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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Zmagovalke prihajajo iz treh šol. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 2 

Govorniški natečaj NSKS in KKZ 
http://www.novice.at/uncategorized/zmagovalke-prihajajo-iz-treh-sol/ 
 

Š 
Slika: Šest nastopajočih: nagrade pa so osvojile dijakinje iz treh šol (2., 3. in 4. z leve). Foto: Novice 
 

 
Slika: Žirija govorniškega natečaja v prostorih Dvojezične trgovske akademije v Celovcu. Foto: Novice 
 
Celovec.  Na tradicionalnem govorniškem natečaju NSKS in KKZ ob podelitvi Tischlerjeve nagrade je žirija izmed šestih 
nastopajočih izbrala zmagovalke in na prvo mesto uvrstila Jano Haab, dijakinjo 6.a razreda Slovenske gimnazije s temo »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?« Z isto temo je osvojila drugo mesto Hana Jusufagić (4.a DTAK), tretja pa je 
postala Zala Filipič (I. letnik Višje šole Šentpeter) s temo »Kolikor jezikov znaš – toliko veljaš! Je v današnjem globaliziranem 
svetu znanje ‚malih‘ jezikov še potrebno? Kaj pomeni zate osebno slovenski jezik na Koroškem?« 
Sodelovali so še in prejeli priznanje Lucija Pfeifer (6.a ZG/ZRG za Slovence v Celovcu), Tadej Ogorevc (4.a DTAK) in Kristina 
Mlakar (V. letnik Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu). 

• Novice jutri. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 2 
http://www.novice.at/forum/komentar/novice-jutri/ 
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Od izobraženega, kulturnega in olikanega človeka pričakujemo, da je v enaki meri samokritičen kakor je kritičen, da sta 
njegova socialna inteligenca in njegov čut solidarnosti razvita vsaj v isti meri kakor njegovo upravičeno stremljenje po 
napredovanju, zmagovanju in samouresničevanju, da mu v današnjem svetu, kjer visoko cenimo uspeh, bogastvo in moč, 
niso tuji sočutje, usmiljenje in hvaležnost. Kdor je v blišču (ali zaslepljenosti) prvoimenovanih lastnosti in nagnjenj pozabil na 
drugo, kar je težje, kar terja več discipline, nesebičnost in manj vasezaljubljenosti, ni resničen in ne bo zlepa osrečeval ter 
obogatil drugih okoli sebe. Kako naj bi, ko je le prazna lupina brez vsebine? 
Kar se nam zdi samoumevno za posameznika, naj bi po zdravi logiki veljalo prav tako za skupino, za družbo. Koroški Slovenci 
smo si upravičeno desetletja prizadevali za svoje pravice, ki nam gredo po zakonih in po človekovih pravicah. V svojih 
prizadevanjih smo postajali trdi, neizprosni. Marsikdaj pa nam je tudi kaj uspelo. Lahko rečemo, da smo bili spretni, ali 
brihtni, ali, da se nam je nasmehnila sreča – ali pa, da smo naleteli na človeka, ki je imel posluh in srce za naše težnje. Če 
smo v tem trenutku pozabili, da je pomembna kategorija človekovega profila tudi hvaležnost, npr. v obliki lepe besede, 
dobre misli ali česarkoli, samemu sebi nismo storili usluge. Ali pa smo nasedli zgrešenemu mišljenju, da hvaležnost ni 
politična kategorija. 
Urad Republike Slovenije je Novicam letos odobril podporo, s katero bomo ob upoštevanju pravil skrbnega in vestnega 
gospodarjenja ekonomsko preživeli ter bralcem in bralkam lahko dali to, kar smo jim obljubili – namreč tedenski slovenski 
časopis. To je korak navzgor in seveda smo Republiki Sloveniji hvaležni, da smo prav v tem hipu v vrstah predstavnikov 
slovenske politike našli odprto uho.  
Zdaj nas čakajo novi izzivi in domače naloge. Sem sodi: poiskati pot do pristojnih v Avstriji in jih prepričati o nujnosti njihove 
soudeležbe pri financiranju slovenskega tednika na Koroškem. Poslovodja Marjan Sturm, ki je v zadnjih letih priboril nad 
stotisoč evrov za premostitev kriznih situacij pri Novicah, oddaja februarja svojo politično funkcijo in ne bo mogel v 
nedogled izbrskavati financ za Novice. Iz tega sklepam, da je druga domača naloga, ki jo moramo opraviti, postaviti tednik 
Novice – medtem je časopis prekoračil 15. leto obstoja – na lastne noge in razvijati medij naprej v dobro prihodnost. 
Prepričan sem, da nas bodo pri tem vsi podprli in nam ostali zvesti še naprej. 

• Manjšina ne sme postati predmet političnih igric. Intervju: Stefan Sandrieser. Pogovarjal se je: Janko Kulmesch. Novice 
– slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 3 

Stefan Sandrieser (52) je predsednik personalnega zastopstva za učitelje, predsednik učiteljskega sindikata ter 
deželnozborski poslanec. Pred leti je bil skupaj s Petrom Kaiserjem tudi v zastopstvu staršev na javni dvojezični ljudski 
šoli 24 v Celovcu. 
http://www.novice.at/featured/manjsina-ne-sme-postati-predmet-politicnih-igric/  

 
Slika: Stefan Sandrieser (52) je predsednik personalnega zastopstva za učitelje, predsednik učiteljskega sindikata ter 
deželnozborski poslanec. Foto: Novice 
 
Bi se na kratko predstavili našim bralcem. 
Stefan Sandrieser: Doraščal sem v Radentheinu, maturiral v Beljaku, nato pa sem zaključil študij za glavnošolskega učitelja 
na Pedagoški akademiji v Celovcu. Po študiju sem bil kot učitelj zaradi prevelikega povpraševanja tri leta brezposeln in sem 
opravljal več služb v privatnem gospodarstvu, dokler nisem dobil učiteljske službe v Vetrinju. Po Vetrinju sem karenčno 
zastopal svojo ženo Sabino, roj. Nachbar (sedanja voditeljica manjšinskošolskega oddelka pri Izobraževalni direkciji, op.) na 
javni dvojezični ljudski šoli v Celovcu, nato sem bil 22 let učitelj na novi srednji šoli v celovškem Šentpetru-Fischlu. Z ženo 
Sabino, s katero sem poročen 25 let, imava tri otroke (Lisa, Lejla, Noah).  
Kdaj ste se začeli udejstvovati tudi politično? 
Že na Pedagoški akademiji sem se zavzemal za interese študentk in študentov, ki so me izvolili tudi za predsednika njihovega 
interesnega zastopstva. Pozneje sem se kot učitelj vključil v sindikalno gibanje. Leta 2013 sem postal vodja zakonsko 
predpisanega personalnega zastopstva, leta 2016 pa še predsednik učiteljskega sindikata ter sindikata, ki je pristojen za vse 
sodelavce v javnih službah. Od aprila 2018 naprej sem deželnozborski poslanec ter mdr. govornik SPÖ za izobraževalna 
vprašanja in član odbora za ustavna vprašanja in vprašanja narodnih skupnosti. 
Prihajate iz Zgornje Koroške. Ste v zgodnjih mladostnih letih že slišali, da je na Koroškem doma tudi slovenska narodna 
skupnost?  
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O njej takrat sploh nisem ničesar vedel. Prve stike s koroškimi Slovenci sem imel kot študent Pedagoške akademije, ko sem 
se v nekdanji gostilni »Bierjokl/ Pri Joklnu« srečaval mdr. s Tomom Millonigom, Lov-rom Kumrom in Jurijem Perčem. Ta 
srečanja so me tudi motivirala, da sem se pri Branku Kolterju učil slovenščine na celovški ljudski univerzi.  
Kdaj ste se začeli intenzivno ukvarjati z manjšinskim vprašanjem? 
V prvi polovici 80. let prejšnjega stoletja se je začela burna razprava o manjšinskem šolstvu oz. ločenih razredih, v katero je 
bilo vključeno tudi študentsko zastopstvo Pedagoške akademije. Naše stališče do pedagoškega modela oz. ločevanja 
šolarjev (pedagoški oz. delitveni model so zahtevale večinske stranke, op.) je bilo jasno odklonilno. To je bil tudi povod, da 
sem se začel intenzivno ukvarjati z manjšinskim vprašanjem.    
Pri vašem zakonu z ženo Sabino ter s tremi otroki gre za klasičen mešani zakon: žena Sabina je koroška Slovenka, sami pa 
prihajate iz večinskega naroda. Kakšen je pri vas družinski jezik?  
Žena Sabina govori z otroki slovensko, sam pa govorim z njimi nemško. Sem pa tudi z otroki, ko so bili majhni, molil 
slovensko in jim bral iz slovenskih otroških knjig.    
Znano je, da se vaša žena, kot voditeljica manj-šinskošolskega oddelka še posebej trudi, da bi si učenci, ki so prijavljeni k 
dvojezičnemu pouku, pridobili glede slovenščine čim večjo jezikovno kompetenco. Kako gledate vi na osnovi vaših 
izkušenj na to vprašanje? 
Načelno je treba skrbeti za to, da se slovenski jezik in slovenska narodna skupnost ne pojmujeta kot neka nevarnost, temveč 
kot šansa in obogatitev. V tem smislu naj bi se koristile tudi ustrezne izobraževalne ponudbe. Bistveno vprašanje je: kakšen 
je odnos do slovenščine in slovenske narodne skupnosti? Poleg tega je zelo pomembno, da se koristijo kulturne ponudbe. 
Naši otroci Lisa, Lejla in Noah so sodelovali pri lutkovnih predstavah. Prav tako je zelo pomembno branje slovenskih knjig in 
prepevanje slovenskih pesmi. Nenazadnje pa je zelo pomembno, da se nadaljuje učenje slovenščine tudi po obisku ljudske 
šole. 
Aprila 2018 ste postali deželnozborski poslanec. Kako pojmujete politično delovanje? 
Politika ima nalogo, da spozna družbene izzive, da razvija vizije za prihodnost in da se posveti tem izzivom v diskurzu z 
družbo. Moj pristop do politike je: dosledno upoštevati svoja načela  in ne imeti vedno pred očmi naslednjih volitev. Ljudem 
je gotovo odkrit politik, ki morda pove tudi nekaj neprijetnega, ljubši kot nekdo, ki se obrača po vetru. 
Kakšni so vaši cilji kot deželni poslanec ter kot govornik SPÖ za izobraževalna vprašanja? 
V volilnem bojuje bilo moje geslo: Vsakemu otroku dati šanso! Šoli mora čimbolj izravnava družbene zapostavljenosti. 
Pravični izobraževalni sistem preprečuje ločitve, npr. med prizadetimi in neprizadetimi otroki ali ločitev med otroki, ki 
obiskujejo splošne višje šole, in otroci, ki obiskujejo obvezne šole. Uspeti mora razviti šolski koncept, ki predvideva 
podpiranje vsakega otroka na osnovi njegovih talentov. Pri tem ne gre samo za klasične talente, npr. branje, temveč tudi za 
kreativne, muzične in športne. 
Kot predsednik personalnega zastopstva ste vključeni tudi v razpravo o ravnateljih na dvojezičnih ljudskih šolah. Vaše 
stališče? 
Za izobraževalnega referenta Petra Kaiserja in zame kot govornika SPÖ za izobraževalna vprašanja je samoumevno, da imajo 
vodje dvojezičnih šol ustrezno jezikovno kompetenco. Sicer pa obstajajo jasna zvezna določila. Že v preteklosti sem se za to 
zavzemal, da se bodo ta določila tudi uresničila.     
Ste tudi član deželnozborskega odbora, ki je pristojen mdr. za manjšinska vprašanja. Kakšni so vaši manjšinskopolitični 
cilji? 
Generalno gre za uresničevanje obstoječih pravnih ureditev, konkretno na šolskem področju, ter za stvarno razpravo o 
letnih manjšinskopolitičnih poročilih deželne vlade. Moj glavni cilj pa je podpiranje konstruktivnega in v prihodnost 
usmerjenega sožitja. To velja tudi za obhajanje 100-letnice plebiscita prihodnje leto. Cilj proslav ne sme biti, da bi se 
izključno posvetili preteklosti, temveč imeli pred očmi uspešno sedanjost ter pozitivno prihodnost. Trdno sem prepričan: 
manjšinsko vprašanje nikoli ne sme postati predmet političnih igric.  

• Krčenje podpor hudo ovira pestro delovanje. Avtor: Franc Wakounig. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, 
št. 2, 18.1.2019, str. 4 

http://www.novice.at/kultura/krcenje-podpor-hudo-ovira-pestro-delovanje/  

Občni zbor SPZ v šentjakobskem farovžu - V farovžu v Šentjakobu v Rožu je v ponedeljek, 14. januarja 2019, zvečer imela 
Slovenska prosvetna zveza (SPZ) svoj redni občni zbor. Do spremembe je prišlo v poslovodstvu organizacije. Novi 
poslovodja je Mitja Rovšek, ki je nasledil Janka Malleja. 
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Slika: Dne 14. januarja 2019 je imela Slovenska prosvetna zveza (SPZ) svoj redni občni zbor. Do spremembe je prišlo v 
poslovodstvu organizacije. Novi poslovodja je Mitja Rovšek, ki je nasledil Janka Malleja. Foto: Novice 
 
V dobro obiskani občni zbor so navzoče delegatke in delegate ter goste s pesmijo popeljale tri mlade Rožanke, Trio Rožice. V 
svojem poročilu o delovanju ene od obeh osrednjih kulturnih organizacij koroških Slovencev v pretekli mandatni dobi od 
februarja 2015 naprej je predsednik Gustav Brumnik kot svetlo točko omenil vključitev Slovenske glasbene šole v Koroško 
deželno glasbeno šolo. A krčenje finančnih podpor iz Avstrije in Slovenije in neizpolnjene obljube dežele Koroške, čeprav je 
kultura v roki socialdemokratov, vse bolj ovirajo in otežkočajo delovanje SPZ, ki je kot neprofitno društvo v celoti odvisna od 
podpor Avstrije in Slovenije. Obe republiki sta se v svojih ustavnih določilih obvezali, da podpirata obstoj in razvoj koroških 
Slovencev. Podpore Avstrije so  se v teku let zmanjšale za 30 %, pa tudi Slovenija jih krči, o sistemski rešitvi za vzdrževanje 
kulturnih domov, Slovenske študijske knjižnice in tednika Novice ni ne duha ne sluha. Kot dobro je ocenil predsednik 
sodelovanje med SPZ in kulturnimi društvi in skupinami, njihova dejavnost je razvejana in delo z mladino rojeva sadove, 
prijateljsko in uspešno je tudi sodelovanje s partnersko organizacijo, Krščansko kulturno zvezo.  
Poslovilni govor 
Janko Malle, dolgoletni poslovodja SPZ, je na občnem zboru predal vajeti organizacije v mlajše roke Mitje Rovška. V svojem 
»poslovilnem« govoru je poudaril, da so slovenska kulturna in prosvetna društva najmočnejša infrastruktura koroških 
Slovencev, njihovo kakovostno delovanje je bogatejše od delovanja kulturnih društev večinskega naroda in daleč od 
plehkega folklorizma in servilnosti turistični industriji. Kot zgled inovativnega, kritičnega in puntarskega ter avtonomnega 
kulturnega delovanja je navedel krajevno šentjakobsko kulturno društvo. Ostro je Malle kritiziral slabšanje materialnih 
pogojev in krčenje finančnih podpor in naglasil, da je vlaganje v materialni temelj kulture hkrati investicija v duhovno rast in 
zviševanje kulturne ravni. Posledica krčenja podpor  je padanje kakovosti in povzroča težave v medsebojnih odnosih, kar ni v 
smislu skupnega slovenskega kulturnega prostora. Predlagal je, naj slovensko ministrstvo za kulturo vzpostavi skladen 
sistem  financiranja kulture Slovencev v sosednjih državah, ne pa da svojo odgovornost odriva na Urad za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. To bi koristilo tudi prepoznavnosti Slovenije.  
Dragana Laketiç, ravnateljica Slovenske študijske knjižnice, Trude Moschitz, dolgoletna voditeljica k&k centra, Vinko Wieser 
o projektu fluled in o ledinskih imenih kot kulturni dediščini, Simona Ristič o projektu VILINA, Irena Destovnik o založbi 
Drava ter Gabi Hobel o knjigarni Haček, so podali poročila o pestrem delovanju v SPZ vključenih struktur in projektov. O 
njihovi dejavnosti bomo poročali posebej. 
Brez večjih sprememb 
Razen potrditve novega poslovodje SPZ Mitje Rovška (glej intervju z njim) volitve niso prinesle večjih sprememb. Soglasno in 
brez razprave so bila sprejeta poročila in bili izvoljeni člani izvršnega, upravnega in nadzornega odbora. Avgust Brumnik 
ostane predsednik, podpredsedniki organizacije so Helena Verdel, Božo Hartman in Janko Malle, Marica Sima pa nadzoruje 
finance. 
Številni gostje 
Občnega zbora so se udeležili tudi številni gostje, med njimi generalni konzul R Slovenije Milan Predan, predsednik KKZ 
Janko Krištof, predstavniki ministrstva za kulturo R Slovenije in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Marko Lisjak za 
Zvezo kulturnih društev iz Trsta, deželnozborska poslanka Ana Blatnik, predsednik ZSO Marjan Sturm in novi predsednik 
sosveta Manuel Jug. Njihove besede priznanja delovanju, obljube podpore in zahvala za sodelovanje so bile spodbudne.  

• To ni dvotirnost, temveč večtirnost. Intervju: Mitja Rovšek. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. Novice – slovenski tednik 
na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 5 

http://www.novice.at/novice/intervju/to-ni-dvotirnost-temvec-vectirnost/  

Intervju: Mitja Rovšek, poslovodja SPZ  
Na ponedeljkovem občnem zboru SPZ v farovžu v Šentjakobu je bil Mitja Rovšek tudi uradno potrjen kot novi poslovodja 
organizacije. Za razvoj slovenskega kulturnega prostora vidi še potencial, ovire pa so finančne in administrativne narave. 

http://www.novice.at/novice/intervju/to-ni-dvotirnost-temvec-vectirnost/
http://www.novice.at/novice/intervju/to-ni-dvotirnost-temvec-vectirnost/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/01/DSC_7381-e1547899303547.jpg


 
Slika: Na ponedeljkovem občnem zboru Slovenske prosvetne zveze v farovžu v Šentjakobu je bil Mitja Rovšek tudi uradno 
potrjen kot novi poslovodja. Foto: Novice 
 
Celovec.  Mitja Rovšek, letnik 1980, se je po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu zaposlil na Posojilnici-Bank. Od leta 
2017 je zaposlen na Slovenski prosvetni zvezi kot poslovodja in kooptirani član izvršnega odbora. Je oče dveh sinov in živi v 
Holbičah pri Škofičah, kjer je tudi predsednik SPD Edinost. 
Na občnem zboru ste uradno bili potrjeni kot poslovodja SPZ, pri kateri ste sicer zaposleni že dve leti. Bo sedaj šlo za 
kontinuiteto ali ste si zastavili nove smernice? 
To vprašanje mi je bilo zastavljeno velikokrat in spraševal sem se, zakaj bi bilo to potrebno, če je program, ki ga izvaja SPZ, 
ustaljen, dober in pomemben. Te programe je treba ohranjati, prilagajati in dopolnjevati interesom in potrebam, ki jih 
zahteva čas. 
Novosti bodo torej situacijsko prilagojene? 
Tako je. Novosti so povezane vedno s potrebo po finančnih sredstvih, trenutno pa politika kulturi ni najbolj naklonjena. Zato 
marsikatera želja ne more biti uresničena. S sredstvi, ki jih imamo, bomo skušali ustvariti čim več. Seveda so tudi novosti, 
razširili bomo na primer poletni program za mladino. Letos bomo organizirali gledališko-tehnično delavnico v k&k centru v 
Šentjanžu, kjer bomo mladim kulturnim ustvarjalcem nudili podporo s profesionalnim mentorstvom tako iz lastnih vrst 
kakor iz Slovenije. Učili se bodo lahko osnov odrske tehnike, tisti, ki to že delajo, pa bodo svoje znanje lahko specializirali in 
razširili. 
Delavnica nagovarja drugačno tematiko kakor obstoječa gledališka in lutkovna delavnica Krščanske kulturne zveze v 
Ankaranu? 
To je čisto tehnična delavnica. Ne bi vedel, da smo kaj takega že imeli. Tudi časovno se ne bo pokrivala z drugimi termini 
mladinskih programov. 
Delavnica v Ankaranu je primer dobrega sodelovanje med SPZ in KKZ. Kako doživljate to sodelovanje? Kje so še 
potenciali? 
Gledališko delavnico KKZ organizira odlično. To je zelo produktivna zadeva, ki jo z veseljem tudi finančno podpremo z zneski 
med 10.000 in 12.000 evri, kar ni majhna vsota. Ne vidim nobene konkurenčnosti, vsak ima svoje področje, za katerega 
skrbi, nekateri programi pa so skupni. Mislim, da je ta mešanica zdrava. Počitnice so vseskozi pokrite s kulturnimi, 
jezikovnimi ali gledališkimi programi za mladino. Včasih se pač kaj prekriža, kar je odvisno tudi od okoliščin in prostih mest v 
ustanovah, v katerih smo v gosteh.  
O dejstvu, da obstajata dve osrednji kulturni organizaciji, je tu pa tam slišati izraz dvotirnost. Kako se vam zdi ta ocena? 
Jaz sicer tega izraza še nisem slišal, mislim pa, da to ni dvotirnost, temveč večtirnost. Vsi vozimo po različnih tirih, imamo 
različne programe in smo različno usmerjeni. Delovna področja segajo na različna kulturna polja. Kakor jaz vidim, imata KKZ 
in SPZ v svojih programih vedno zasedena vsa mesta. Zato tukaj ne vidim konkurenčnosti, temveč je to lep skupen program, 
s katerim se lahko obe organizaciji pohvalita, in je tudi zdravo. 
Vaš predhodnik Janko Malle je na občnem zboru dejal, da se je vloga osrednjih organizacij precej spremenila. Društva so 
danes zelo avtonomna, ker so člani precej bolj izobraženi. Kakšna je danes vloga central? 
Nekatera društva, ne pa vsa, so se res osamosvojila in so avtonomna z odličnimi programi. So pa še druga društva, ki 
potrkajo na naša vrata in prosijo za pomoč in servis. Teh ne smemo pozabiti. Osrednje kulturne organizacije so nadgradnja 
za programe, ki se izvajajo v krajevnih kulturnih društvih. To, česar oni ne zmorejo, lahko opravimo mi, ker imamo za to 
osebje in sredstva. Od leta 2017 imamo tudi spletno središče, kjer so na voljo vse informacije o prireditvah. 
Na občnem zboru ste tudi dejali, da ste ob nastopu službe bili soočeni z dejstvom, da delovanje SPZ sega na področja, za 
katera tedaj niti niste vedeli. Kaj vse je to? 
SPZ ima v svojih arhivih velike etnološke zbirke, manjkajo pa nam razstavni prostori, da bi jih prikazali. V sodelovanju z 
založbo Drava oblikujemo program in knjige izdajamo v okviru knjižnega daru. Potem pa je seveda knjižničarstvo v Slovenski 
študijski knjižnici v Celovcu, kjer upravljamo s 150.000 knjigami. Tam izvajamo številne programe za mladino in odrasle, 
povezujemo se z drugimi knjižnicami in skrbimo za prireditve. To pa se bo v prihodnjih letih še okrepilo. 
Pri SŠK je pomanjkanje financ kronično in akutno. Računate vendarle s sistemskim financiranjem? 
Seveda, to je že stara tema, ki je vedno aktualna. V SŠK sta zaposleni dve osebi za polni delovni čas pa še ena za deset ur. Pri 
izvajanju vseh programov poleg knjižničarstva se pojavljajo problemi, če kdo izpade. Za normalno delovanje bi potrebovali 
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štiri ljudi. V knjižnici Delavske zbornice je zaposlenih sedem ljudi, izvodov pa imajo približno toliko kot mi. Žal se nič ne 
premika, svoja pričakovanja smo izrazili na ministrstvu na Dunaju in v Ljubljani, ampak ni posluha. Je pa to zelo velik steber 
za ohranjanje in nego slovenskega jezika, da ponujamo koroškim Slovencem in drugim leposlovje in znanstveno literaturo, 
od katere imamo 45.000 izvodov. 
Velika priložnost za čezmejno sodelovanje in financiranje so evropski projekti. SPZ ima s tem tudi slabe izkušnje, ostalo ji 
je 90.000 evrov dolga. Kako napreduje sanacija in bo SPZ v prihodnje še kandidirala za EU projekte? 
Vedno spet kandiramo, je pa problem z dodelitvijo. Projektov, ki se tičejo Koroške, v zadnjem času ni bilo veliko odobrenih. 
Dolgovi iz teh projektov pa niso nastali po naši krivdi, temveč zaradi malomarnosti projektne administracije pri koroški 
deželni vladi. Te dolgove vsako leto zmanjšujemo, trpita pa zaradi tega program SPZ in njihov razvoj. Verjamem pa, da bomo 
zadevo lahko zaključili v prihodnjih dveh letih in potem v normalnem obsegu delovali naprej. 
Kje vidi SPZ svoje mesto v skupnem slovenskem kulturnem prostoru? 
Skupni slovenski kulturni prostor je zame brez državnih in deželnih mej. Jasno je, da sodelujemo s Slovenijo, je pa problem s 
stroški. Tu bi se moralo udeležiti slovensko kulturno ministrstvo, ne samo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, in 
podpirati nastopanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev na Koroškem in tudi obratno. Sicer se pa zelo trudimo in imamo dosti 
kooperacij s slovenskimi inštitucijami. Obstaja pa še potencial, da se to razvija še naprej. 

• Med polarnim sijem in neskončnimi nočmi. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, 
št. 2, 18.1.2019, str. 6-7 

http://www.novice.at/novice/po-svetu/med-polarnim-sijem-in-neskoncnimi-nocmi/  

V deželi Laponcev in Laponk. Pa še Božiček prihaja menda od tod. - Nedavno, na začetku zime, je naneslo, da sem se s 
pestro namešanim krdelom potnikov z vseh štirih vetrov znašel na severu Finske, na območju nad severnim tečajnikom, 
kjer je sonce vsak dan le pičle tri ure zatem, ko je vzšlo, spet zatonilo in se je dan odel v mrak in temo.  

 
Po štiriurni vožnji proti Nemčiji ter zajetnih varnostnih kontrolnih procedurah na münchenskem letališču smo se vkrcali v 
letalo finske letalske družbe in odleteli proti Helsinkom. Iz impozantne finske prestolnice, ki smo jo lahko občudovali v 
glavnem iz zraka in smo v njej prvo noč prespali, smo naslednji dan z Airbusom A321 linije Norwegian poleteli naprej tisoč 
kilometrov proti severu. Po pristanku v Kittilä v finskem predelu Laponske in še poldrugourni vožnji z avtobusom smo bili 
naposled na cilju sredi zmerno hribčaste pokrajine severno od severnega tečajnika ali arktičnega kroga na Arktiki.  Arktični 
krog je meja, severno od katere je sonce vsaj enkrat na leto nad obzorjem 24 ur v dnevu in vsaj enkrat pod obzorjem vseh 
24 ur v dnevu.  
V deželi Laponcev ali Samov  
Laponska, očarljivo skrivnostna pokrajina polarnega sija, pravijo, da je domovina Božička in njegovih severnih jelenov. 
Severnih jelenov sem videl kar nekaj, Božiček pa je bil najbrž čez glavo zamotan v svoja predbožična opravila, ki ga kljub 
imenitnim jelenovim vpregam menda postavljajo pred nemajhne izzive. Napovedovali so nam pravljično zimsko doživetje, ki 
pa me je razočaralo vsaj v toliko, ker je bilo celo doma na Koroškem za centimeter ali dva več snega, temperature v tem 
predelu Arktike pa so zdrsele tudi kvečjemu sedem stopinj pod ničlo. Pa še napeto pričakovanje severnega sija oz. polarnega 
sija ali avrore, kakor ji pravijo, so zaokrožila le rahla hitra pobliskavanja namesto razkošnega sija žarečih oblakov.  
 
Ker pa godrnjavih turistov sam ne občudujem, pa bom raje povedal še, kaj se mi je na tem privlačnem in gotovo 
nenavadnem koščku zemlje  posebej vtisnilo v spomin. Zelo pozitivno presenečen sem bil nad prebivalci Laponske, njihovo 
prijaznostjo, vljudnostjo in odprtostjo do soljudi.  Na Laponskem je prebivalstvo mešano, poleg večine Fincev živijo tam 
Laponci, ali Sami, kakor se sami imenujejo, ter njihovi potomci.  Sami so v 16. stoletju naseljevali Finsko in Skandinavsko 
gorovje. Pokrajina Laponcev je danes politično razdeljena med Norveško, Švedsko, Finsko in Rusijo, njen največji del pa je na 
Finskem. Glavno mesto province Lappi, kakor je poimenovan finski del Laponske, je Rouvaniemi, od koder se vsako leto na 
obdaritveno pot odpravi sloviti »Božiček«, ki je že zdavnaj postal tudi mednarodna turistična atrakcija. Na osnovi mirovnega 
sporazuma, v švedskem Stromstadu leta 1751, je Laponska preko državnih mej enoten prostor, v katerem lahko Laponci ob 
reji severnih jelenov udejanjajo svoj nomadski način življenja. Njihov izvor in prvotni jezik nista znana, danes Sami govorijo 
več ugrofinskih dialektov. V vseh štirih državah je na območju Laponske danes  med približno milijonom prebivalcev le še 
nekaj deset tisoč Laponcev/ Samov, kar predstavlja le še štiri odstotke prebivalstva. Mnogi so se v zadnjih desetletjih izselili 
v bolj razvite dele matičnih držav in tudi se vse pogosteje poročajo s pripadniki drugih narodov, se asimilirajo in izgubljajo 
jezik ter s tem samobitnost. 
Med kultom in turizmom  
Zadnji dve desetletji je poglaviten vir dohodkov Laponske postal poletni turizem. Temu so se priključili tudi Sami, ki 
prodajajo kože severnih jelenov, rogovje in okraske, ki jih rezljajo iz rogovja. V stari religiji Laponcev, ki so bili v 17. stoletju 
pokristjanjeni, je ohranjenih še nekaj prvin šamanstva in kult medveda. 
Spomin in grenek priokus 
Po blagih (temnih) zimskih dnevih, ki so nas v pričakovanju arktičnih temperatur presenetili na Laponskem, smo čez teden 
odleteli spet nazaj v Helsinke in naprej na Bavarsko ter se odtod odpeljali spet vsak v svojo smer. Vem, da nam je vreme 
prizanašalo, saj so temperature na Laponskem zdrsele kdaj tudi že nad 50 stopinj pod ničlo in je dežela obležala tudi že 
osem mesecev pod snežno odejo. Po urejanju doživetega in razmisleku o vtisih in marsikateri novi informaciji o pokrajini in 
številčno tako kruto raz-redčenem očarljivem ljudstvu Samov, pa se me je ob zadovoljstvu nad novimi doživetji polaščal tudi 
rahel občutek otožnosti. Kaj hočemo, kot koroški Slovenci – torej pripadniki manjšinskega naroda – smo pač nekoliko bolj 
občutljivi in ranljivi za trpke zvoke o umiranju ljudstva, njegove kulture in lepote. 
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• Bil je prvi na več področjih, tudi prvi časnikar. Avtor: Bojan Wakounig. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, 
št. 2, 18.1.2019, str. 8 

Vodnikovo leto - Po lanskem Cankarjevem letu je leto 2019 v znamenju enega izmed velikih začetnikov slovenskega 
slovstva in jezikovnega razvoja, Valentina Vodnika. 
http://www.novice.at/kultura/zgodovina/bil-je-prvi-na-vec-podrocjih-tudi-prvi-casnikar/  

 

 
Slika: Leto 2019 je v znamenju enega izmed velikih začetnikov slovenskega slovstva in jezikovnega razvoja, Valentina 
Vodnika. Foto: Novice 
 
Ljubljana.  V začetku meseca, 8. januarja, je minilo 200 let od smrti jezikoslovca, pesnika, prevajalca, časnikarja in duhovnika 
Valentina Vodnika (1758-1819), čigar dediščina je zelo bogata. Bil je prvi na več področjih, med drugim je sestavil prvo 
slovnico v slovenščini, se podpisal pod eno prvih slovenskih pesniških zbirk ter spisal prvo kuharico in babiški priročnik v 
domačem jeziku. 
Vodnikova slovnica Pismenost ali Gramatika za Perve Šole (1811) je prva slovnica slovenskega jezika, v celoti napisana v 
slovenščini, in prvi slovenski učbenik za poučevanje materinščine. Napisal je in za tisk pripravil obsežen nemško-slovenski 
slovar Slowenisches Wčrterbuch – Slovenski Besednjak, ki pa zaradi spleta neugodnih okoliščin ni nikoli izšel. 
Prizadeval si je za oblikovanje slovenskega strokovnega izrazja, ki ga je evidentiral v pratikah in prvem slovenskem časniku 
Lublanske novice od vsih krajov celiga sveta (1797-1800), katerega ustanovitelj in skoraj edini pisec je bil. Objavil je tudi 
prvo slovensko kuharsko knjigo Kuharske bukve ter priredil dva zdravstvena priročnika. 
Ob ustanovitvi Ilirskih provinc 1809 ga je zaradi znanja francoščine, italijanščine in velike delovne vneme francoska oblast 
pritegnila v upravo in nov šolski sistem. V uradnem spisu francoski vladi je Vodnik uspel prepričati Francoze, da so opustili 
namen, da bi v šolski pouk na Kranjskem namesto slovenščine vpeljali hrvaško dalmatinščino kot v ostalih delih Ilirskih 
provinc. Po Vodnikovi zamisli je slovenščina postala učni jezik v enotni osnovni šoli in gimnaziji, v zadnjem letniku tudi učni 
predmet. V tem obdobju je spisal še prvi slovenski učbenik za poučevanje tujega jezika, francoščine in (nedokončani) prvi 
slovenski učbenik za italijanščino. 
Valentin Vodnik se uvršča tudi med pomembne slovenske prevajalce tedanjega časa. Z njimi je Vodnik pomembno oblikoval 
uradovalno slovenščino. Bil je tudi eden prvih piscev, ki je v zasebni korespondenci s slovenskimi izobraženci uporabljal 
slovenščino, čeprav so si ti o strokovnih vsebinah običajno dopisovali v nemščini. Vodnik je nemara osebnost, ki je najbolj 
zaznamovala slovensko literaturo svojega časa, saj se je med drugim proslavil kot avtor izvirne posvetne poezije. Z 
dejavnostjo preroditeljskega Zoisovega kroga, katerega navdušeni sodelavec je bil tudi Vodnik, se začenja novo obdobje 
slovenske literarne kulture, v katerem se nabožnost postopoma umika prerodni, vse bolj izrazito nacionalni naravnanosti. 
Ob jubileju bo Slovenska akademija znanosti in umetnosti konec januarja pripravila simpozij, na Vodnikovi domači v Šiški v 
Ljubljani so prenovili razstavo, med drugim pa pripravljajo tudi kolesarska vodstva po Vodnikovi Ljubljani.  

• Pliberk se spet izkazuje. Avtor: Janko Kulmesch. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 
18.1.2019, str. 9 

Kdor želi uživati ob kakovostni pustni prireditvi, mora priti v Pliberk, kjer KIB (Kulturinitiative Bleiburg) pod vodstvom 
Arthurja Ottowitza že 26. leto vabi na pustni kabaret. 

http://www.novice.at/kultura/oder/pliberk-se-spet-izkazuje/  
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Slika: Kdor želi uživati ob kakovostni pustni prireditvi, mora priti v Pliberk, kjer KIB (Kulturinitiative Bleiburg) pod 
vodstvom Arthurja Ottowitza že 26. leto vabi na pustni kabaret. Foto: Novice 
 
Pliberk.  Da je pustni kabaret pliberške KIB enkratna prireditev, ni novo. Povsod slišiš, da pripravijo Pliberčani najbolj 
kakovostno pustno prireditev na Koroškem. Tudi po prvi javni predstavi minulo nedeljo v kulturnem domu 
»Grenzlandheim«, ki jo vsako leto pripravijo za prijatelje in sorodnike akterjev, lahko brez pretiravanja zabeležimo, da so 
nastopajoči, tako igralci kot tudi glasbeniki, izpolnili vsa pričakovanja. Poleg tega je bil tokrat kabaret tudi predvsem 
političen, neglede na to, da so slej ko prej prevladovali humoristični pogledi na razne splošno- človeške situacije. Finalni 
prizor pa je bil tokrat še posebej slovesen, saj je bil namenjen imenovanju župnika Ivana Olipa za častnega pliberškega 
občana.     
Wir sind von alle Kiebara die härtesten im Lond, 
wir tun den Stall ausmisten, darum stinkt auch unser Gwond. 
Wir brauchen ka Maschin und auch kan Golf mit ABS, 
wir reiten da auf unserm Gaul und haben keine Stress. 
 
Wir reiten auf den Ponys, weil de san so liab und klan, 
weil wir ja auf a großes Pferd net aufekumman san. 
Wir sind jetzt der Elitetrupp bei uns in Austria 
uns singen fröhlich unser Lied: Tatü Tatü Tataa. 
KIKL ajee, KIKL ajoo, 
dem Kikl seine Riders san do. 
Philipp Hainz, Helmut Kutej, Reinhard Wulz 
 

 
Slika: Kdor želi uživati ob kakovostni pustni prireditvi, mora priti v Pliberk, kjer KIB (Kulturinitiative Bleiburg) pod 
vodstvom Arthurja Ottowitza že 26. leto vabi na pustni kabaret. Foto: Novice 
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Slika: Kdor želi uživati ob kakovostni pustni prireditvi, mora priti v Pliberk, kjer KIB (Kulturinitiative Bleiburg) pod 
vodstvom Arthurja Ottowitza že 26. leto vabi na pustni kabaret. Foto: Novice 
 
Poznam nekoga, ki je 10 let pil bele špricerje … pomislite anbart, pil je kvazi pet let vodo … kako zdaj ta izgleda … zabuhel, 
skurn … če bi ga postavili kot ptičje strašilo, bi ptice vrnile češnje iz lanskega leta … 
Poklic, o katerem sem vedno sanjal, bi bil vrtnar na britofu. Veste, tam lahko zelo kreativno delaš z ljudmi, ni pa treba z njimi 
diskutirati …Hermann Enzi 
Nemogoče je na tem omejenem prostoru imensko našteti vseh akterjev. Zato naj omenimo tokrat  predvsem tiste osebe, ki 
so prispevale ideje in besedila. Brez njih bi namreč tudi najboljši igralci ne mogli navduševati občinstva   (prav tako pa 
seveda obratno). Konkretno so dali kakovostnemu kabaretu z bodicami idejno in vsebinsko podlago Michael Stöckl, Helmut 
Kutej, Philipp Hainz, Reinhard Wulz, Hermann Enzi, Nada Breznik, Christine Ottowitz, Florian Kutej, Christopher Visotschnig 
in Rene Paulič. 

• Več jih je bilo za Jugoslavijo kot za slovensko stranko. Intervju: Teodor Domej. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. Novice 
– slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 14-15 

Intervju: Teodor Domej, zgodovinar  
Minilo je sto let od razpada Avstro-Ogrske in sto let od risanja novih povojnih evropskih zemljevidov. Kakor je novo 
nastala republika Nemška Avstrija zase zahtevala vsa z Nemci poseljena ozemlja, ki naj bi segala daleč na sever današnje 
Češke, so si tudi Slovenci prizadevali za združitev svojih pokrajin. 
http://www.novice.at/uncategorized/vec-jih-je-bilo-za-jugoslavijo-kot-za-slovensko-stranko/  

 
Slika: Teodor Domej, zgodovinar. Foto: Novice 
 
Z ustanovitvijo Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra leta 1918 so Slovenci prvič stopili kot narod na mednarodni 
diplomatski parket. Doba Države SHS je bila le kratka, trajala je pičlih 33 dni. 1. decembra se je namreč združila s Srbijo in 
Črno goro in se prelila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev pod vodstvom srbske dinastije Karadžordžević.  
Slovenci so si prizadevali, da bi vsa s Slovenci poseljena ozemlja pripadala novi južnoslovanski državni tvorbi, vendar so 
zahodna ozemlja takoj po koncu prve svetovne vojne zasedli Italijani, za Koroško pa se je vnel srdit boj med Jugoslavijo in 
Nemško Avstrijo. Kot ugotavlja zgodovinar Teodor Domej, je bilo izhodišče za slovensko stran precej težje kakor za nemško-
avstrijskega tekmeca. 
Država SHS, razglašena 29. oktobra leta 1918, je obstajala le 33 dni, toda njena ustanovitev pomeni prelomen trenutek v 
slovenski zgodovini, saj je bila z njo potrjena državotvornost slovenskega naroda. Kako je njena ustanovitev odmevala na 
Koroškem?  
Vse ima svojo predzgodovino, tudi razglasitev Države SHS. Leta 1918 so se vse bolj kazali znaki razpada habsburške 
monarhije.  Majska deklaracija iz leta 1917 je zahtevo po državi spravila na politični dnevni red. Klub južnoslovanskih 
poslancev v dunajskem parlamentu se je skliceval na narodno načelo in hrvatsko državno pravo ter na osnovi teh dveh načel 
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zahteval ustanovitev samostojnega državnega telesa – tedaj še znotraj habsburške monarhije. O državnosti Slovenije tedaj 
ni bilo govora. Slovenci tedaj niso postavljali v ospredje pravice do samostojne države, temveč pravico do združitve 
južnoslovanskih narodov v okviru habsburške monarhije. Jeseni 1918 je na tleh habsburške monarhije nastalo več držav, 
med njimi t. i. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Vendar je država SHS imela le kratko dobo življenja, 33 dni, in 
mednarodno politične okoliščine so potem narekovale neko drugo obliko državnosti na balkanskem polotoku in deloma 
srednjeevropskem prostoru. Kajti države SHS nihče diplomatsko ni priznal. V tem vakuumu so bili slovenski politiki za 
združitev s Srbijo in Črno goro in proklamacijo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je tako nastala 1. decembra 1918. Koliko pa je bila sploh prisotna ideja 
jugoslovanstva med Slovenci na Koroškem? V 19. stoletju so bili na Koroškem predvsem z Matijem Majarjem Ziljskim 
prisotni zametki panslavističnega ilirizma. Kako pa je bilo širše gledano? 
Korenine so, kakor pravite, že starejše. O jugoslovanstvu se govori že od leta 1848 naprej, ko je bilo na dnevnem redu 
vprašanje nove ureditve prostora avstrijskega cesarstva. Ampak šele v zadnji fazi avstroogrske monarhije je to postalo 
močno politično vprašanje, povezano s tedanjo upravnopolitično ureditvijo v Avstriji, ki je bila od leta 1867 razdeljena na 
Avstrijo in na Ogrsko. Slovani bili podrejeni ali Nemcem v Avstriji ali pa Madžarom na Ogrskem. Trialistična rešitev je 
vsebovala neke vrsto jugoslovansko enoto. S tako imenovanim deklaracijskim gibanjem pa je to spet bila glavna tema v 
okviru slovenske politike. 
V podporo Majski deklaraciji 1917 je bilo na Koroškem zbranih 18.750 podpisov od vsega 326.488 na vsem slovenskem 
ozemlju. To je očitno nekoliko pod splošnim slovenskim povprečjem. 
Koroška je bila zadnja izmed slovenskih dežel, kjer se je začelo načrtno zbirati podpise in to je gotovo vplivalo na nekoliko 
nižji odstotni delež. Vendar je treba poudariti tudi nekaj drugega. Narodnopolitična orientacija slovensko govorečega 
prebivalstva na Koroškem ni bila enotna. Velik del ljudi, ki so na Koroškem govorili slovensko, za jugoslovansko politično 
opcijo ni bil navdušen in ji je tudi nasprotoval. Del slovenskega prebivalstva je bil pod zelo močnim vplivom 
nemškonacionalnega narodnega gibanja. Od vsega začetka zbiranja podpisov imamo opraviti z močnim organiziranim 
nasprotovanjem Majniški deklaraciji oziroma z njo povezanim gibanjem. 
Nemškonacionalno gibanje je proti prizadevanjem za slovensko združevanje uporabljalo tudi trditev, da te idejo vnašajo 
od zunaj, zlasti s Kranjskega.  
To je stara teza, ki se je začela že leta 1848. Kot da na Koroškem slovenski ljudje nikoli ne bi imeli interesa živeti v pogojih 
narodne enakopravnosti. Vsako idejo, ki je imela v ospredju narodno enakopravnost, so denuncirali kot vnešeno od zunaj. 
Ta teza pa je tudi pri koroških Slovencih padla na dokaj plodna tla. 
Seveda. Slovensko prebivalstvo je bilo od vsega začetka nacionalne faze pod vplivom nemškonacionalne ideologije, ki se je 
opirala do neke mere, sicer anahronistično, na pokrajinsko zavest. Torej, sem Korošec, govorim slovensko, ampak s Slovenci 
onkraj Karavank nimam nobene zveze, ker jih niti ne razumem. To je pravzaprav jedro te teze. 
Ta teza se zdi danes še bolj živa med koroškimi Slovenci kot nekdaj. 
Mislim, da ne. Tisti, ki danes na Koroškem govorijo slovensko, te teze ne zagovarjajo v taki meri, kot pa so jo zagovarjali 
slovensko govoreči ljudje pred sto leti.  
A ravno danes številni koroški Slovenci strogo ločujejo med samimi seboj, ki so na tej strani Karavank, in med Slovenci, ki 
so na oni strani. 
To je zraslo že na drugi osnovi. Tisti Slovenci, ki danes živijo na Koroškem in so tukaj rojeni, že sto let živijo v okviru avstrijske 
države. Ta zavest o neke vrste posebnosti ima druge korenine, kot jo je imela v 19. stoletju, ko je šlo za ideologijo proti 
Kranjcem, ki so živeli v isti državi. Kot da bi Korošci danes rekli, da s Štajerci ali Tirolci nočemo imeti nobenega opravka, ti 
nas ne brigajo, to je drug narod. Tu je treba torej malo diferencirati. 
Mir, tedanje glasilo koroških Slovencev, je 25. oktobra, štiri dni pred razglasitvijo Države SHS, objavil tako imenovani 
Proglas na jugoslovanski narod. Kakšen odnos je imelo politično in kulturno vodstvo koroških Slovencev do tega 
vprašanja? Je bilo naklonjeno ideji južnoslovanskega združevanja? 
Seveda, saj ni videlo nobene druge rešitve za koroške Slovence, kakor da se združijo z Jugoslavijo. To je bila zanje edina 
opcija. To si vse lahko razložimo iz tedanje notranje koroške in tudi habsburške dinamike na področju narodnega vprašanja. 
Slovenci na Koroškem so bili v tistem času v nekakšnem vmesnem prostoru. 29. oktobra je bila v Zagrebu razglašena 
država SHS, 12. novembra na Dunaju republika Avstrija, mejno vprašanje je bilo povsem odprto, v provizoričnem 
koroškem deželnem zboru, ki je imel ustanovno zasedanje 11. novembra 1918, pa so si nemške stranke razdelile sedeže 
na osnovi rezultata volitev v državni zbor 1911. Zastopnikov slovenske stranke, ki je leta 1911 prejela 11,7 odstotka 
glasov, pa ni bilo. Zakaj? Je bilo izključevanje Slovencev iz politične realnosti zapisano že v samo jedro posthabsburške 
Koroške? 
Oba konfliktna partnerja nista iskala konsenza in sta izhajala iz narodnopolitičnih okvirov. Zame kot zgodovinarja še ni čisto 
jasno, kdo je odgovoren za to, da je ustanovna seja potekala brez slovenskega zastopnika. Brez narodno zavednega, to je 
treba vedno dodati, ker Slovenci tedaj niso bili narodnopolitično homogeno telo. Verjetno je kvečjemu polovica slovensko 
govorečih ljudi sledila tedanji slovenski politiki. Najmanj polovica pa je bila proti slovenski narodnopolitično orientaciji, 
sploh glede meje skozi deželo Koroško. Na ustanovni seji provizoričnega koroškega deželnega zbora zastopnikov slovenske 
stranke ni bilo. Nemško koroško zgodovinopisje pravi, da je slovenska stran odklonila sodelovanje. Slovensko zgodovinopisje 
se glede tega ni izjasnilo. Gotovo si pa nemška stran ni posebej prizadevala za to, da bi slovenske zastopnike v deželni zbor 
tudi dobila. Franc Smodej, ki je bil kot predsednik Narodnega sveta za Koroško glavni predstavnik slovenskega 
narodnopolitičnega gibanje, gotovo ni želel biti v koroškem deželnem zboru. Ni bilo obžalovanja, da Slovencev tam ni, ker je 
šlo vse v smer konfrontacije in je bilo že 11. novembra jasno, da slovenska stran zahteva delitev Koroške vsaj po tako 
imenovani etnografski črti.  



Kakšen je bilo prispevek koroških Slovencev v agitaciji za Jugoslavijo? 
Izhodišče za slovensko stran na Koroškem je bilo težje kot za Nemce, ki so agitirali za Avstrijo oziroma za Nemčijo – v 
provizoričnem koroškem deželnem zboru ni bilo stranke, ki ne bi zahtevala združitve republike Nemške Avstrije z Nemčijo. 
Vendar ne mislim samo na agitacijo. Gre že za vzpostavitev administracije na ozemlju Koroške, ki ga je zahtevala Jugoslavija, 
torej za uradništvo, sodstvo, šolstvo, vojsko, skratka za vse organe državne oblasti. Dosledno izrivanje slovenskega faktorja 
najkasneje od leta 1867 naprej je prispevalo k temu, da koroški Slovenci leta 1918 z izjemo duhovščine skorajda niso imeli 
svojega domačega kadra. Ne v politiki ne v znanosti ne v šolstvu ne v vojaščini. Glede tega sta se strinjali obe strani. Nemška 
stran je poudarjala, da Slovenci tako nimajo nobenega iz višjega družbenega sloja na svoji strani, slovenska stran pa je rekla, 
da je to posledica diskriminacije, ker da jih ne spustijo h koritu. Kar je popolnoma res. Zaradi tega je bila infrastruktura 
koroškega narodnega gibanja leta 1918 dosti bolj šibka, kot pa je bila na nemški strani. Da ne govorimo o politiki. Res je 
deset odstotkov leta 1911 glasovalo za slovensko stranko. To pomeni, da več ko polovica ni glasovala za slovensko stranko, 
ker je bil delež slovenskega prebivalstva na Koroškem tedaj najmanj 25 ali celo 30 odstotkov. Tu se že vidi notranja 
diferenciacija. Kar pa je bilo slovenskih narodnozavednih izobražencev, so v veliki večini podpirali jugoslovansko opcijo. Zelo 
malo je primerov, da bi bili zavedni Slovenci proti delitvi dežele. 
V vojaških spopadih je sodelovalo nekaj koroških Slovencev, bilo jih je pa zelo malo. Upokojeni brigadir Slovenske vojske 
Janez Kavar, ki je raziskoval boje za slovensko severno mejo, je lani v pogovoru za Novice menil, da so po njegovem 
koroški Slovenci tako kot Narodna vlada v Ljubljani računali, da bo vse uredila antanta in da bo Koroška pripadla matici 
Sloveniji. 
To je tudi bilo ozadje opredelitve za Kraljevino Jugoslavijo. Da bo prišla pomoč od drugod. Treba je tudi reči, da za boje ni bil 
navdušen nihče. Tudi nemška stran je na Koroškem imela ogromne probleme z rekrutiranjem vojakov. Glavnina so bili 
oficirji in podoficirji, ki so imeli močno nemškonacionalno orientacijo in so se po koncu Avstro-Ogrske znašli brez socialne 
mreže. Nadaljevali so v svojem poklicu. Na slovenski strani na Koroškem takih ljudi vsekakor ni bilo veliko, jaz ne vem za 
nobenega slovenskega oficirja.  
Svojega vojaškega kadra koroški Slovenci torej sploh niso imeli … 
Tu so velike strukturne razlike od vsega začetka. Seveda so prišle prav nemškoavstrijski strani, ker so rekli, da so vsi prišli od 
zunaj. Zdaleč ni bilo dovolj domačih slovenskih učiteljev. Če je hotela jugoslovanska država vzpostaviti slovensko šolstvo, so 
morali učitelji v veliki meri priti od drugod. Pri nas so bili učitelji, tudi tisti, ki so znali slovensko, socializirani zelo močno v 
nemškonacionalnem duhu. Edina skupina, ki je bila dokaj homogena, so bili slovenski duhovniki. In to je bila priložnost za še 
en napad na slovensko politiko, ker so rekli, da so to klerikalci. Na Koroškem pa je bilo antiklerikalno gibanje zelo močno in 
je imelo pristaše tudi med Slovenci, ki niso bili v slovenskih narodnopolitičnih ali kulturnih organizacijah. V slovenski politiki 
pa je tedaj vladalo neke vrste ideološko enoumje. 
Zgodovinar Stane Granda je na nedavnem novoletnem srečanju v Tinjah dejal, da rezultat skoraj 41 odstotkov za 
Jugoslavijo na plebiscitu leta 1920 niti ni bil tako slab, saj so Korošci bili vajeni večstoletnega sobivanja z Avstrijo, nova 
Jugoslavija s Srbijo kot vodilno enoto pa jim je bila tuja. Se strinjate s to oceno? 
Strinjam se v toliko, da je 10. oktobra 1920 za združenje z Jugoslavijo glasoval večji delež koroških volilnih upravičencev kot 
pa je imela volilcev koroška slovenska stranka.  Vendar moramo pri vsem tem upoštevati predsodke in sodbe, ki so se na 
Koroškem razvile v desetletjih narodnostnega konflikta. Udrihanje po Balkanu, po vsem, kar se mu je pripisovalo slabega in 
Koroški nevarno tujega, je igralo svojo vlogo. Struktura predsodkov je bila že pred ustanovitvijo Države ali Kraljevine SHS 
tako močna, da pičli dve leti trajajoče obdobje, ki je imelo skrajno konflikten značaj, teh ni moglo spraviti s sveta. 
Nasprotno, celo poglobilo jih je. V glavnem gre torej spet za kontinuiteto. Ko gledamo na plebiscitni rezultat, se preveč 
koncentriramo samo na tisti dve leti od konca Avstro-Ogrske do 10. oktobra 1920. Odločilna so bila zadnja desetletja 
habsburške monarhije. Leta 1910 je pri uradnem ljudskem štetju na plebiscitnem ozemlju navedlo približno 70 odstotkov 
ljudi, da govorijo slovensko, 30 odstotkov pa nemško. Če to primerjamo s privatnim slovenskim štetjem iz leta 1910, dobimo 
popolnoma drug rezultat. Tam so našteli v coni A 95 odstotkov Slovencev in 5 odstotkov Nemcev. Če nemško 
zgodovinopisje trdi, da je okoli 10.000 ljudi slovenskega jezika glasovalo za Avstrijo, je to najnižje mogoče število. Dejansko 
je glasovalo za Avstrijo dosti več slovensko govorečih ljudi. Uradna ljudska štetja so bila že v avstroogrski monarhiji zelo 
sporna in niso prikazovala resnične jezikovne situacije na terenu. Zaradi tega lahko rečemo, da je več ko polovica slovensko 
govorečih ljudi, ki so imeli tedaj volilno pravico, glasovala za Avstrijo.  

• Podjunski ples. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 16 
Letos spet s Fračkovci.  
Pri Šteklu so se zabavali do jutranjih ur 
http://www.novice.at/novice/zabava/podjunski-ples-letos-spet-s-frackovci/  
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Slika: Podjunski ples. Foto: SKD Globasnica 
 
Globasnica Tudi letos dobro obiskan je bil Podjunski ples pri Šteklu v Globasnici. Med obiskovalci pa je bilo, kot poudarja 
predsednica Slovenskega kulturnega društva Globasnica Marija Markitz, veliko kulturnih ustvarjalcev iz raznih slovenskih 
društev iz Podjune. 
Še posebej Markitz veseli, da je letos po enoletnem odmoru za polnočni vložek spet zaplesala plesna skupina Fračkovci. 
Vodja skupine Mario Fratschko ml. si je s številnimi mladimi plesalci tudi letos namislil enkraten plesni performans. Nastop 
bo skupina ponovila na Kmečkem plesu, 16. februarja v Pliberku. 
Za otvoritev je tradicionalno zapel mešani pevski zbor Peca  s pevovodkinjo Petro Straunik. Kuhinja gostilne Hudl je nudila 
tople domače jedi. Društveniki pa so postregli s pršutom in raznimi pijačami, med njimi poseben koktajl »PodjunGIN« 
Priljubljen je bil tudi letos srečolov, pri katerem je kar več glavnih nagrad, med drugim tudi televizor, zadel »stari znanec« iz 
Štebna.                

• Radiški ples. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 17 
Tudi letos so Modrijani dokazali, da obvladajo svoje delo 
http://www.novice.at/novice/zabava/radiski-ples-tudi-letos-so-modrijani-dokazali-da-obvladajo-svoje-delo-fleten-ples-
z-modrijani/  
 

 
Slika: Radiški ples. Foto: Novice 
 
Radiše »Bilo je fletno kot vsako leto. Modrijani pa so dokazali, da znajo in obvladajo svoje delo,« pravi predsednik 
SPD Radiše Aleksander Tolmaier. 
Med tem že 43. Radiški ples se  je odvijal minuli petek v kulturnem domu na Radišah. Ponovno pa je obiskovalce od blizu in 
daleč zabaval priljubljeni ansambel Modrijani. 
Društveniki so lahko pozdravili nekaj častnih gostov. Med njimi župana tržne občine Žrelec Franza Felsbergerja 
deželnozborsko poslanko Ano Blatnik in župana Železne Kaple Franca Jožefa Smrtnika. 
20 kakovostnih nagrad je čakalo pri nagradni igri. Med nagradami so bile darilne košare s pridelki domačih kmetov, nagrade 
domačih podjetij ter slika domače umetnice Zorke Lois-kandl-Weiss 
V kleti pa so se vsi, ki jim je v dvorani radiškega Kulturnega doma postalo preglasno, lahko spočili ob domači malici. 

• Brez takih misij ne bi napredovali v znanosti. Intervju: Marko Bavdaž. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. Novice – 
slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 18 

Intervju: Marko Bavdaž, ESA  
Leta 2025 se bo sonda BepiColombo utirali v Merkurjevo orbito in začela raziskovati najmanjši planet osončja. V pripravi 
misije je odločilno sodeloval Slovenec Marko Bavdaž. 
http://www.novice.at/novice/intervju/brez-takih-misij-ne-bi-napredovali-v-znanosti/  
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Tinje.  20. oktobra lani so motorji Ariane 5 pospešili 800 tonsko raketo iz evropskega vesoljskega izstrelišče Kourou v 
Francoski Gvajani proti vesolju. V konici 53-metrske rakete je bila sonda BepiColombo, skupni projekt evropske vesoljske 
agencije ESA in japonske partnerke JAXA, na poti proti Merkurju, soncu najbližjemu planetu našega osončja. 
V pripravah zgodovinske misije je sodeloval tudi Marko (Marcos) Bavdaž, vodja Esinega oddelka za prihodnje znanstvene 
misije. Rodil se je leta 1961 slovenskim staršem v Braziliji, leta 1972 se je preselil s svojo družino v koroški Grebinj. Ker ni bil 
avstrijski državljan, zaradi tedanjih omejitev ni mogel obiskovati Slovenske gimnazije v Celovcu in je maturiral na gimnaziji v 
Velikovcu. Fiziko je študiral na Dunaju in jo zaključil z doktoratom. Z ženo Lidijo, Slovenko iz Amerike, in dvema otrokoma 
živi na Nizozemskem. O vesoljski misiji BepiColombo je Marko Bavdaž predaval v Domu prosvete v Tinjah. 
Sonda BepiColombo bo na poti k Merkurju kar sedem let. Kje je sedaj in kaj jo čaka na poti? 
Sonda je na elipsi okrog sonca in se oddaljuje od Zemlje. Je pa sedaj na podobni razdalji od sonca kakor mi. Čez kakšno leto 
in pol se bo vrnila proti Zemlji in v mimoletu izgubila hitrost. Tako bo začela »padati« proti Veneri. Mimo nje bo letela 
dvakrat, potem pa še šestkrat mimo Merkurja, da bo oddala energijo in prišla zadosti blizu sonca in v Merkurjevo orbito, 
kjer bo planet začela opazovati. 
Merkur je soncu najbližji planet, z Zemlje sta ga obiskali šele dve sondi. Kakšne naloge bo imela BepiColombo? 
Z Nasinima sondama Mariner 10 in Messenger smo izvedeli že veliko o Merkurju, dobili pa smo še več vprašanj. Zanima nas 
recimo, kako nastane Merkurjevo magnetno polje. To je zanimivo tudi za razumevanje Zemljinega magnetnega polja. Da to 
razumemo, moramo nadrobno izmeriti Merkurjevo obliko in njegove lastnosti, da lahko raziskujemo njegovo globino. 
Ugotovili smo že, da je veliko bolj gost kot pričakovano. Pričakovali bi 3,5 do 4 kile na liter, opazujemo pa 5,5 kile na liter 
mase, kar pomeni, da mora planet imeti veliko več železa in veliko večje jedro. Ker ima magnetno polje, mora jedro biti 
tekoče, kar bomo raziskovali s to sondo. Zanima nas tudi, če in koliko leda je v kraterjih na planetovih polih, kamor sonce 
nikoli ne posije. Vprašanj je veliko, ker veliki zemeljski teleskopi ne morejo gledati tako blizu sonca in smo zato odvisni od 
sond. Novost pri BepiColombu je, da se bo planetarni orbiter spustil v zelo nizko orbito, le nekaj sto kilometrov nad njim, 
tako da bomo lahko nadrobno kartografirali celo površino planeta. Hkrati je z nami še drug satelit, ki ga je prispevala 
japonska vesoljska agencija JAXA in ki bo raziskoval lastnosti magnetosfere. 
Merkur je planet ekstremov, do 430 stopinj Celzija na sončni strani, na senčni pa do -170 stopinj. Prilagoditev aparatur 
tem razmeram je verjetno bil eden največjih izzivov v pripravi misije. 
Morali smo specifično spremeniti naše testne naprave, da to okolje sploh lahko simuliramo. Morali smo razviti nove 
materiale in barve, ki zdržijo te temperature, in elektroniko, ki bo kos tako močnemu sončnemu žarčenju. Potrebne so bile 
tudi nove optike, na primer instrument, ki opazuje Merkur v rentgenski luči. Tako lahkih rentgenskih naprav dotlej še ni bilo. 
Narediti smo morali nova ogledala, ki so namesto milimeter debela samo še tri tisočinke milimetra. Uspelo nam je in to je 
prva optika tega tipa. 
Danes smo vajeni, da na tujih vesoljskih telesih pristanejo tudi roboti, kakor na primer na Marsu ali na kometu Čurjumov-
Gerasimenko. Zakaj ne bo roverja na Merkurju? 
Ena mojih nalog je bilo vprašanje, ali bi lahko imeli tudi pristajalni modul. To smo raziskovali skupaj z Rusi, ki imajo največ 
izkušenj s sistemi za pristajanje. Smo pa na žalost morali ugotoviti, da tega v maso, ki jo imamo na razpolago, ne moremo 
vključiti. Vemo, kako bi naredili, nismo pa tega dodali sondi. 
Sonda bo prišla v Merkurjevo orbito ob koncu leta 2025. Koliko časa bo misija potem še trajala in katere institucije so 
vključene v obdelovanje pridobljenih podatkov? 
Znanstveniki so zaradi globalnega sodelovanja po vsem svetu, največje ekipe pa so seveda v Evropi, ker je to evropski satelit, 
in na Japonskem za japonski del. Sodeluje veliko podjetij in institucij, ki brez takih misij, ki prinašajo nove podatke, ne bi 
mogli napredovati v znanosti. Ob vsakem mimoletu sonde bomo dobivali podatke, intenzivna faza se bo začela ob prihodu v 
Merkurjevo orbito in bo trajala nekaj let. Sateliti po navadi delujejo veliko dlje, kakor je bilo načrtovano, o čemer se bo še 
odločalo. Doslej pa so njihovo uporabo še vedno podaljšali.  
Zaradi bližine soncu je Merkur z Zemlje težko opazovati, ker je nizko na obzorju. 11. novembra leta bo Merkurjev tranzit 
skozi sonce. Kako ga bo mogoče opazovati z Zemlje? 
To je kar enostavno. Že z manjšim teleskopom se sončeva slika lahko projicira na papir in potem se vidi majhno piko, ki 
potuje skozi sonce. Predlagam, da se šole že prej pripravijo na to in to skupaj opazuje, saj je impresivno videti, kako soncu 
najbližji planet potuje mimo njega. Taka opazovanja so bila pred sto leti pomembna, da so lahko dokazali resničnost 
Einsteinove teorije relativnosti.  

• Prvi pokal čaka SAK že marca. Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 2, 18.1.2019, str. 19 
Trener SAK Eberhard napoveduje tri spremembe, ki bodo konkurenco presenetile. 
http://www.novice.at/novice/sport/prvi-pokal-caka-sak-se-marca/  
 

http://www.novice.at/novice/sport/prvi-pokal-caka-sak-se-marca/
http://www.novice.at/novice/sport/prvi-pokal-caka-sak-se-marca/


 
Slika: Prvi trening SAK. Z leve: Krcić, Aleksič, Riedl, Benkovič, Jurinić, Koletnik, Lausegger, Kumer, Čeglaj, Sadnek, Čamber, 
Kukavica. Foto: Novice 
 
Letos igra SAK februarja in marca prvič v celovškem zimskem pokalu s člansko ekipo. Zakaj in kaj je cilj? 
Wolfgang Eberhard:Doslej so v celov-škem mestnem pokalu vedno igrali amaterji SAK, letos pa smo se odločili, da igrajo 
člani. To pa seveda pomeni, da tudi želimo postati prvi.  
23. marca je prva prvenstvena tekma, torej imate še dva meseca časa. So vsi igralci prišli zdravi na prvi trening?   
Na žalost ne. Kapetan Darjan Aleksič si je pustil s kolena operirati kovinski del, ki ga je dobil 2016 pri operaciji križnih vezi. 
Trenirati bo začel začetek februarja. Jon Benkovic je končno dobil diagnozo pri primariju Romanu Schellandru, da ima 
natrgan meniskus. Operacija pa bo šele 4. februarja. Oba pa bosta 23. marca proti Šmihelu fit. 
Pride vigredi kak nov igralec? 
Tudi vigredi bomo šli linijo mladih igralcev naprej, če bodo vsi zdravi, ne vidim problema. 
SAK je tri točke za prvim, to pomeni, da je SAK še v polnem boju za prvo mesto? 
V prvi tekmi igramo v Šmihelu, ki se je menda močno okrepil in ravno v taki tekmi lahko preseneti. Potem pa imamo po vrsti 
šest tekem proti neposrednim konkurentom za prvo mesto, po teh tekmah bomo vedeli, kam gre letošnje potovanje … 
Kaj je vaš osebni cilj vigredi s SAK? 
Da bomo naš ofenzivni nogomet, ki smo ga pokazali že jeseni, perfekcionirali. Pri tem pa se bomo pripravili na dve, tri stvari, 
ki jih zaenkrat še ne bi rad dal v javnost, bodo pa vsekakor zelo presenetile tudi naše nasprotnike ter naše gledalce.  
 

 

• Kompatscher ostaja deželni glavar. ORF, Celovec, 18.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959376/  
Deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompatscher bo še za naslednjih pet let vodil bocensko avtonomno pokrajinsko 
upravo. Od skupno 35 pokrajinskih svetnikov ga je podprlo 19 svetnikov njegove Južnotirolske ljudske stranke (SVP) in 
Lige. 
 

 
Slika: Deželni glavar Južne Tirolske Arno Kompatscher bo še za naslednjih pet let vodil bocensko avtonomno pokrajinsko 
upravo. Foto: ORF 
 
Pokrajinski odbor, ki bo sad sodelovanja med SVP in Ligo, bo izvoljen prihodnji teden. 
DS odslej v opoziciji 
SVP je bila preteklih pet let zaveznica Demokratske stranke, ki je zdaj v opoziciji. Kompatscher je v umestitvenem govoru 
dejal, da SVP ni imela druge izbire kot sodelovanje z Ligo, čeprav bi v koalicijo in v pokrajinski odbor želela tudi Zelene in 
Demokratsko stranko, a za to ni bilo političnih pogojev, tako Kompatscher. 
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Potrjeni predsednik je vsekakor poudaril, da se SVP - kljub zavezništvu s stranko Mattea Salvinija - ne bo izneverila svojim 
temeljnim vrednotam in stališčem. In to tudi kar zadeva odprte politike do migrantov. Da ne govorimo o zaščiti južnotirolske 
upravne avtonomije, piše Primorski dnevnik. 

• Shoda neofašistov in antifašistov. ORF, Celovec, 18.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959381/  
V Gorici v Italiji 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. 
 

 
Slika: V Gorici v Italiji bo v soboto shod, ki ga pripravljajo italijanski neofašisti, somišljeniki odreda X Mas in skrajno 
desničarsko gibanje CasaPound. Foto: ORF 
 
 
 
„Rane še danes prisotne“ 
Nasprotniki 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 (SSk). 
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. 
Poziv k udeležbi 
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“. 
„Tovrstne provokacije so nevarne“ 
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. 

• Podpora ostaja nespremenjena. ORF, Celovec,  18.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959414/  
Slovenska narodna skupnost na Koroškem bo tudi to leto dobila 1,161.700 evrov podpore iz Urada zveznega kanclerja. 
Vsota ostaja že od leta 1995 nespremenjena in ne dopušča financiranja večjih projektov. Sosvet upa na povišanje 
naslednje leto, pravi predsednik Manuel Jug po seji v Celovcu. 
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Slika: Sosvet upa na povišanje naslednje leto, pravi predsednik Manuel Jug po seji v Celovcu. Foto: ORF 
 
Sosvet kritiziral stagnacijo podpore 
3.868.000 evrov podpore šestim priznanim avstrijskim narodnim skupnostim namenja Urad zveznega kanclerja tudi v tem 
letu. Organizacije in društva koroških Slovencev dobijo od tega 1.161.700 evrov. S tem ostaja podpora že od leta 1995 
nespremenjena, kar je že leta dolgo v kritiki. 
 

 
Slika: Sosvet za slovensko narodno skupnost na svoji seji v Celovcu. Foto: ORF 
 
To je storil ponovno na svoji seji v Celovcu tudi sosvet za slovensko narodno skupnost. Do povišanja sredstev tudi v tem letu 
ne bo prišlo, gremij pa je optimističen, da bo to uspelo v prihodnjem letu. 
 

 
Slika: Sosvet za slovensko narodno skupnost na svoji seji v Celovcu. Foto: ORF 
 
Sosvet za slovensko narodno skupnost, ki je zasedal v četrtek v Celovcu, upa na povišanje sredstev v prihodnjem letu in je 
zastavil težiščne teme za leto 2019. 
 



 
Slika: Manuel Jug. Foto: ORF 
 
 „Večjih projektov ni mogoče podpreti“ 
Zaradi inflacije je podpora dejansko vsako leto manjša, zato sosvet, ki je predlagal Uradu porazdelitev sredstev 
organizacijam in društvom, tudi nima manevrskega prostora, poudarja predsednik sosveta Manuel Jug iz Zveze slovenskih 
organizacij (ZSO). 

• V središču bodo doseženi uspehi. ORF, Celovec, 18.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959445/  
1994 je bilo ustanovljeno Narodopisno društvo Urban Jarnik, odtlej pravni nositelj Slovenskega narodopisnega inštituta 
„Urban Jarnik“, pred tem dve leti kot posebna organizacijska enota pri KKZ. V središče pa ne bodo postavili 25-letnice, 
temveč dogodke, ki so zaznamovali delo. 
 

 
Slika: 1994 je bilo ustanovljeno Narodopisno društvo Urban Jarnik, odtlej pravni nositelj Slovenskega narodopisnega 
inštituta „Urban Jarnik“, pred tem dve leti kot posebna organizacijska enota pri KKZ. Foto: ORF 
 
Po tem, ko so pri Krščanski kulturni zvezi (KKZ) sprejeli marca 1992 pravila za ustanovitev Slovenskega narodopisnega 
inštituta „Urban Jarnik“, je deloval dve leti kot posebna organizacijska enota pri KKZ. 28. maja 1994 je bilo ustanovljeno 
Narodopisno društvo Urban Jarnik, odslej pravni nositelj Slovenskega narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“. 
Na prvem mestu vpis „Slovenskih ledinskih in hišnih imen“ v „Avstrijski seznam nesnovne dediščine“ marca leta 2010 
podpisnikov prošnje iz Kotmare in Žitare vasi ter Sel, ter ob podpori prosvetnih društev v Bilčovsu, Šmarjeti v Rožu in 
Šentjakobu v Rožu. Znanstveni vodja, etnologinja Martina Piko Rustia med načrti med drugim omenja novo, dopolnjeno 
naklado „Popotnik po Zilji“, s katerim etnologinji Uši Sereinig in Polona Sketelj odkrivata drobce preteklega in sodobnega 
načina življenja. 
Primerno pa bodo upoštevali tudi nedavni vpis prvega dvojezičnega naslova v avstrijskem seznamu nesnovne dediščine: 
„Untergailtaler Kirchtagsbräuche und Untergailtaler Tracht / Ziljski žegen in ziljska noša“. Podpisniki so v tem primeru bili 
Felix Abuja z Zilske Bistrice za skupno 24 „kont“, docent Peter Wiesflecker iz Zahomca in društvo „Verein Freunde des 
Greisslermuseums“ z Vrat-Megvarij. Vnašanje informacij iz stroke v turistična gradiva je nadaljnje področje, v katero se 
vključuje etnologinja Martina Piko Rustia. 

• Vlada v Skopju pojasnila uporabo albanščine. ORF, Celovec, 18.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959542/  
Makedonska vlada je v petek sporočila, da zakon o jezikih, ki je ta teden stopil v veljavo, ne vodi v polno dvojezičnost v 
državi in da torej makedonski jezik s cirilico ostaja edini uradni jezik na celotnem ozemlju Makedonije in v njenih 
mednarodnih odnosih. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959445/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959445/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959542/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959542/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959445/


 
Slika: Makedonska vlada je v petek sporočila, da zakon o jezikih, ki je ta teden stopil v veljavo, ne vodi v polno 
dvojezičnost v državi in da torej makedonski jezik s cirilico ostaja edini uradni jezik na celotnem ozemlju Makedonije in v 
njenih mednarodnih odnosih. Foto: ORF 
 
Odgovor na očitke 
Vlada v Skopju je v uradnem sporočilu tako odgovorila na očitke opozicije, češ da je država z uveljavitvijo omenjenega 
zakona postala dvonacionalna oz. da je albanščina z njim postala uradni jezik v vseh makedonskih državnih institucijah in 
organih. Kot je poudarila vlada v Skopju, v občinah, kjer manjšinske skupnosti ne predstavljajo več kot 20 odstotkov 
državljanov, zakona ne bodo uveljavljali. 

• Začinjena miza bila medijsko obarvana. ORF, Celovec, 18.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959572/  
9. „Začinjena miza“ SGZmladine je bila na uredništvu cerkvenega lista „Nedelja“ v Celovcu. Sogovorniki in sogovornice so 
se dotaknili različnih tem, ki se tičejo medijev. Večer je sicer potekal pod geslom „Objektivnost v novinarstvu - temeljno 
vprašanje ali utopija?“. 

 
Slika: „Začinjena miza“: uredniki in urednice Nedelje so predstavili svoj medij.Foto: sgz_mladina/stupica 
 
 „Razmišljanje izven okvirjev“ 
Kakor je zapisala sodelavka Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Ines Stupica v sporočilu, so pogovori stekli tudi o aktualni 
temi o bivšem škofu krške škofije, o muslimanih, možnosti oglaševanja v časniku, o tem, da za delo novinarja ni potrebna 
novinarska izobrazba, itd. Različne perspektive in izkušnje udeležencev „so začinile omizje in dale iskrico, zagon za 
razmišljanje izven okvirjev, kar pa je navsezadnje tudi namen Začinjene mize“. 
Začinjena miza je prireditveni niz SGZmladine. Pod tem imenom organizirajo mesečna srečanja - diskusijske večere, teme so 
aktualne in gospodarsko usmerjene. „Prireditev je namenjena predvsem mladim, ki premorejo kritičnega razmišljanja“, 
pravi Stupica. 

• Matematični ekipi gimnazije na stopničkah. ORF, Celovec, 18.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959575/  
Na matematičnem timskem tekmovanju „Bolyai“ sta se dve ekipi Slovenske gimnazije uvrstili med najboljše tri v Avstriji. 
Ekipa 8.b-razreda je dosegla 2. mesto, ekipa 6.b pa 3. mesto. Na tekmovanju so sodelovale tri ekipe ZG/ZRG za Slovence v 
Celovcu. 
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Slika: Uspešni dijaki Zvezne gimnazije/ Zvezne realne gimnazije za Slovence z učitelji. Foto: slog.at/ottowitz 
 
Organizacija za podpiranje skupinskega sodelovanja, ekipa „Bolyai“ in gimnazija „Heimschule Lender“ sta organizirali v 
šolskem letu 2018/2019 mednarodno matematično tekmovanje „Bolyai 2019“ za dijake in dijakinje od tretje do dvanajste 
šolske stopnje. 
Kakor pojasnjuje profesor na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu Niko Ottowitz, je cilj tega tekmovanja, „da se dijaki naučijo 
reševati matematične probleme v timu s skupnim razmišljanjem“. 
Začetki tekmovanja da segajo v leto 2004, ko so v Budimpešti prvič organizirali na eni od gimnazij tekmovanje Bolyai. Samo 
tekmovanje je bilo ustanovljeno s strani učiteljev, piše Ottowitz. Prvo leto je sodelovalo le nekaj ekip iz Madžarske. 
Tekmovanje se je leta 2014 razširilo tudi v Nemčijo in tako postalo mednarodno tekmovanje. Na Madžarskem sodeluje že 
preko 100.000 tekmovalcev in tekmovalk ter s tem na Madžarskem presega celo število udeležencev pri znanem 
tekmovanju „Kenguru matematike“. V šolskem letu 2017/2018 so tekmovanje prvič organizirali v Avstriji. 
Preteklo sredo so se mednarodnega tekmovanja udeležile tudi tri ekipe Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za 
Slovence. 
Rezultati ekip Slovenske gimnazije 
12. šolska stopnja:  
2. mesto: Val Vovk, Benedikt Haab, Jan Krušnik, Urban Koblar 
11. šolska stopnja: 
12. mesto: Sebastian Visotschnig, Matej Rozman, Kevin Hu Zhongkai, Krištof Grilc 
10. šolska stopnja:  
3. mesto: Žan Kočunik, Luka Miličič Eržen, Gregor Kušej, Valentin Pasterk 

• Spomnili so se žrtev holokavsta. ORF, Celovec, 21.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959822/  
Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja v okviru ZZB za vrednote NOB Slovenije je v nedeljo v ljubljanskem Kinu Šiška 
organiziral prireditev ob prihajajočem mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Predsednik RS Borut Pahor je 
izpostavil pomen sožitja in strpnosti. 
Slavnostna govornica, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani Maca Jogan je sicer iskala odgovor, kako so bila dejanja 
holokavsta sploh mogoča in kako se lahko danes producente zla moralno razbremenjuje. Ob tem je po poročanju Radia 
Slovenija spomnila tudi, da je v Sloveniji proces relativizacije minulih dogodkov navzoč že tri desetletja in da se mirno širi v 
imenu svobode govora, tarča pa je narodnoosvobodilni boj. Ravno zato je po njenih besedah dan spomina na holokavst 
nujen in potreben. 
Prireditve se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je prepričan, da moramo z dobrimi praksami pokazati, da 
lahko danes živimo v sožitju in strpnosti, je še poročal radio. 
 

 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959822/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959822/


Slika: Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja v okviru ZZB za vrednote NOB Slovenije je v nedeljo v ljubljanskem Kinu 
Šiška organiziral prireditev ob prihajajočem mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Predsednik RS Borut 
Pahor je izpostavil pomen sožitja in strpnosti. Foto: sta.si 
 
„Zdi se mi, da je to pravi odgovor na situacijo, v kateri se je zdaj znašel ves svet in z njim tudi Evropa. ‚Nikoli več‘ je še vedno 
zelo aktualen navdih za vse tiste, ki mislimo, da se ni potrebno samo spominjati, ampak tudi delati za to, da s svojim 
zgledom varujemo to strpnost in sožitje, da odklanjamo, zavračamo sovraštvo in zlasti mlado generacijo navdihujemo z 
dobrim,“ je med drugim dejal Pahor. 
27. januar je 1. novembra 2005 za dan spomin na žrtve holokavsta s posebno resolucijo razglasila Generalna skupščina 
Združenih narodov, in sicer v spomin na dan, ko so pripadniki Rdeče armade leta 1945 osvobodili največje nemško 
koncentracijsko taborišče Auschwitz, je še spomnil Radio Slovenija. 

• 200 antifašistov proti 30 fašistom v Gorici. ORF, Celovec, 21.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959993/  
Shoda italijanskih neofašistov, ki so ga v soboto v Gorici pripravili somišljeniki odreda X Mas in skrajno desničarsko 
gibanje CasaPound, se je po navedbah policije udeležilo okoli 30 ljudi, potekal pa je v popolni tišini. 
 
Predstavniki X Mas so se udeležili tudi sprejema na goriški občini. V znak protesta proti občinski oblasti v Gorici, da je 
sprejela predstavnike odreda X Mas, so se na drugi lokaciji sredi Gorice zbrali predstavniki antifašističnih organizacij. Tega 
shoda se je udeležilo okrog 200 ljudi, ob glasbi partizanskih pesmi so zbrane nagovorili predstavniki Zveze italijanskih 
partizanov in drugih organizatorjev tega shoda. 
Prihod zagovornikov fašizma v Gorico in njihov protest ob obletnici bitke na Trnovem je tudi letos sprožil burne odzive tako 
v Italiji kot na slovenski strani. 

• „Kongres bo v pozitivnem okviru“. ORF, Celovec, 21.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959831/  
Kongres SKGZ 9. marca bo potekal v pozitivnem političnem okviru tako znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji kot v 
širšem prostoru. „Utrdili so se slovensko-italijanski bilateralni odnosi in našla se je rešitev za slovenske medije“, je na seji 
Deželnega sveta SKGZ dejal predsednik Rudi Pavšič. 
 

 
Slika: Kongres SKGZ 9. marca bo potekal v pozitivnem političnem okviru tako znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji 
kot v širšem prostoru. Foto: ORF 
 
Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKZ), ene od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, je 
članstvo na seji na sedežu društva Kremenjak v Jamlja, obvestil tudi o finančnih predlogih, ki prihajajo iz Ljubljane, Rima in 
Trsta. Predsednik je med drugim ocenil, da široka podpora, ki jo je bil na občnem zboru SSO deležen Walter Bandelj, 
dokazuje, da večinski del sorodne krovne organizacije podpira sodelovanje in povezovanje. 
Več udeležencev Deželnega sveta SKGZ je poudarilo potrebo po mreženju, zlasti v današnjem času, ko družbene dinamike 
spodbujajo ločevanje, pa čeprav je marsikdo izpostavil tudi primere dobre prakse, kot so ilustratorski projekt ZSKD-ZTT, 
projekt Magajna 100 ter Cankarjevo leto v Trstu, predvsem pa Slofest. 
SKGZ mora jasno določiti svoje prioritete, saj si ne more prevzeti odgovornosti za vse manjšinske problematike in 
nadomestiti odsotnost ali šibkost drugih, piše v izjavi za javnost. Posebej bi se morala ukvarjati s civilnimi pravicami, ki jih 
sodobna družba vse bolj postavlja na stranski tir, tako SKGZ. 

• Natečaj pisanja v slovenščini devetič. ORF, Celovec, 21.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959869/  
Volbankova ustanova je skupaj s kulturnima organizacijama koroških Slovencev SPZ in KKZ ter z Društvom slovenskih 
pisateljev v Avstriji in številnimi drugimi podpornimi društvi in ustanovami razpisala že deveti natečaj pisanja v 
slovenščini „Pisana Promlad“. 
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Slika: Volbankova ustanova je skupaj s kulturnima organizacijama koroških Slovencev SPZ in KKZ ter z Društvom 
slovenskih pisateljev v Avstriji in številnimi drugimi podpornimi društvi in ustanovami razpisala že deveti natečaj pisanja 
v slovenščini „Pisana Promlad“. Foto: ORF 
 
Različne teme za starostne skupine 
V štirih starostnih skupinah in na temu primerne teme lahko sodelujejo mladi do 25. leta starosti. Petčlanska strokovna žirija 
pod vodstvom Mateje Rihter bo poleg posebnih nagrad (za najboljše narečno besedilo, najboljše besedilo iz šole, kjer 
slovenščina ni učni jezik, ter za najboljše rap besedilo za pesmem) v vsaki kategoriji določila tri najboljše prispevke. 
 

 
Slika: Deveti natečaj pisanja v slovenščini „Pisana Promlad“. Foto: orf/nk 
 
Predsedsednik pripravljalnega komiteja je bil tudi letos šolski nadzornik Miha Vrbinc, ki je na predstavitvi minuli torek 
spregovoril o letošnjih temah za posamične starostne skupine. 
Za organizacijo natečaja letos skrbi kot strokovna sodelavka Jasna Černjak. 
Rok je 15. marec 
Svoja besedila lahko mladi oddajo po pošti (pod geslom „Pisana Promlad“, Mikschallee 4, 9020 Celovec) ali po elektronski 
pošti na Volbankovo ustanovo v Celovcu. Oddajni rok je 15. marec. Slavnostna podelitev nagrad bo potem 24. maja v 
velikem javnem studiu ORF v Celovcu - tudi s prenosom v živo v slovenskem radijskem sporedu. 

• Zadruga spet v južnokoroških rokah. ORF, Celovec, 21.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959882/  
Zadruga market Pliberk je spet v lasti Južnokorošcev. Skupina privatno zainteresiranih vlagateljev iz narodne skupnosti je 
decembra lani tik pred iztekom roka odkupila Zadrugo od Posojilnice Bank in njene večinske lastnice Raiffeisenove zveze. 
 
 
2017 odprava starih dolgov, a nov lastnik 
Julija 2017 je Zadruga market Pliberk s svojimi poslovalnicami spremenila poslovno obliko v družbo z omejeno 
odgovornostjo (GesmbH). S tem se je Zadruga sicer znebila starih dolgov, vendar ji je v novi družbi preostal le petodstotni 
lastniški delež. Ostalih 95 odstotkov je prešlo na Posojilnico Bank, ki je kot nekdaj glavna upnica prenesla svoje terjatve v 
družbo in postala glavna lastnica nove Zadruge GesmbH. 
Čeprav ima glavno besedo pri Posojilnici Raiffeisenova zveza, ki ima v svojem portfoliu tudi blagovnice Lagerhaus, so novi 
lastniki Zadruge pogodbeno zagotovili, da bo Zadruga lahko ohranila sedanjo prepoznavnost s samoumevno dvojezičnostjo 
in še naprej lahko ostala pomemben oskrbnik domačinov z živili in vsestransko ponudbo tudi na področju gradbeništva in 
kmetijstva. 
Uresničili možnost odkupa 
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Stranska pogodba pa je omogočila, da lahko slovenske organizacije in privatno zainteresirani vlagatelji iz narodne skupnosti 
Zadrugo do konca leta 2018 tudi spet odkupijo, in to za enako ceno, kot pri poslovnem preoblikovanju 2017. 

 
Slika: Stefan Domej. Foto: ORF 
 
In prav to, namreč odkup Zadruge s pomočjo slovenskih vlagateljev, se je proti vsem pričakovanjem tik pred iztekom roka v 
zadnjih decemberskih dneh lani tudi zgodilo. Zadruga Holding, kot se sedaj imenuje, ni več v lasti Raiffeisenove zveze, 
slovenski zadružniki so spet gospodarji v lastni hiši, je zadovoljen predsednik Zadruge Stefan Domej. 

• Tudi hrvaški sosvet želi povišanje. ORF, Celovec, 21.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959899/  
Zahteva po povišanju finančnih sredstev, posebna podpora medijem in ureditev dvojezičnega šolstva so težiščne teme, ki 
se jih bo lotil v tem letu sosvet za gradiščanske Hrvate. Letos imajo gradiščanski Hrvati na razpolago nekaj več kot 
1,110.000 evrov. 
 

 
Slika: Zahteva po povišanju finančnih sredstev, posebna podpora medijem in ureditev dvojezičnega šolstva so težiščne 
teme, ki se jih bo lotil v tem letu sosvet za gradiščanske Hrvate. Foto: ORF 
 
Od leta 1995 nespremenjena višina podpore 
Na svoji prvi seji v tem letu je tudi sosvet za gradiščanske Hrvate sprejel sklep o porazdelitvi finančnih sredstev, ki jih za to 
leto daje Urad zveznega kanclerja. Kakor v sosvetu za Slovence, tudi na Gradiščanskem kritizirajo že od leta 1995 
nespremenjeno višino podpore in upajo, da bo s prihodnjim letom le prišlo do povišanja. 
 

 
Slika: Predsednik sosveta za gradiščanske Hrvate Martin Ivančić. Foto: ORF 
 
Kakor Slovenci na Koroškem, imajo letos na razpolago tudi gradiščanski Hrvati nekaj več kot 1,110.000 evrov. Tudi tu so 
sosvetu zavezane roke, prošenj za projekte in načrte je veliko, denarja pa enostavno premalo, obžaluje predsednik sosveta 
za gradiščanske Hrvate Martin Ivančić. 
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• Srečanje ob slovensko-italijanski meji. ORF, Celovec, 22.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960085/  
V Tolminu je potekalo 49. srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine v Italiji in Posočja v Sloveniji, ki sta se ga udeležila 
tudi slovenski minister za kulturo Dejan Prešiček in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Jožef Česnik. 
 

 
Slika: V Tolminu je potekalo 49. srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine v Italiji in Posočja v Sloveniji. Foto: ORF 
 
Delovni posvet županov in drugih dejavnikov 
V sklopu dogodka je potekal tudi delovni posvet županov in predstavnikov raznih institucij z obeh strani meje. 

• Sto let od določil ameriške misije. ORF, Celovec, 22.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960087/  
Mineva točno 100 let od izdaje graško-ljubljanskega protokola z dne 22. januarja 1919, ki je za državno mejo med 
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) ter Republiko Avstrijo določil rešitev ameriške komisije. 
Dve coni za odločitev ljudstva 
Območje Koroške so razdelili v cono A in cono B, pri čemer naj bi plebiscit najprej izvedli v coni A, če bi bil uspešen za 
jugoslovansko stran, pa še v coni B, pojasnjuje Slovenska tiskovna agencija. 

• Ob 100-letnici plebiscita dvojezični projekti. ORF, Celovec, 22.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960232/  
V prihodnjem letu proslavlja dežela Koroška 100. obletnico plebiscita in obstanek dvojezičnega ozemlja pri Avstriji. Pod 
geslom „CarinthiJA - Zeitreisen und Perspektiven“ bodo pripravljene številne prireditve, izvedeni bodo mnogi projekti, 
tudi dvojezični. 
 

 
Slika: V prihodnjem letu proslavlja dežela Koroška 100. obletnico plebiscita in obstanek dvojezičnega ozemlja pri Avstriji. 
Pod geslom „CarinthiJA - Zeitreisen und Perspektiven“ bodo pripravljene številne prireditve, izvedeni bodo mnogi 
projekti, tudi dvojezični. Foto: ORF 
 
V torek so na novinarski konferenci predstavili glavne točke programa. Deželna razstava bo tokrat imela poseben format, 
poudarja deželni glavar Peter Kaiser. Prvič bo namreč na ogled mobilna razstava, ki bo prišla k ljudem. 
Svobodnjaki (FPÖ) so ponovno kritizirali, da so domovinske organizacije premalo vključene, stranka Team Kärnten načrte 
pozdravlja - „organizatorjem je treba dati šanso“. 

• „Povodni mož v Živovem bvat“. ORF, Celovec, 22.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960077/  
V prostorih Krščanske kulturne zveze (KKZ) v Celovcu so predstavili 5. zgoščenko narečnih pravljic in pesmic v nizu 
pobude „Slovenščina v družini“. Po zgoščenkah v zilskem, pliberškem, šentjakobskem in selskem narečju so pripravili CD 
tudi društveniki SPD Danica v šentprimoškem narečju. 
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Slika: Martin Kuchling (KKZ) in Martina Piko-Rustia o narečnih zgoščenkah. Foto: ORF 
 
 

 
Slika: Pet zgoščenk, tri brošure: izšlo s pomočjo iniciative „Slovenščina v družini“.Foto:  ORF 
 
Tudi s hišnimi imeni iz okoliških vasi 
Novo zgoščenko „Povodni mož v Živovem bvat“, ki predstavlja poleg domačih pravljic in pesmic v pristnem narečju tudi 
hišna imena iz okoliških vasi, dobite pri Krščanski kulturni zvezi, v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri društvenikih v 
Šentprimožu. 
 

 
Slika: Stanko in Samo Wakounig (SPD Danica) sta predstavila novo zgoščenko. Foto: ORF 
 

• Pritožba zaradi sestave sosveta. ORF, Celovec, 22.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960083/  
Neupoštevanje predstavnikov Enotne liste (EL) v sosvetu za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja je 
protizakonito, pravi odvetnik Rudi Vouk, ki je v imenu Narodnega sveta koroških Slovencev vložil tozadevno pritožbo. 
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Zastopniki strank z dvojezičnega ozemlja 
Sosvet za slovensko narodno skupnost sestavljata dve tako imenovani kuriji - na eni strani strankarska, na drugi pa kurija 
predstavniških organizacij koroških Slovencev in cerkve. Pri strankarski kuriji se zakonodajalec za aktualni sestav sosveta 
opira na rezultate zadnjih občinskih volitev na celotnem dvojezičnem ozemlju Koroške in vključuje tudi Celovec. Po 
matematični formuli razdelitve mandatov imajo v sosvetu socialdemokrati štiri mesta, ljudska stranka dve, svobodnjaki pa 
eno mesto. 
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ki mu v tem letu pripada podpredsedniško mesto sosveta, tako razdelitev mest 
osporava in je zato preko odvetnika Rudija Vouka vložil pritožbo - z utemeljitvijo, da je neupoštevanje Enotne liste v kuriji 
strank protizakonito. 
Razdelitev aktualnih strankarskih mest v sosvetu da bi bila upravičena, če bi zakonodajalec obravnaval kot dvojezično 
celotno dvojezično ozemlje - tudi kar se tiče uradnega jezika ali napisov. Temu pa da ni tako, ugotavlja Vouk, zato tudi 
pritožba. 

• „Socialni taksi se je uveljavil“. ORF, Celovec, 22.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960152/  
REGIOtaksi, socialni taksi dobrodelnega društva REGIOservis v Borovljah, se je z nad 2.000 vožnjami v enem letu razvil „v 
institucijo, brez katere ne gre več“. Kljub temu mora društvo slej ko prej izhajati brez javne podpore, sporočajo iz uprave. 
 

 
Slika: REGIOtaksi, socialni taksi dobrodelnega društva REGIOservis v Borovljah, se je z nad 2.000 vožnjami v enem letu 
razvil „v institucijo, brez katere ne gre več“. Foto: ORF 
 
Na začetku težave z licenco 
Pred enim letom je v občini Borovlje ter v sosednjih občinah Sele in Šmarjeta v Rožu začel obratovati tako imenovani 
REGIOtaksi. Za povečanje mobilnosti starejših ljudi je pobudo za socialni projekt po vzorcu uveljavljenega prevoznega 
sistema Go-mobil dala boroveljska Volilna skupnost, ki je za izvajanje servisa ustanovila društvo Regiomobil. 
Na samem začetku novembra 2017 so potniške prevoze izvajali poklicni šoferji taksi-podjetja Juwan. Ker po zakonu pogodba 
komercialnega podjetja s socialnim, nedobičkonosnim društvom ni dovoljena, je iniciativo prevzelo društvo samo. Pridobili 
so taksi-licenco, najeli lastno vozilo in šoferja ter spremenili ime društva v REGIOservis in tako po začetnih težavah izpolnili 
pravne predpise. Prva vožnja z novim partnerjem in pod novim imenom je bila točno pred enim letom, 22. januarja 2018. 

 
Slika: Roman Verdel. Foto: ORF 
 
 „Projekt zelo uspešen“ 
Medtem je prevoz s socialnim taksijem za 5,50 evra koristilo že nad 2.000 ljudi, je velikega povpraševanja vesel sopobudnik 
projekta in odbornik društva REGIOservis Roman Verdel. Obenem pa obžaluje, da je to „očividno edini socialni taksi v celi 
Avstriji, ki mora izhajati brez javne podpore. 

• Petdržavno biosferno območje ob Muri. ORF, Celovec, 22.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960235/  
Območje občin ob reki Muri na meji z avstrijsko Štajersko bo Unescovo biosferno območje. To so proslavili v torek na 
slovesnosti v slovenski občini Velika Polana. Priznanje Unesca pomeni veliki finale za ustanovitev svetovno prvega, pet 
držav obsegajočega parka biosfere „Mura-Drava-Donava“. 
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Slika: Območje občin ob reki Muri na meji z avstrijsko Štajersko bo Unescovo biosferno območje. To so proslavili v torek 
na slovesnosti v slovenski občini Velika Polana. Priznanje Unesca pomeni veliki finale za ustanovitev svetovno prvega, pet 
držav obsegajočega parka biosfere „Mura-Drava-Donava“. Foto: ORF 
 
„Elektrarn na Muri ne bo“ 
V Veliki Polani je 16 obmurskih županov z območja novoustanovljenega Biosfernega območja Mura v torek dobilo Unescov 
certifikat programa Človek in biosfera, slovenski minister za okolje in prostor Jure Leben pa je ob tem poudaril, da elektrarn 
na reki Muri ne bo. 
Leben, ki je certifikate podelil skupaj z Miguelom Clüsener-Godtom iz omenjenega programa, je povedal, da bo kot okoljski 
minister deloval v dobro reke Mure in tega zaščitenega območja, „zato hidroelektrarn na reki Muri ne bo“. V medresorsko 
usklajevanje je že dal predlog, da se ustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarne na tej reki. 
„Kot vemo, je okoljsko poročilo negativno in trenutno ne vidim potreb, da ta postopek teče naprej, tako da bo moral 
investitor v naslednjih letih znova pogledati, kako take objekte umestiti v prostor, da bodo, recimo, okoljsko sprejemljivi,“ je 
pojasnil Leben. 
Minister pravi, da se zaveda, da je Mura vir in osrednja povezovalna nit življenja v obmurski pokrajini. Človek in narava sta jo 
oblikovala z roko v roki in skrbela za to pokrajino, ki jo gradijo ohranjena reka, mokrišča, obsežni poplavni gozdovi in 
značilna kmetijska krajina, bogati pa jo tudi izjemna kulturna dediščina. Z ustanovitvijo biosfernega območja in formalno 
podelitvijo tega naziva se je po besedah ministra pravo delo za razvoj območja šele začelo. 
Gordana Beltram z okoljskega ministrstva je pojasnila, da je pri nadaljnjih korakih na vrsti pomursko razvojno partnerstvo, 
kjer se bodo oblikovali prednostni projekti, kot je na primer kolesarska pot, ki bo povezovala pet držav, Slovenijo, Avstrijo, 
Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, in biosferna območja v njih. 
Clüsener-Godt vidi prednost območja v tem, da bo imela Slovenija dostop do znanj v tej mreži biosfernih rezervatov in bo 
lahko znanje tudi delila, ter v razvoju turizma, saj bo petdržavno območje prvo tovrstno na svetu. To je tudi koncept za 
ohranjanje miru in dobrososedsko sodelovanje, je dodal. 
Gostitelj, velikopolanski župan Damijan Jaklin je napovedal, da se bodo v regiji dogovorili o prednostnih projektih in jih tudi 
izvedli, zdaj toliko bolj zavzeto, ker minister ne vidi prihodnosti v hidroelektrarnah, ampak v biosfernem območju. 
 

• 790.000 evrov za nakup poslovnih prostorov. ORF, Celovec, 23.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960312/  
Slovenija bo v Trstu kupila poslovne prostore za potrebe slovenskega generalnega konzulata v Trstu. Poslovni prostori 
bodo v objektu, ki je bil zgrajen v 60. letih minulega stoletja in je pod spomeniškim varstvom. Za nakup bo Slovenija 
odštela 790.000 evrov. 
Kot so ob tem sporočili iz urada vlada za komuniciranje, je za nakup poslovnih prostorov za potrebe generalnega konzulata 
dogovorjena kupnina v višini 690.000 evrov, poleg tega pa še 100.000 evrov za stroške posredniške provizije, pogodbenih 
obveznosti, selitve in ureditve novih prostorov v primerno stanje za namene poslovanja generalnega konzulata. 
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Slika: Slovenija bo v Trstu kupila poslovne prostore za potrebe slovenskega generalnega konzulata v Trstu. Foto: sta.si 
 
Pred desetmimi leti prenovili notranje prostore 
Notranjost poslovnih prostorov, ki jih namerava kupiti slovenske vlada, je bila prenovljena v letih 2008/2009. Objekt se 
nahaja takoj za osrednjim trgom v Trstu in v neposredni bližini državnih ustanov, kot so kvestura, ministrstvo za delo ter 
organi občinske uprave z županom mesta Trst. 
Analiza pokazala, da se odkup prostorov izplača 
Generalni konzulat v Trstu najema prostore od leta 1995. Iz opravljene analize ekonomske učinkovitosti izhaja, da bi bilo 
tudi nadaljevanje najema drugih poslovnih prostorov neracionalno, saj so najemnine poslovnih prostorov visoke. Glede na 
dejstvo, da ministrstvo za zunanje zadeve razpolaga z namenskimi sredstvi za nakup, je MZZ začelo postopek z 
načrtovanjem lastništva poslovnih prostorov za generalni konzulat v Trstu. 
Pri tem je MZZ tudi izvedel oceno pomembnosti generalnega konzulata, ki je pokazala, da gre za konzulat v sosednji državi, 
ki ima izjemen pomen zlasti s političnega, gospodarskega in konzularnega vidika ter zaradi skrbi za Slovence v zamejstvu. 
Glede na razmerje med najemnino, ki jo ministrstvo zdaj plačuje v znesku 3500 evrov na mesec, in zahtevano kupnino 
690.000 evrov, bi se investicija izplačala v 16,4 leta, so še sporočili z Ukoma. 

• Pozitivna bilanca koroškega turizma. ORF, Celovec, 23.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960308/  
V letu 2018 se je na Koroškem število prihodov turistov povečalo za 2,1 odstotka, število nočitev celo za 2,5 odstotka. 
Nočitev je bilo 13,37 milijona, toliko so jih nazadnje zabeležili v letu 2003. Zelo priljubljena so bila počitniška stanovanja 
kategorije štirih in petih zvezdic. 
 

 
Slika: V letu 2018 se je na Koroškem število prihodov turistov povečalo za 2,1 odstotka, število nočitev celo za 2,5 
odstotka. Foto: ORF 
 
Zabeležili tudi spet več domačih gostov 
„Koroška se je pri ustvarjanju vrednosti v turizmu končno priključila zahodnim zveznim deželam“, ocenjuje vodja zavoda 
Kärnten Werbung Christian Kresse. Za povečano število prihodov in nočitev so poskrbeli predvsem gostje iz Češke, Polske in 
Madžarske, pa tudi sicer je bilo na Koroškem več avstrijskih in nemških gostov, poroča zavod Statistik Austria. 

• Uradno praznovanje 100-letnice plebiscita. ORF, Celovec, 23.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960310/  
V torek sta deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in deželni svetnik Martin Gruber (ÖVP) predstavila uradni načrt praznovanja 
ob 100-letnici koroškega plebiscita leta 2020. Med drugim sta napovedala mobilno deželno razstavo po okrajnih mestih 
pod geslom „CarinthiJA“. 
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Na razpis dežele vloženih 89 raznih projektov 
Poleg mobilne razstave bodo pripravili tudi razne projetke na področjih znanost, kultura in običaji. Kot sta pojasnila 
zastopnika deželne vlade je bilo na razpis dežele že vloženih 89 projektov, ki jih bo ocenjevala posebna žirija. Na voljo je 1,8 
milijona evrov, razpis pa se omejuje na območje, ki je bila leta 1920 zapisana kot cona A. V projekte so vključene tudi šole z 
raznimi gledališkimi, likovnimi in drugimi prispevki. Sklepna prireditev najv bi bila 10. oktobra v Celovcu. 

• Ponujajo prvi stik s slovenskim jezikom. ORF, Celovec, 23.01.2019 
https://www.skupnost.at/de/details-1325/kostenloser-slowenisch-schnupperkurs.html  
 
Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) ponuja v sklopu svoje pobude botrstva za večjezičnost od 31. januarja naprej v 
Celovcu spet tečaj slovenščine za začetnike. Slovenščino bo udeležencem in udeleženkam brezplačno približala Rozvita 
Vospernik.  

• Podpora občinam za žage, škarje in kose. ORF, Celovec, 23.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960453/  
Občine z okolju prijazno energetsko politiko „e5“, ki jih je na Koroškem 46, so tiste, ki so zgledne z vidika varstva okolja, 
na vlogo občin s petimi „e“-ji opozarja deželna svetnica za okolje Sara Schaar (SPÖ). Dežela v programu energetske 
politike e5 podpira občine pri štedenju energije in s tem stroškov. 

 
Slika: Občine z okolju prijazno energetsko politiko „e5“, ki jih je na Koroškem 46, so tiste, ki so zgledne z vidika varstva 
okolja, na vlogo občin s petimi „e“-ji opozarja deželna svetnica za okolje Sara Schaar (SPÖ). Foto: ORF 
 
Za nove stroje za oskrbo zelenih površin 
Njim je namenjena nova pospeševalna smernica, ki omogoča podporo tem občinam, če nabavijo nove stroje za oskrbo 
zelenih površin. Takšni, ki delujejo s pomočjo baterij, ne ščitijo le zaposlenih pred izpusti ogljikovega dioksida in hrupom, 
temveč je pred tem varno tudi prebivalstvo, meni deželna svetnica Sara Schaar. 
Podpora znaša največ 50 odstokov investicije, vendar največ 200 evrov za nabavo žag, škarij ali kos, s katerimi občinski 
delavci oskrbujejo zelene površine. Smernice začnejo veljati 1. februarja. 
Prehodni pokal za Železno Kaplo 
Omeniti velja, da je 20. novembra lani občina Železna Kapla - Bela vnovič prejela prehodni pokal za energetsko najbolj 
učinkovito občino na Koroškem. 

• Tridesetič „Dobrote slovenskih kmetij“. ORF, Celovec, 23.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960369/  
Od 17. do 19. maja 2019 bo na Ptuju potekala 30. rastava Dobrote slovenskih kmetij. Z leti je pridobila mednarodni 
značaj, saj svoje izdelke na razstavnem delu in na stojnicah predstavljajo tudi kmetije iz sosednjih držav. Šest „Znakov 
kakovosti“ sta npr. v 15 letih prejela Štefka in Franz Hirm. 
Tudi južnokoroške kmetije sodelujejo 
„Znak kakovosti“ za trikrat zapored doseženo zlato priznanje za posamezni kmetijski izdelek v treh desetletjih, odkar poteka 
na Ptuju državna razstava z ocenjevanjem Dobrote slovenskih kmetij, medtem najdemo tudi na marsikateri polici kmetijskih 
obratov na južnem Koroškem. 
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Slika: Že šest „Znakov kakovosti“: Štefka in Franz Hirm. Foto: ORF 
 
V koledarju Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) za februar 2019 sta predstavljena Štefka in Franz Hirm iz Gornje vasi pri 
Žvabeku, sobesednika v slovenski televizijski stalnici „Dober dan, Koroška/ Dober dan, Štajerska“ prihodnjo nedeljo. Ob 
prašičereji in predelavi mesa je na dlani, da sta Štefka in Franz Hirm že kmalu spoznala priložnost, izvirajočo iz senzoričnega 
strokovnega ocenjevanja, za doseganje višje dodane vrednosti izdelkov - in medtem v petnajstih letih prejela šest „Znakov 
kakovosti“, je ponosen Franz Hirm. 
Franz Hirm je tudi strasten lovec in občasno ponudbo popestri z divjačino. Skoraj 20 let pa imata z ženo Štefko tudi mesnico 
s prodajalno na Rudi. 
V minoritskem samostanu na Ptuju v Sloveniji – s sporedom na dvorišču in razstavo v dveh nadstropjih - bo od 17. do 19. 
maja 2019 potekala jubilejna 30. rastava „Dobrote slovenskih kmetij“,edinstvena primerjava kakovosti kmetijskih izdelkov 
za povečanje prepoznavnosti slovenskih pokrajin. 

 
Slika: Peter Pribožič. Foto: ognjisce.si 
 
Organizatorje prvih razstav je vodila želja, da se na Ptuju s prireditvijo spodbudi povezava med turizmom in kmetijstvom, je 
ob pripravah na jubilej 2009 zapisal o začetkih predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič. V treh desetletjih 
ocenjevanja so kmetijski izdelki prepoznavni po kvaliteti in zunanjem izgledu, prejeto odlikovanje pa je priznanje za to, da se 
trud splača, je prepričan Pribožič. 
Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič je prepričan, da je državna razstava z ocenjevanjem "Dobrote slovenskih 
kmetij "z leti pridobila tudi mednarodni značaj, saj svoje izdelke na razstavnem delu in na stojnicah predstavljajo tudi 
kmetije iz sosednjih držav. 

• Osrčje bo mobilna deželna razstava. ORF, Celovec, 23.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960390/  
Pod geslom „CarinthiJa – potovanje skozi čas in perspektive“, bo dežela proslavila 100-letnico koroškega plebiscita leta 
2020 z inovativno, z mobilno deželno razstavo po okrajnih mestih. Dogodke v jubilejnem letu bodo popestrili tudi 
prispevki, ki jih pripravljajo društva in kulturni ustvarjalci na južnem Koroškem. 
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Slika: Osrčje praznovanj 100-letnice koroškega plebiscita leta 2020 bo mobilna deželna razstava, ki bo potovala po 
okrajnih mestih, je ob predstavitvi v torek, na kateri sta spregovorila tudi deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in deželni 
svetnik Martin Gruber (ÖVP), med drugim razložil kurator deželne razstave Peter Fritz. Foto: ORF 
 
Osrčje praznovanj 100-letnice koroškega plebiscita leta 2020 bo mobilna deželna razstava, ki bo potovala po okrajnih 
mestih, je ob predstavitvi v torek, na kateri sta spregovorila tudi deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in deželni svetnik Martin 
Gruber (ÖVP), med drugim razložil kurator deželne razstave Peter Fritz. 
Med drugim je Fritz dejal, da je inovativni koncept in razstava prihaja k ljudem in ne obratno. Na posameznih prizoriščih pa 
so obiskovalci tudi povabljeni, da se vključijo v interaktivno razstavo in jo s svojimi prispevki obogatijo, je zamisel pojasnil 
Fritz. 
Zgodovina in perspektive za prihodost bodo teme raznih omizij in znanstvenih simpozijev, dežela bo razpisala tudi štipendije 
za znanstveno obravnavo tematike. V znamenju 100-letnice plebiscita bosta leta 2020 tudi kulturni teden koroških 
Slovencev in narodnostni kongres, predvsem pa bodo dogodke v jubilejnem letu popestrili prispevki, ki jih pripravljajo 
društva in kulturni ustvarjalci, ki delujejo na območju tedanje cone A, kjer je bil leta 1920 plebiscit. 

 
Slika: Peter Fritz. Foto: ORF 
 
Razpis za sodelovanje s projekti s področij znanosti, kulture in običajev je že zaključen. Projekte bo februarja ocenjevala in 
za realizacijo predlagala žirija, v kateri poleg kuratorja razstave Petra Fritza in vodje deželnega kulturnega oddelka Igorja 
Puckerja sodeljujo tudi predstavniki koroškega kulturnega gremija, vodja deželnega arhiva Wilhelm Wadl ter vodja 
kulturnega oddelka ORF na Dunaju Martin Traxl. 
Kurator Peter Fritz je še posebej vesel dejstva, da gre v veliki večini za skupne projekte društev in iniciativ iz obeh 
narodnosti. 
Osrednji dogodek praznovanj v jubilejnem letu 2020 bo na dan obletnice plebiscita 10. oktobra. Tradicionalnemu polaganju 
vencev na pokopališču v Trnji vasi bo sledil v Celovcu praznik regij. Društva in prebivalci iz vseh koroških pokrajin in dolin se 
bodo zbirali in praznovali v različnih mestnih predelih, od koder se bodo s podali na Novi trg. 
 

 
Slika: Martin Gruber. Foto: ORF 



 
Drugače kot pri praznovanju 90-letnice plebiscita, ko je povorka trajala več kot devet ur, bo tokrat hoja mimo tribune na 
Novem trgu znatno krajša in bo imela močan simboličen naboj, saj naj bi ponazorila zbliževanje in medsebojno povezanost 
Korošcev in Korošic. Je pa tudi priložnost za brambovce in druge domovinske organizacije, da se vključijo v praznovanja, je 
pojasnil deželni svetnik Martin Gruber. 
Gruber je posebej poudaril v prihodnost zazrte projekte za razvoj podeželjskega prostora na južnem Koroškem. Pol milijona 
evrov je na razpolago v skladu za male projekte, iz občinskega referata pa bo priteklo dodatnih 800.000 evrov. 
 

 
Slika: Med drugim bodo v mestni občini Pliberk podprli razstavo, ki jo v jubiljenem letu pripravlja muzej Wernerja Berga, 
v Železni Kapli bodo uredili kulturno pasažo, na Djekšah pešpot po nekdanji demarkacijski liniji. Foto: ORF 
 
Med drugim bodo v mestni občini Pliberk podprli razstavo, ki jo v jubiljenem letu pripravlja muzej Wernerja Berga, v Železni 
Kapli bodo uredili kulturno pasažo, na Djekšah pešpot po nekdanji demarkacijski liniji, v labotskem Šentpavlu pa v 
sodelovanju z občino Ruda pripravjajo s pomočjo deželnih sredstev jezikovno kulturni projekt. 

 
Slika: Peter Kaiser. Foto: ORF 
 
Za praznovanje stote obletnice plebiscita z razstavo, z vsemi prireditvami, pa tudi s spremljevalnimi projekti, je na razpolago 
6,5 milijona evrov, kar je približno milijon evrov manj kot po prvotnih načrtih. Evropsko nogometno prvenstvo Evropskih 
narodnosti „Europeada 2020“ je sicer tudi pomemben dogodek v jubilejnem letu, finančnega proračuna praznovanj 
obletnice pa ne bo bremenil, je dejal deželni glavar Kaiser. 
 „CarinthiJa – potovanje skozi čas in perspektive“ je geslo dogodkov, ki se bodo zvrstili prihodnje leto, ko bo Koroška 
obeležila 100 let plebiscita. Dežela se bo sicer spomnila tudi na zgodovino, počastila pa bo tudi kulturno ustvarjalnost in 
zmogljivost njenih prebivalcev v sedanjosti ter pogled usmerila tudi v prihodnost. 

• tiskanih medijih manjšine. ORF, Celovec, 24.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960518/ 
Komisija državnega zbora (DZ) za Slovence v zamejstvu in po svetu je na svoji seji v sredo priporočila slovenski vladi, da v 
stikih s predstavniki deželnih in državnih oblasti v državah, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost, izpostavlja 
problematiko financiranja tiskanih medijev in knjig slovenske manjšine v zamejstvu. 
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Slika: Komisija državnega zbora (DZ) za Slovence v zamejstvu in po svetu je na svoji seji v sredo priporočila slovenski 
vladi, da v stikih s predstavniki deželnih in državnih oblasti v državah, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost, 
izpostavlja problematiko financiranja tiskanih medijev in knjig slovenske manjšine v zamejstvu. Foto: ORF 
 
„Iz dveh tednikov je nastal eden“ 
Komisija, ki se je v sredo seznanila s problematiko financiranja tiskanih medijev in knjig slovenske manjšine v zamejstvu, je 
soglasno sprejela tudi sklep, da od vlade pričakuje nadaljnjo enakopravnost založnikov iz Slovenije in zamejstva pri 
sofinanciranju izdajanja publikacij za slovensko tržišče. 
Predstavniki krovnih organizacij slovenske manjšine v Avstriji so na sredini seji pozvali slovenske oblasti, naj pri avstrijskih 
oblasteh posredujejo za financiranje tednika Novice. 
„Iz dveh tednikov je nastal eden, tednik Novice, a niti tega ne moremo financirati,“ je težave tiskanih medijev na Koroškem 
orisal Nanti Olip iz Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Povedal je, da je Slovenija za Novice letos odobrila 107.000 
evrov, Avstrija pa svojega deleža, ki bi ga morala prispevati, še ni odobrila. Predlagal je, da bi Slovenija skušala na Dunaju 
doseči, da bi tudi Avstrija dala svoj delež. 
Njegov poziv sta podprla Marjan Sturm iz Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in Bernard Sadovnik iz Skupnosti koroških 
Slovencev in Slovenk (SKS). „Nujno je, da ohranimo edini časopis v slovenščini, ki še obstaja,“ je dejal Sadovnik. „Če ne bomo 
brali, ne bomo več vedeli, kdo smo,“ pa je poudaril Sturm. 
Novice „bolj marketinško orientirati“ 
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je tedniku Novice priporočil, naj se bolj marketinško 
orientira in naj najde podporo pri gospodarski skupnosti na avstrijskem Koroškem. Vodja sektorja za sosednje države na 
MZZ Matej Andolšek je dejal, da so vprašanje financiranja medijev slovenske skupnosti v zadnjih letih omenjali na vseh 
srečanjih s predstavniki avstrijskih oblasti na različnih ravneh. 
„Prejšnja avstrijska vlada je dala zagotovila, da bo sprejela zakon o pospeševanju tiska, ki bi sistemsko uredil financiranje 
časnikov, kot so Novice, a se to ni zgodilo,“ je dejal. Trenutna avstrijska vlada pa tega zakona nima v načrtu svojega dela, je 
še pojasnil in dodal, da si prizadevajo za sistemsko ali vsaj dolgoročnejšo rešitev, tudi če ne bo zakonske ureditve vprašanja. 
Je pa posredovanje Slovenije v Rimu za zdaj rešilo vprašanje financiranja tržaškega Primorskega dnevnika, kar je izpostavil 
tudi Rudi Pavšič iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in se za to zahvalil slovenskim oblastem. Ob tem je izrazil 
zaskrbljenost glede financiranje tednikov Novi Matajur in Novi Glas in pozval h konkretni rešitvi tega vprašanja. 
Odgovorni urednik Primorskega dnevnika Aleksander Koren se je v imenu vseh zaposlenih zahvalil za podporo Slovenije. Kot 
je dejal, se je „okoli časnika strnila vsa manjšina, novost pa je, da se je zanj postavila tudi italijanska lokalna politika, kar bi 
bilo še pred desetimi leti nepredstavljivo“. 
Minister Česnik je dejal, da so tiskani mediji še posebej pomembni za starejšo generacijo. Primorski dnevnik je šel po 
njegovih besedah v korak s časom in je tudi že v elektronski obliki. 
Andolšek pa je pojasnil, da se sredstva za Novi Matajur in Novi Glas niso zmanjšala. To je po njegovem med drugim zasluga 
zunanjega ministra Mira Cerarja, ki je bil v pravem času na obisku v Rimu. Pojasnil je še, da je pri teh časnikih težava, da 
nista opredeljena kot manjšinska medija po italijanskem zakonu o založništvu. Je pa tudi res, da ta zakon nima zagotovljenih 
sredstev ampak je financiranje odvisno od proračuna, je še dejal Andolšek. 

• Proslava ob dnevu spomina na holokavst. ORF, Celovec, 24.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960525/  
V Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor bo v četrtek zvečer potekala osrednja spominska prireditev ob 
27. januarju, mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Na prireditvi z naslovom „Razmislite, da se je to 
zgodilo!“ bo slavnostni govornik predsednik Slovenije Borut Pahor. 
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Slika: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.  Foto: sta.si 
 
Spominska prireditev v Celovcu 
Prav na mednarodi dan spomina na žrtve holokavsta, v nedeljo, 27. januarja, bo ob 11. uri v Domu umetnikov v Celovcu 
spominska slovesnost v sodelovanju s strokovnim sosvetom za kulturo spominjanja mesta Celovec, društvom Memorial 
Kärnten-Koroška in odborom Mauthausen Komitee Kärnten-Koroška. 
Osrednjo spominsko slovesnost v Sloveniji, na kateri bodo prebrali tudi imena vseh slovenskih žrtev holokavsta, pripravljata 
Judovski kulturni center in Mini teater. Oba bosta vse do 28. januarja pripravila še več drugih dogodkov, posvečenih 
obeležitvi omenjenega dneva. Med drugim bo 27. januarja v Judovskem kulturnem centru v Ljubljani predstavitev dveh 
knjig Bojana Zadravca, isti dan pa bo v Mini teatru koncert v spomin žrtvam holokavsta. Dan pozneje bo Mini teater izvedel 
tudi gledališko predstavo „Judovski pes“. 
Mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta se je v nedeljo spomnil tudi koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja v 
okviru ZZB za vrednote NOB Slovenije, ki je v Kinu Šiška organiziral prireditev ob prihajajočem mednarodnem dnevu. 
27. januar je 1. novembra 2005 za dan spomin na žrtve holokavsta s posebno resolucijo razglasila generalna skupščina 
Združenih narodov, in sicer v spomin na dan, ko so pripadniki Rdeče armade leta 1945 osvobodili največje nacistično 
koncentracijsko taborišče Auschwitz. 

• „Izredno kvalitetna seja“. ORF, Celovec,  24.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960579/  
Na seji Komisije državnega zbora (DZ) Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu so v sredo v Ljubljani bili 
navzoči tudi predstavniki krovnih organizacij koroških Slovencev. Nanti Olip (NSKS) govori o izredno kakovostni seji. 

 
Slika: Nanti Olip. Foto: ORF 
 
Udeleženci z več ministrstev 
Zvezo slovenskih organizacij (ZSO) je zastopal Marjan Sturm, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard 
Sadovnik, Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) pa Marko Oraže in Nanti Olip. Slednji govori o izredno kvalitetni seji, tako 
glede zasedbe, kakor predvsem vsebine razprav. 
Poleg predstavnikov osrednjih političnih organizacij koroških Slovencev so se seje v Ljubljani udeležili tudi Hanzi Filipič iz 
Mohorjeve založbe, Lojze Wieser za založbi Wieser in Drava ter glavna urednica cerkvenega lista Nedelja Mateja Rihter. 

• Novice ostajajo srčika prizadevanj. ORF, Celovec, 24.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960552/  
Slovenski tednik Novice narodne skupnosti na Koroškem ostaja srčika prizadevanj za trajno financiranje. Odsev tega je 
tudi sredina seja Komisije državnega zbora (DZ) Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Ni premika z mrtve točke 
Ob „Predlogu programa komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v mandatu 2018 – 2022“ je bila z vidika 
koroških Slovencev na sredini seji Komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu pomembna zlasti problematika 
financiranja tiskanih medijev in knjig avtohtone slovenske narodne skupnosti. Še posebno zato, ker kljub prizadevanjem 
Slovenije na različnih ravneh ni premika z mrtve točke. 
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Zato bodo finance za Novice spremljale tudi prihodnja prizadevanja in srečanja kot z avstrijskimi parlamentarci, ki bodo 
marca v državnem zboru Republike Slovenije. Še prej, 28. februarja, pa bodo člani Komisije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu obiskali izobraževalne ustanove na Koroškem. 
 

 
Slika: Ljudmila Novak. Foto: www.dz-rs.si 
 
 „Avstrija ne izpolnjuje obveznosti“ 
Med poglavitnimi sporočili sredine seje predsednica komisije Ljudmila Novak (NSi) poudarja, da morajo slovenska 
ministrstva bolje sodelovati, temu pa naj bi služili posebno koordinacijsko telo. 

• Bruselj sprožil postopek proti Avstriji. ORF, Celovec, 24.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960701/  
Evropska komisija se je v četrtek odločila za sprožitev postopka proti Avstriji zaradi sporne nove zakonodaje o indeksaciji 
otroških dodatkov. „V Evropski uniji ni drugorazrednih otrok,“ je ob predstavitvi ukrepa poudarila evropska komisarka za 
zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen. 
Prvi opomin, lahko bi sledil drugi 
Gre za prvi opomin Avstriji v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje. Če se Avstrija nanj ne bo ustrezno 
odzvala, lahko sledi drugi opomin, v bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje. Če niti odziv nanj ni ustrezen, pa 
lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU. 
V Avstriji so od 1. januarja družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi članici, odvisni od življenjskih 
stroškov v tej članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo 
prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici, 
pojasnjujejo v Bruslju. 
„V EU ni drugorazrednih delavcev“ 
„Pravičnost in enaka obravnava sta temelj našega enotnega trga. V EU ni drugorazrednih delavcev. Mobilni delavci, ki v 
sistem socialne varnosti prispevajo enako kot lokalni delavci, bi morali biti deležni enakih ugodnosti, tudi če njihovi otroci 
živijo v tujini. V EU ni drugorazrednih otrok,“ je poudarila komisarka. 
 

 
Slika: Avstrijska ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss (ÖVP) je v odzivu na odločitev o sprožitvi postopka proti 
Avstriji menila, da je indeksacija otroških dodatkov, ki v Avstriji velja od 1. januarja, skladna s pravom EU. Foto: sta.si 
 
Reakcija Avstrije 
Avstrijska ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss (ÖVP) je v odzivu na odločitev o sprožitvi postopka proti Avstriji 
menila, da je indeksacija otroških dodatkov, ki v Avstriji velja od 1. januarja, skladna s pravom EU: „Komisija lahko preveri 
indeksacijo otroških dodatkov. Še vedno izhajamo iz tega, da je možnost, ki smo jo izbrali, skladna s pravom EU.“ In je 
dodala: „Če komisije argumenti Avstrije ne bodo prepričali, bo o tem odločalo Sodišče EU.“ 
V Bruslju ob tem pojasnjujejo, da pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti članicam ne dovoljujejo, da bi denarne 
prejemke, priznane osebam, zavarovanim na podlagi njihove zakonodaje, znižale samo zato, ker te osebe ali njihovi 
družinski člani prebivajo v drugi članici. 
Ta pravila prepovedujejo tudi diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kakršno koli znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, 
ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU o socialni varnosti in načela enake obravnave delavcev, ki so državljani 
druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti, poudarjajo v komisiji. 
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Slovenija avstrijskemu zakonu že vseskozi ostro nasprotuje. Novembra se je pridružila skupini še šestih članic unije, ki so se 
pri Evropski komisiji pritožile zaradi indeksacije avstrijskih otroških dodatkov in komisarko pozvale, naj preveri, ali je 
avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU. 

• Svetina s podporo komisije za varuha. ORF, Celovec, 24.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960698/  
Mandatno volilna-komisija slovenskega državnega zbora (DZ) je soglasno s 14 glasovi podprla predlog predsednika RS 
Boruta Pahorja, da DZ za varuha človekovih pravic imenuje specialnega pedagoga za osebe z motnjo v duševnem razvoju 
Petra Svetino. 
Štirje poslanci SDS niso glasovali. Glede kandidata se bodo odločili takrat, ko bo predlog na seji DZ, so za STA povedali v SDS. 
„Odlikuje ga čustvena inteligenca“ 
Po besedah Jožefa Horvata iz NSi, ki je edini sodeloval v četrtkovi razpravi, Svetino odlikuje čustvena inteligenca. Kandidat je 
po njegovem mnenju v svojih stališčih trden, a je odprt za pobude in predloge vseh družbenih skupin. „Predsednik republike 
je imel tu srečno roko,“ je ocenil. 
Že takoj po izteku javnega razpisa za varuha je Svetini podporo izrekla NSi, po posvetovanjih pri predsedniku Pahorju pa tudi 
koalicijske LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, čeprav so nekatere ob tem dopuščale tudi možnost podpore filozofu Roku Svetliču. 
Poslanca narodnih manjšin sta kandidatu obljubila podporo, če bo kazalo na dovolj glasov za imenovanje. Tudi iz poslanskih 
skupin Levica in SNS so sporočili, da bodo Svetino podprli. 
Za izvolitev varuha človekovih pravic je potrebnih najmanj 60 glasov vseh poslancev, glasovanje pa je javno. Predsednik 
Pahor je po posvetovanjih s poslanskimi skupinami ocenil, da Svetina izpolnjuje strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje 
za opravljanje te funkcije. 
 

 
Slika: Mandatno volilna-komisija slovenskega državnega zbora (DZ) je soglasno s 14 glasovi podprla predlog predsednika 
RS Boruta Pahorja, da DZ za varuha človekovih pravic imenuje specialnega pedagoga za osebe z motnjo v duševnem 
razvoju Petra Svetino. Foto: sta.si 
 
Nekaj let bil vzgojitelj v Mladinskem domu 
Svetina je v javni predstavitvi poudaril, da je pri svojem dosedanjem delu vedno sledil samo enemu cilju, ki je spoštovanje 
človeka ne glede na to, kakšen je. Svojo življenjsko in poklicno pot je namenil delu z ranljivimi ciljnimi skupinami, pretežno z 
ljudmi z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Napovedal je, da bo v primeru izvolitve za varuha proaktiven. 
Okrepiti želi tudi sodelovanje s civilno družbo in stroko na različnih področjih. Vključevanje civilne družbe, ki se neposredno 
srečuje s problematiko, je po njegovi oceni zelo pomembno. 
Zdajšnji varuhinji Vlasti Nussdorfer se šestletni mandat izteče 23. februarja. Svetina je bil nekaj let tudi vzgojitelj v 
Mladinskem domu Slovenskega šolskega društva v Celovcu. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Sandor Tence. »Berlinguer je hodil pred tovarne, mi pa po volitvah včasih izginemo«. Nabrežina – senatorka Rojc 
na skupščini komponente DS. Primorski dnevnik, št. 15 (18. jan. 2019), str. 3 

• Aleksija Ambrosi. V občinskih jaslih še nikoli toliko otrok: Gorica – povečala sta se tako povpraševanje kot 
ponudba. Primorski dnevnik, št. 15 (18. jan. 2019), str. 12 

• (km) Nevaren proces normalizacije fašizma s pomočjo uradnih inštitucij«. Primorski dnevnik, št. 15 (18. jan. 2019), 
str. 13 

• Za zdaj brez slovenskega knjižničarja: Ronke – po izteku pogodbe. Primorski dnevnik, št. 15 (18. jan. 2019), str. 14 

• (pv) Kako bo videti matura, vedo vsi, le  Slovenci ne: Italija – izbrali so predmete, s katerimi se bodo spopadli 
letošnji maturanti. Primorski dnevnik, št. 16 (19. jan. 2019), str. 3 

• Manjšina potrebuje komisijo za šolstvo, dobrodošlo bi bilo tudi učinkovito mreženje: Dežela – zadnja seja 
deželnega sveta SKGZ pred kongresom. Primorski dnevnik, št. 16 (19. jan. 2019), str. 3 

• Vesna Pahor. Prijateljskih, sproščenih, solidnih sedemdeset let: Opčine – slovesnost ob 70. obletnici Slovenskega 
dobrodelnega društva. Primorski dnevnik, št. 16 (19. jan. 2019), str. 7 

• (tg/nm) Duh prijateljstva in sodelovanja naj premaga sovraštvo in strah: Tolmin – 49. novoletno srečanje 
Slovencev iz videmske pokrajine in Posočja. Primorski dnevnik, št. 17 (20. jan. 2019), str. 3 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960698/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2960698/


• Peter Verč. Šole, dijaki in družine brez slovenske opore : FJK - še vedno ni psihologa, ki bi slovenskim dijakom 
pomagal pri pomembni odločitvi. Primorski dnevnik, št. 18 (22. jan. 2019), str. 3 

• Ivan Lukan. Še vedno čakajo na povišanje podpor: Avstrija – financiranje manjšin. Primorski dnevnik, št. 18 (22. 
jan. 2019), str. 3 

• (NM) Skupaj za razvoj: Tolmin – delovno omizje obmejnih županov z Videmskega in Posočja. Razpravljali so o 
vsebinah projektov za zadnji razpis programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020. Primorski dnevnik, št. 18 (22. 
jan. 2019), str. 3 

• Matej Caharija. Nasilna smrt, ki povezuje antifašiste: Štorje – slovesnost ob 75-letnici mučenja in umora mladega 
partizana Marjana Štoke. Primorski dnevnik, št. 18 (22. jan. 2019), str. 8 

• Sara Sternad. O dolgih in kratkih korakih s ponosom in zagrenjenostjo: Dolina – obračun petletnega mandata 
župana Sandyja Kluna. Primorski dnevnik, št. 19 (23. jan. 2019), str. 5 

• Sandor Tence. Zakona ki lahko odločata o politični usodi Slovencev : Rim - zmanjševanje števila parlamentarcev. 
Primorski dnevnik, št. 19 (23. jan. 2019), str. 4 

• Ravel Kodrič. Vemo, kaj hočejo? (Rubrika Pisma uredništvu). Primorski dnevnik, št. 19 (23. jan. 2019), str. 18 

• Livio Semolič. Strategija manjšine. (Rubrika Pisma uredništvu). Primorski dnevnik, št. 19 (23. jan. 2019), str. 18 

• Peter Verč. Na slovenski maturi tudi italijanska naloga: Italija – šolsko ministrstvo je odgovorilo na vprašanje 
Primorskega dnevnika. Primorski dnevnik, št. 20 (24. jan. 2019), str. 3 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Uroš Lipušček: Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919. Tekst in fotografije: Ernest Ružič. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 4, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf  
Murska Sobota: Prvi dogodek v nizu prireditev ob 100-letnici združitve Prekmurja z matičnim narodom 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je v Pokrajinski in študijski knjižnici v sodelovanju z iniciativnim odborom pripravila prvi 
letošnji dogodek v nizu prireditev ob 100-letnici združitve Prekmurja z matičnim narodom. Predstavili so monografijo dr. 
Uroša Lipuščka Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919 – Vloga Združenih držav Amerike in majorja Douglasa 
W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej.  
 

 
Slika: Pisatelj Dušan Šarotar, pisec eseja Pesniki, vojaki in kartografi; Klaudija Sedar, urednica knjige Prekmurje v vrtincu 
pariške mirovne konference 1919, avtor Uroš Lipušček, Marjan Šiftar, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, 
ki je knjigo izdala, in povezovalec pogovora. Foto: Ernest Ružič 
 
Izjemno dobro obiskan dogodek je bil prav na 100-letnico začetka pariške mirovne konference, po kateri je bilo Prekmurje 
združeno z matično Slovenijo. Med obiskovalci iz Prekmurja, Maribora in Ljubljane so bili predsednik državnega zbora 
Dejan Židan, prejšnji predsednik DZ Milan Brglez, častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša, številni 
univerzitetni profesorji in zgodovinarji, iz Monoštra pa slovenski generalni konzul Boris Jesih. 
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Slika: Izjemno dobro obiskan dogodek je bil prav na 100-letnico začetka pariške mirovne konference, po kateri je bilo 
Prekmurje združeno z matično Slovenijo. Med obiskovalci iz Prekmurja, Maribora in Ljubljane so bili predsednik 
državnega zbora Dejan Židan, prejšnji predsednik DZ Milan Brglez, častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza 
Erniša, številni univerzitetni profesorji in zgodovinarji, iz Monoštra pa slovenski generalni konzul Boris Jesih. Foto: Ernest 
Ružič 
 
Uvodni nagovor v predstavitev knjige je imel prvi slovenski predsednik in zdaj predsednik iniciativnega odbora za počastitev 
obletnice Milan Kučan, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar pa se je pogovarjal z avtorjem Urošem 
Lipuščkom, urednico knjige Klaudijo Klaudijo Sedar in piscem spremne besede, pisateljem Dušanom Šarotarjem.  
 

 
Slika: Uroš Lipušček je vrsto let v Združenih državah Amerike, v tamkajšnjih arhivih, proučeval dogodke, povezane s prvo 
svetovno vojno. Foto: Ernest Ružič 
 
Obiskovalci s(m)o si ogledali odlomke iz dokumentarnega filma Štefana Celeca, posvečenega obletnici, Za Prekmurje gre in 
uživali v nastopu Beltinške bande. Predsednik odbora za počastitev 100-letnice združitve Prekmurja s Slovenijo Milan 
Kučan je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je pariška mirovna konferenca Sloveniji odvzela Primorje, omogočila plebiscit, 
po katerem je ostala Koroška v Avstriji ter omogočila priključitev Prekmurja k matičnemu narodu. Gre za dogodek, ki si 
zasluži pozornost skozi vse leto, da to ni dogodek, pomemben samo za Prekmurje in last Prekmurcev, niti dogodek, ki bi se 
oziral samo v preteklost, ampak mora biti usmerjen v prihodnost. Ohraniti mora Prekmurje tako, kot je bilo ob priključitvi k 
Sloveniji, ko je bilo multikulturno in večjezično. 
Res je, da so v tem delu Slovenije živeli predvsem Slovenci, močna je bila tudi madžarska skupnost. Milan Kučan je ocenil, da 
je Prekmurje te vrednote ohranilo v svetu, ki temu ni naklonjen, ampak je pogosto poln sovražnosti. Posebej je poudaril, da 
je program vseslovenski in ne zgolj prekmurski, da bo vrhunec dogajanja 17. avgusta v Beltincih. 
Osrednji del je bil namenjen predstavitvi knjige Uroša Lipuščka Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919. 
Urednica knjige Klaudija Sedar je v Predgovoru zapisala, da je avtor »tokrat posegel v delo pariške mirovne konference in 
znatno dopolnil naše dosedanje vedenje o dogajanju v veličastni Versajski palači, ki je s svojimi sklepi vplivala na 
mednarodno dogajanje do današnjih dni. Avtor je dogajanje na podlagi arhivskih in drugih virov interpretiral razumljivo in 
izčrpno ter nam predstavil nekatere zelo napete razprave med delegati konference ... Da se Prekmurje osvobodi izpod 
tisočletnega ogrskega jarma in začne pisati novo poglavje v okviru novih razmejitvenih mej, kar se je po nalogu pariške 
mirovne konference tudi zgodilo, so si prizadevali možje, ki jim je bilo mar za prihodnost in usodo naroda, ki je navkljub 
vsem zgodovinskim okoliščinam uspel ohraniti svojo identiteto in narodnost, kar je pravzaprav svojevrsten čudež.« 



Možje, ki so si prizadevali za priključitev Prekmurja, so bili v prvi vrsti domači izobraženci iz pokrajine ob Muri, pa vendar 
sami niso imeli toliko vpliva, da bi odločali o svoji usodi, so pa imeli na svoji strani nekatere delegate, ki so se zavzeli za 
slovenski živelj v Prekmurju. »Eden izmed njih, katerega vpliv do sedaj še ni bil posebej izpostavljen, pa vendar je bil prav 
on najbolj goreč zagovornik, da Prekmurje pripade h Kraljevini SHS, je bil član ameriške delegacije, kartograf Douglas W. 
Johnson, katerega vlogo in zasluge Lipušček predstavi nadvse nazorno, poglobljeno in temeljito. Vse to pa podkrepi z 
zgodovinskimi viri, tako da bralec dobi predse celotno pariško mirovno konferenco, vrtinec pogajanj, razhajanj in sklepnih 
odločitev … z vsemi junaki, ki so utemeljevali tudi to, da v Prekmurju živijo Slovenci.«  
Vendar je bilo to premalo, da bi se s Slovenijo združili tudi Slovenci v Porabju. Do izraza je prišlo taktiziranje zmagovalcev, 
pa še kaj, da je bila sprejeta odločitev, da porabske vasi gospodarsko in tudi sicer bolj spadajo v dolino Rabe, madžarske, ki 
so zdaj v Prekmurju, pa naj bi bile bolj povezane s prekmurskim prostorom. Še najbolj intrigantsko so delovali člani 
italijanske delegacije. 
Odločilno vlogo pri določanju mej v Evropi po prvi svetovni vojni so imele Združene države Amerike. Ameriški predsednik 
Wilson je na pariški mirovni konferenci 1919. Leta nastopal kot vrhovni razsodnik. »Evropski narodi in tudi Slovenci so v 
njem videli državnika, ki bo postavil temelje novega, bolj pravičnega mednarodnega sistema, temelječega na demokraciji 
in pravici narodov do samoodločbe. Potek pariške mirovne konference je pokazal, da je Wilson kljub dobrim namenom 
postal žrtev stare diplomacije oziroma tajnih sporazumov, ki so jih med seboj sklepale najmočnejše članice antante,« 
ocenjuje Lipušček in doda, da številni dokumenti še niso odkriti, kar precej pa jih je izgubljenih.  
Lipuščkova knjiga prinaša številne informacije, podrobnosti in tudi dokumentarne fotografije, kar doslej ni bilo zbrano na 
enem mestu. Izstopajo vloge posameznikov, tako tujih kot slovenskih, med katerimi sta zelo pomembna izvedenca, v 
Veržeju rojeni dr. Franc Kovačič, katoliški duhovnik in teolog, zelo aktiven v narodnobuditeljskem smislu, in dr. Matija Slavič, 
rojen v Bučečovcih.  
Avtor je opisal vlogo slovenskih in jugoslovanskih politikov, ki so sodelovali v pogajanjih in tudi opozoril, da se nekateri 
politiki konference niso želeli udeležiti, na primer Anton Korošec, predsednik vlade in nekdanji predsednik Jugoslovanskega 
kluba v parlamentu na Dunaju, ki je imel kot eden izmed vodilnih opozicijskih politikov v Avstro-Ogrski v tujini velik ugled. 
V Spremni besedi Pesniki, vojaki in kartografi pisatelj Dušan Šarotar izhaja iz spoznanja, da: »Zgodovino pišejo zmagovalci, 
poraženci pripovedujejo zgodbe.« 
Uroš Lipušček posveča knjigo pokojnemu kolegu in prijatelju, Francu Kuzmiču. 

• Sodobna književnost »na sosednjem otoku«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. 
januarja 2019 - Leto XXIX, št. 4, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf 
»INSULA VICINA pomeni 'sosednji otok'. Je serija antologij sodobne književnosti sosednjih narodov: morje z otoki potopljene 
Srednje Evrope. Patološka nasprotovanja so pogosto posledica majhnih razlik, kljub razvodnicam pa nekaj le združuje ta svet 
otokov. Kaj naj bi to bilo, odstiramo med listanjem posameznih delov serije, med otipavanjem arterij naše regije odkrivamo 
temeljne oblike sožitja ali vsaj možnosti zanj,« beremo na zavihku najnovejše antologije sodobne slovenske književnosti v 
madžarskem jeziku z naslovom »Mennyek a szederbokorban« (»Nebesa v robidah«), ki je luč sveta zagledala v letu 2018 pri 
madžarski založbi Tiszatáj kot 5. del serije »INSULA VICINA« (urednik Roland Orcsik). 
 

 
Slika: Najnovejša antologija sodobne slovenske književnosti v madžarskem jeziku z naslovom »Mennyek a 
szederbokorban« (»Nebesa v robidah«), ki je luč sveta zagledala v letu 2018 pri madžarski založbi Tiszatáj kot 5. del serije 
»INSULA VICINA« (urednik Roland Orcsik). Foto: Porabje 
 
Urednica (in deloma prevajalka) antologije Judit Reiman je nalogo priprave izbora zaupala profesorici sodobne slovenske 
književnosti Alojziji Zupan Sosič (za prozna dela) ter vidni sodobni slovenski pesnici Barbari Korun (za poezijo). »Ljubezenske 
zadrege, poželenje, družinske tegobe, razmerje med ’normalnim’ in ’nenormalnim’, družbene anomalije, dvojna identiteta 
priseljencev, posttranzicijska kritika, empatičnost do brezpravnih, psihična bolezen, izvirni humor, osupljive in estetske 
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podobe, univerzalnost izrekanja, avtopoetično vzpostavljanje samega sebe, praznine v družbi in lirskem subjektu, 
drugačnost, položaj (spolne, narodnostne) manjšine, pravljičnost - vse to in še več lahko preberete v antologiji slovenske 
književnosti po letu 2000,« v svojem uvodu navaja Alojzija Zupan Sosič, ki poudarja, da bi lahko v obsežnejši izbor zajeli 
veliko več avtorjev. 
Tudi kriteriji za uvrstitev bi lahko bili drugačni: tokrat so upoštevali pestrost besedil in generacijsko, pokrajinsko ter spolsko 
raznolikost avtorjev -  gre pa tudi izključno za pisce, ki v madžarščino še niso bili prevedeni. Za orientacijo »v lepem vrtu« 
sodobne slovenske književnosti podaja urednica tri stezice: prva je »tranzicijska, postkomunistična književnost«, ki nosi 
podobne lastnosti kot madžarska in druge srednjeevropske; druga je »postjugoslovanska«, pri kateri Slovenija ne čuti več 
prave potrebe po skrbi za tisk leposlovnih knjig v smislu utrjevanja nacionalne identitete; in »postmoderna«, za katero 
je prepoznavno mešanje različnih smeri, stilov, oblik in načinov ter prevladovanje t. i. male teme (osebna identiteta in 
ljubezen). 
Med sodobnimi slovenskimi avtorji v antologiji najdemo Lojzeta Kovačiča, ki v svojem romanu »Otroške stvari« piše zgodbo 
svoje družine, bolj kot literarnim osebam pa se posveča predmetom, predstavljenim z otroškega zornega kota. Marko Sosič 
svojo pripoved v romanu »Balerina, Balerina« daje v usta predstavnici slovenske manjšine v multikulturnem Trstu, ki je 
odrasla ženska na razvojni stopnji otroka. Posebnost pripovedovalke je značilna tudi za roman »Milovanje« Nine Kokelj, 
glavna literarna oseba Riva se postopno pogreza v psihično bolezen. Psihološki roman Stanke Hrastelj z naslovom »Igranje« 
ne problematizira le shizofrenije in družbenih napak, ampak se posveča tudi poetičnosti posebnih duševnih stanj. 
»Óštrigéca« je pravljični roman Marjana Tomšiča (naslovna beseda v istrskem narečju pomeni čarovnijo), dogajanje v njem 
poteka na dveh področjih: ena je arhaična Istra z verovanji, drugo pa miselnost oseb, ki vztrajno zavračajo magičnost. 
Drugačen posebnež je neimenovani lik v romanu »Telesa v temi« Davorina Lenka, ki ima raka na modih in je posledično 
impotenten; bizarne erotične zgodbe o nekonvencionalnih spolnih praksah so os govornih odlomkov in citatov v knjigi.  
V naslovnem romanu antologije »Nebesa v robidah« nas Nataša Kramberger popelje v tok zavesti glavnih literarnih oseb, za 
katere je najbolj značilno sodobno nomadstvo.  
Identitetne zadrege so v zbirki kratkih zgodb »V imenu očeta« Dijane Matković predstavljene humorno in ironično,  
pripovedi in z njimi tudi bivanjske stiske pa se končajo nerazrešene. 
Urška Sterle v svojih kratkih zgodbah s skupnim naslovom »Večno vojno stanje« z lahkotno ciničnim slogom secira 
tradicionalne vloge moških in žensk – da bi se posvetila osrednji temi položaja lezbijk.  
Zoran Knežević v zbirki »Dvoživke umirajo dvakrat« prinaša slike iz življenja priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik 
(»dvoživk«), ki ne najdejo pravega miru ne v prejšnji ne v novi domovini.  
»Mislim, da brez etike ni estetike, da pomeni  pisati etično delovati. Tako me ni najbolj zanimalo to, kako poezija odgovarja 
sodobnosti, temveč kako jo vzpostavlja. Izbrala sem pisave, ki sem jih brala kot najbolj avtonomne, avtentične, 
transformativne, osvobajajoče, v napetem odnosu do  družbenega, in zato tudi zanimive,« beremo uvodne misli urednice, 
pesnice Barbare Korun pred drugim, poeziji posvečenim delom antologije. 
Na kratko naštejmo še pesnike, zajete v izboru.  
Iztok Osojnik je zastopan z daljšo pesmijo »Nebo nad Berlinom «, v kateri je mojstrsko izmerjena 'eksistencialna 
temperatura' trenutka-sveta. Tone Škrjanec obrobno, lapidarno, z veliko ironije in humorja opazuje in zapisuje sebe-svet, 
ves čas s toplo naklonjenostjo, nekakšno razlito ljubeznijo.  
Gejevski aktivist Brane Mozetič je popisal spomine na svoje (socialistično) otroštvo v zbirki »Skice neke revolucije« skozi 
prizmo sedanjega posttranzicijskega trenutka.  
Prvo odkrito in poudarjeno lezbično slovensko pesnico Natašo Velikonja zastopajo pesmi, ves čas vkoreninjene v razviden in 
prepoznaven ’vsakdanjik’ ljubeče in ljubljene, ki si prizadeva za svobodni prostor svoje ljubezni. 
Poezijo Aleša Mustarja zaznamuje inteligenten humor in (samo)ironija, ki temelji na sočutju, empatiji do malega človeka, 
’občečloveškega’ posameznika.  
Pisava Miklavža Komelja je bolj pretanjena, kompleksna, z zmeraj znova presenetljivimi preobrati znotraj različnih diskurzov, 
Petra Kolmančič pa v pesmih raziskuje hrepenenje in poželenje kot gibali eksistence.  
V svoji pesniški govorici se Kristina Hočevar igra z majhnimi premiki v ponavljanju in variiranju fonemov, s ponavljanjem in 
variiranjem besed lovi sicer neizrazljivo.  
Pesnica Radharani Pernarčič posega v geološke plasti družbenosti in družabnosti, v pesmih se neposredno sooči z  
grozljivostmi, ki oblikujejo svet, Glorjana Veber pa odkriva prej še nevidene neotipljive povezave med stvarmi in dogodki, 
njeno otroštvo, prezgodaj umrli oče in bolezen pa so večpomenske podobe, v katerih še sama zgori in ostane - pesem. 
Odlomke iz slovenskih romanov, kratke zgodbe in pesmi so v madžarski jezik prestavili Orsolya Gállos, Gergely Bakonyi, 
Alma Várkonyi in Judit Reiman.  
Tokratni izbor ponuja zanimivo in poučno branje vsem madžarskim bralcem, ki bi radi spoznali utrinek iz najnovejše 
slovenske proze in poezije. 

• Išči mir in se zanj zavzemaj! Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. januarja 
2019 - Leto XXIX, št. 4, str. 5 

Evangeličanski koledar 2019 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf  
Evangeličanski koledar je s sedeminšestdesetimi leti izhajanja ena najstarejših stalnih publikacij v Prekmurju, namenjena 
vernim in tudi tistim, ki imajo drugačen pogled na svet. Leto za letom bralce seznanja z življenjem in delom Evangeličanske 
cerkve na Slovenskem in tudi drugimi, aktualnimi temami, kot je letos 100-letnica priključitve Prekmurja k matičnemu 
narodu.  
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Slika: Evangeličanski koledar 2019. Foto: Porabje 
 
Koledar ureja sedanji častni, sicer pa prvi škof evangeličanske cerkve mag. Geza Erniša, duhovnik v Moravskih Toplicah. V 
koledarju so objavljene tudi barvne reprodukcije del s slikarske kolonije Primož Trubar v Moravskih Toplicah, avtor 
naslovnice je akademski slikar Nikolaj Beer, vodja te mednarodne kolonije. Avtorji prispevkov so evangeličanski 
duhovniki in tudi drugi, ne glede na versko pripadnost. Slednje daje koledarju intelektualno in siceršnjo širino in pritegne 
širši krog bralcev. Nekaj strani je namenjenih tudi vernikom madžarske narodnosti v njihovem maternem jeziku, kot so tudi 
cerkveni obredi v Lendavi.  
Geza Erniša v uvodniku Drage bralke in bralci izpostavi človekovo večno hrepenenje po eni izmed najbolj pomembnih in 
potrebnih vrednot: »To je hrepenenje po miru. Čeprav se to hrepenenje, ta želja, zdi zelo banalna, zelo obrabljena, pa 
ljudje neizmerno težko najdemo potrebni mir. Še vedno je svet, v katerem živimo, poln konfliktov, ki so vzrok in razlog za 
prenekatero nasilje in vojno. Slike pohabljenih otrok, starejših, da, tudi najstarejših, ki trpijo zaradi vojn, begunstva, nasilja, 
nas posebej še v prazničnih dneh, v adventu, božiču, novem letu nagovarjajo in opozarjajo na veliko hudega v tem svetu in 
vse trpljenje postavijo pred naše oči.« 
Aktualni škof EC mag. Geza Filo je zbral Kroniko dogodkov v evangeličanski cerkvi, ki se jih je udeležil konec leta 2017 in lani, 
sam ali skupaj z duhovniki in duhovnicami, tako doma kot na tujem. Denimo: v Bonu v Nemčiji je bila sinoda Združenje 
evangeličanske cerkve, ki je bila v znamenju 500-letnice reformacije; v Celju sta se škof Geza Filo in soboški duhovnik Leon 
Novak udeležila sestanka Sveta krščanskih cerkva v Sloveniji; lansko leto je bilo tudi več ekumenskih bogoslužij, recimo v 
Ljubljani in Celju. Škof se je udeležil namestitve slovenskega duhovnika Aleksandra Erniše (prvega dr. znanosti med 
evangeličanskimi duhovniki v Sloveniji) v Trstu v Italiji. Škof je imel pogovor s Ferencem Horváthom o oskrbovanju  
madžarsko govorečih evangeličanov v dvojezičnih cerkvenih občinah. Na Blejskem otoku so bili ekumenski pogovori 
predstavnikov katoliške, srbske pravoslavne in evangeličanske cerkve s predstavniki ruske pravoslavne cerkve. 
Škof je ob dnevu reformacije izročil Mestni občini Murska Sobota plaketo Primoža Trubarja za dobro sodelovanje v 
jubilejnem letu reformacije in še z marsikatero dejavnostjo in dogodkom je bil povezan škof Geza Filo, med katerimi 
je bila po vsebini in pomenu izstopajoča konferenca evropskih luteranskih cerkva v Moravskih Toplicah. Nedvomno 
pomembno mednarodno priznanje EC v Sloveniji in Sloveniji nasploh, zato se je dela programa udeležil tudi predsednik 
Slovenije Borut Pahor. 
Z dejavnostjo so predstavljene evangeličanske cerkvene občine v Sloveniji, in sicer Apače, Bodonci, Domanjševci, Gornji 
Petrovci, Gornji Slaveči, Hodoš, Križevci, Lendava, Ljubljana, Maribor, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci in Selo. 
Objavljeni so teksti o evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica, o ženskem društvu Evangeličanka, o duhovni 
oskrbi v slovenski vojski, predstavljen je tudi molitvenik slovenskega vojaka. Posebej velja omeniti esej Cvetke Hedžet Toth 
Lutrš(i), raziskovalka piše o evangeljski veri v naših krajih in Petru Kupljeniku – žrtvi rimske inkvizicije (1595). O cerkvi in 
njenem poslanstvu piše Geza Erniša, prenovljen Novi zakon ali Testamentum predstavlja Evgen Balažic, izstopa aktualen 
tekst Bernarde Roudi 100 let priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, v katerem zgodovinarka opiše osnovne poudarke 
tega zgodovinskega dogajanja in dogodka, katerega obletnico bomo počastili 17. avgusta v Beltincih. 
Dalje beremo članke o globalnosti in globalizaciji, pa o evangeličanskem duhovniku Aleksandru Škaliču (1902 – 1978), ki je 
deloval zaradi tudi dobrega znanja madžarskega jezika večino časa v Lendavi.  
Ernest Ružič objavlja dva prispevka, in sicer: Tudi zdaj so aktualne teze Martina Lutra ter o bibliografiji Klaudije Sedar o 
Francu Kuzmiču – Zapiši vse, da se ne izgubi! Več avtoric in avtorjev piše o cerkvenem življenju v ožjem in širšem pomenu, 
objavljeni so nekateri govori v počastitev dneva reformacije, tudi novega ministra za kulturo Dejana Prešička na Ravnah 
na Koroškem in predsednika Državnega zbora Dejana Židana v Murski Soboti ter pridiga Geze Fila ob konferenci Svetovne 
luteranske zveze v Moravskih Toplicah.  
V Evangeličanskem koledarju 2019 se poslavljajo tudi od Geze Farkaša (1948 – 2018), predsednika podružnice Slovenskega 
protestantskega društva v Murski Soboti, in Franca Kuzmiča (1952-2018), ob številnih dejavnostih na področju 



bibliotekarstva, publicistike, predsednika programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, tudi duhovnika in pastorja 
Binkoštne cerkve v Murski Soboti. 

• Lüpanje semena pa kartanje šnopsa za duge zimske večere. Mihaela Kalamar. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 24. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 4, str. 6  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf  
V Šalovcaj so v drügom januarskom sobotnom večeri pá pripravili družabni večer, na šterom se je lüstvo drüžilo ob lüpanji 
tikvinoga semena ali kak tam pravijo, guščic, tisti, šteri pa so meli bole trde pa nerodne prste, pa so kartali šnops. Tou je bil 
že tretji takšen večer, šteroga so pripravile članice pa člani sekcije ročnih del, štera dela pri Turističnom drüštvi Dišeči volčin.  
 

 
Slika: Šalovska dvorana se je napunila z domanjimi pa lidami iz Porabja, na srejdi s harmoniko Lajči Nemec. Foto: POrabje 
 
Za té večer so se pred lejti odloučili zatou, ka se jim je nej vidlo, ka drüženje v dugih zimskih večeraj, kak so ga na vejsi 
poznali inda svejta, skoro več nega, mlajši pa sploj več ne vejo, kak se je inda svejta lüpalo tikvino semen, pa ka vse so se te 
ob toj priliki pogučavale ženske, pa kakšne špajsne reči so znali naštimati moški. Zato so stopili vküper pa organizejrali té 
družabni večer. Za tou so ženske že sprtolejt posadile takšo tikvino semen, štero je za lüpati, vej pa toga več skoro nigde  
tega najti.  
 

 
Slika: Iz Porabja je največ lidi prišlo iz Števanovec. Foto: Porabje 
 
Po božično-novoletni svetkaj, kda se malo kaj godi po vasnicaj, je v kulturnom domi v Šalovcaj vküper prišlo trnok dosta lidí 
tak iz šalovske občine, kak z drügij krajov, s porabskih vasnic tö. Večina jih je lüpala semen, večinoma moški pa so vzeli v  
roké karte za šnops tö. Da pa inda svejta so si lidgé takšne duge zimske večere popestrili z muziko pa popejvanjom, zatou so 
v Šalovcaj tö meli muziko. Za tou se je pobrigo Nemcov Lajči s Hodoša, med starimi ljudskimi noutami pa so se čüle moderne 
viže tö, tak narodne kak hrvaške pa slovenske. 
Organizatori so se pobrigali za trnok dobre šütamine (pecivo) pa domanji narezek. V takšnoj drüžbi pa ob dobroutaj je té 
zimski večer, šteri po vremejni niti nej kazo, ka je zimski, trnok friško mino. V Turističnom drüštvi pa so se že zdaj odloučili, 
ka do takši večer drugo leto pa organizejrali. 

• Plan programov Drüštva porabski slovenski penzionistov za leto 2019. Klara Fodor, predsednica. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 4, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf 
*pondejlek, 21. januar*  
Seja/djilejš predsedstva v Slovenskom daumi v Monoštri. 
petek, 15. februar 
OBČNI ZBOR/velki djilejš v Slovenskom daumi v Monoštri. 
FORUM s slovensko zagovornico Eriko Köleš Kiss. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf
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Drüžabno srečanje v restavraciji Lipa, gora staupi Pevski zbor drüštva. 
sobota, 2. marciuš 
Namesto slovenske fašenske povorke v Monoštri se letos nota naravnamo v indašnje maškare na BOROVO GOSTÜVANJE, 
stero pripravi Državna slovenska samouprava pa ves Sakalovci v SAKALAUVCI. 
*pondejlek, 25. marec * 
Etnologinja Marija Kozar Mukič nam nota pokaže vödane knjige »Porabske pripovejsti« v Slovenskom daumi v Monoštri. 
Dobri tanači za baugšo zdravdje brbejra/doktora »Kak leko branimo v tej lejtaj svojo zdravdje brezi vrastva«? 
pondejlek, 1. april 
Seja/djilejš predsedstva v Slovenskom daumi v Monoštri. 
torek,16.april 
Medgeneracijsko srečanje. Vüzemska rokodelska delavnica z mlajši gorejnjeseničke šaule pa šaule Kuzma pod vodstvom 
lerence šaule Kuzma v Hiši jabolk na Gorenjom Seniki. 
velki petek, 19. april 
Predvüzemska prauška, križnata paut, stero pripravi cerkev v vesi Sakalauvci. 
... april 
V sprtolejšnji akciji »Za naš čisti varaš« Civilnoga foruma mo varaški mlajši penzionisti tü vküp brali smetke v Monoštri. 
maj, junij 
Paversko delo na njivi v Monoštri: sadimo, okapamo tikvi z guščici v lupinjaj. 
nedela, 12. majuš 
»Pri nas je lepau« SREČANJE S SOMBOTELSKIMI SLOVENCI V MONOŠTRI ob 20. oblejtnici dela Kulturnoga drüštva Avgust 
Pavel pa Slovenske samouprave v Somboteli. 
Koncert prejkmurske etno skupine »GORIČKI KLANTOŠI« pa nastop sombotelske pevske skupine Spominčice v gledališči. 
Drüžabno srečanje v restavraciji Lipa. 
pondejlek, 20. majuš 
Spoznavanje pa včenjé, kak leko obranimo človeka pa damo »prvo pomauč«, stero do vodili rešilci Rešilske postaje v Varaši 
v Slovenskom daumi. 
torek, 4. juniuš 
IZLET V PREKMURJE 
Slovenska meša v cerkvi sv. Miklauža v Dolenci z gospaudom Vilijem Hribernikom. Spoznavanja dela Kmetije Raj v Dolenci pa 
Krajinskoga parka Grad. 
torek, 25. juniuš 
Spoznavanje arboreta v Šarvari. Gora poiškemo cintor pokojni jugoslovanski internirancev, polaužimo vejnec. 
pondejlek, 1. juliuš 
Seja predsedstva v Hiši jabolk na Gorejnjom Seniki. 
Gastronomska delavnica. 
avgustuš-september-oktober 
Paversko delo: pucanja tikvi, süšenje guščic, delo z zemlauv za djesen pa zimau. 
nedela 1. september 
Veseli-glasbeni program »SREČANJE LÜDSKI MUZIKANTOV PA PEVCOV«, nastop kakšne gledališke skupine s PIKNIKOM v 
kulturnom daumi v Sakalauvci. 
nedela, 15. september 
PRAUŠKA na den Blajžene Device Marije v sv. JURAJ NA BREGU NA ROVAČKOM pod vodstom msgr. Franca Režonje, 
škofovoga vikara za narodnosti iz Murske Sobote. 
torek, 24. september 
Sveta meša, stero dá slüjžiti ves Sakalauvci na obletnico toga, ka so té dén goraposvečali vöposvejtleni križ. 
*pondejlek, 7. oktober* 
Seja/djilejš predsedstva v Slovenskom daumi. 
pondejlek, 14.oktober 
Prauška, pejška paut od križa do križa na Janezovom brgej na Gorejnjom Seniki v mejseci raužnoga vejnca. Cerkvene 
Marijine pesmi pa molitev raužnoga vejnca. 
... november 
Medgeneracijsko srečanje. 
Božična gastronomska delavnica z mlajši števanovske šaule na staroj fari v Števanovci. 
četrtek, 21. in petek, 22. november 
Rokodelska delavnica v Slovenskom daumi v Monoštri. Delali mo iz žive brojce božične okrase na grobe s pomočtjauv 
Marte Steinmetz, vejnce s papirnatimi raužami Ane Ropoš, Iluške Dončecz pa Marijane Kovač, stere polaužimo pri križi v 
Sakaluvci  pa pri kapejlaj na Verici pa Otkauvci. 
nedela, 24. november 
Srečanje na konci leta » BOŽIČ V PORABJI« v Slovenskom daumi v Monoštri. 
*pondejlek, 9. december * 
Delovno kosilo predsedstva pa nadzorne komisije drüštva. 
16. december 
Delovno kosilo Pevskoga zbora drüštva. 



Skaus leta : 
1. Za porabsko kulturo pa materno rejč delamo v naslejdnji skupinaj: FS penzionistk, gledališka držina Nindrik-indrik pa DUO 
Fodor, Ljudski pevci Gorejnji Senik, Mešani PZ Avgust Pavel, Cerkveni zbor Števanovci ZSM, Slovenski cerkveni zbor v 
Monoštri pa pevski zbor drüštva. 
2. Naše penzionistke s svojim delom gora držijo stare, indašnje meštrije – papirnate rauže, ejglani prčeci, pletenje cejkarov 
pa drügi del iz kukarčnoga lupinja, vöšivanje prčecov –, pa se vzemejo za moderno delo tü kak okraske iz kukarčnoga lupinja, 
ejglani vüzemski pa božični okraski, vüzemski okraski iz cvörna ptd. Vodijo delavnice pri drügi organizacijaj tü pa 
vöpostavlejo na razstavaj. 
3. Odimo na slovenske pa dvojezične kulturne, cerkvene, literarne, likovne programe porabski slovenski organizacij. Kak 
verniki odimo k slovenskim mešam. Privauščimo si novine Porabje, poslöšamo varaški slovenski radio, gledamo oddajo 
Slovenski utrinki. 
4. Nisterne penzionistke pišemo v novine, pišemo pa delamo fotokroniko drüštva za Porabski kalandar, delamo pri radioni, 
furt smo oprejti za slovenske novinare. 
5. Naša najvekška doužnost je, ka se Slovenci med seov pogučavamo v svojoj domanjoj maternoj rejči, če je mogauče, ranč 
tak v svoji držini, pa probajmo motivirati mladino na slovensko rejč. 
6. Povezani smo, vküper delamo z Društvi upokojencev Rogašovci, Šalovci-Hodoš, Puconci, Murska Sobota, KD Odpev, 
Ljudskimi godci TRIO Vetrnica, s Slovensko narodnostno samoupravo in Slovenskim drüštvom Avgust Pavel v Somboteli, z 
Lokalno pa narodnostno samoupravo Sakalauvci, z Zvezo Slovencev na Madžarskem, z Razvojno agencijo Slovenska krajina 
Monošter, s Porabje d.o.o.-jem, s slovensko parlamentarno zagovornico Eriko Köleš Kiss, s pedagoško svetovalko iz Zavoda 
RS za šolstvo mag. Valerijo Perger, z DOŠ Števanovci pa Gorenji Senik, OŠ Kuzma, z mestnim Civilnim forumom pa Drüštvom 
Tromejnik v Monoštri. 
Predsedstvo si gora drži pravico, če de potrejbno, plan programov skauz leta leko sprmeni! 

• Življenje prinesti v Števanovce. Karči Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. januarja 
2019 - Leto XXIX, št. 4, str. 8 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf 
Po dugom cajti se je znauva odprla števanovska krčma, na velko veseldje vaščanov. Dva mladiva podjetnika Diana Fodor pa 
njeni prijatelj Adam Domiter iz Števanovec sta se vzela za tau nejmalo delo. Kak sta pripovejdala zvün krčme še obadva 
slüžbo mata, gda tam zgotauvita, te gnauk eden, gnauk drügi dé za šank. Zaka pa s kakšnim ciljom sta se tak odlaučila, ka 
znauva odpreta števanovsko krčmau, od tauga de nam zdaj Adam Domiter pripovejdo. 
 

 
Slika: Adam pa Diana si želita, ka bi se živlenje vrnilo v ves. Foto: Porabje 
 
- Adam, kak je prišla ta ideja, ka vküper s prijateljicov Dianov odpreta števanovsko krčmau? 
»Tau je najprvin Diani napamet prišlo, ka bi trbelo niši šejft meti, ka bi ga müva dva delala. Leko povejm, ka najprvin sploj 
sva nej zmišlavala o števanovski krčmi. V tau vesi, gda sem dja še mali bejo, je lüstvo bola vküpodlo, leko so bili mladi ali 
starejši, če kaj bilau, vsigdar dosta lüstva vküpprišlo. Ranč tak dosta lüstva je odlo sé k nam iz sausedni vesnic pa še iz 
Slovenije. Pa te tak pomalek je vse taostalo, začnilo se je s tejm, ka nej bilau več nogometne ekipe, menje prireditev je bilau 
pa te tak pomalak je krčma tü zaprla. Zavolo tauga sva se te müva z Diano tak zbrodila, ka podjetje tü v vesi napraviva, 
sprobava pa znauva odpreva krčmau. Leko ka še nej kesno pa znauva življenje leko prineseva v števanovsko ves.« 
- Tau neda léko delo, tak mislim, že zdaj si zdignem kolapoš pred vama. 
»Tau gvüšno, ka neda léko delo, dosta de trbelo delati, dapa tak mislim, ka vrejdno se je zatau mantrati. Sploj pa te, gda 
vidiš, ka  pride lüstvo, steri so veseli, ka leko malo vküppridejo, leko se pogučavajo. Vsakši tapovej doma, ka je delo, kak je 
bilau zabadanje, sto kak popravla motore pa vse kaj tašo, ka se z njmi godilo tisti den. Dobro je videti, ka tak pomalek kak 
starejši tak mlajša generacija začne znauva v krčmau odti. Tau nam tü večkrat tapovejo, kak so radi tauma, ka smo odprli 
krčmau.« 
- Brezi krčme je ves cejlak mrtva bejla, nej? 
»Tak je bilau, če si se prejk vesi pelo ali üšo, ka človeka si nej vido, vsakši je doma nutrazaprejt bejo, turisti so se pa ranč tak 
samo prejk vesi pelali, zato ka nej bilau, gde bi eden sok leko spili.« 
- 14. novembra ste odprli krčmau, kak vidiš, tejva dva mejseca, ka sta za vama? 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_4.pdf
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»Sprvoga smo sploj dosta obiskovalcov meli, steri so zavolo tauga prišli, ka na nauvo smo odprli krčmau. Te so prišli svetki 
pa leko povejm, ka dosta lüstva prišlo k nam, tak ka nika se ne moremo žaurgati. Gospaud župan nas je proso pa smo 
vküper z občinov naredli eden vaški božič, steri se je zavolé dobro posrečo. Meli smo edno veselico pa proto taumi, ka 
gnesden več nej taša šega, ka bi lüstvo na veselico odlo, zavolé dosta nas je bilau. Istina ka iz vesi je menje bilau, dapa iz 
sausedne vesi je dosta lüstva prišlo. Gnesden je tak, kak dja vidim, ka mladi že trno neškejo plesati, kak če bi je sram bilau, 
bola samo muziko poslüšajo. Meli smo silvestrovanje tü, ka smo trno ranč nej razglasili pa še tak nas je skur petdeset bilau, 
ka je nej malo. Meli smo malo djesti pa še ognjemet smo tü meli, leko povejm, skur je ranč tak bilau kak prvin pa tauma se 
dja fejst veselim.« 
- Slovenci, steri se pelajo domau, tü dejo mimo, stavijo se kaj pri vas? 
»Hvala baugi, se stavijo, že smo meli avtobus tü, steri se je pri nas stavo. Po pravici moram prajti, sprvoga smo še nej bili na 
tau pripravleni, zaman kak dja tak Diana vse šaule mava za gostinstvo. Pri nas v krčmi je tak, če kaj škeš spiti, te k šanki 
prideš pa prosiš, v Sloveniji je tau ovak. Oni gda pridejo, dola si sedejo pa ti moraš k stauli titi, oni si tak naraučijo piti. Mi 
smo tau sprvoga nej vedli, zdaj smo se že tau tö navčili. Tak sem vpamet vzejo, ka največ Slovencov vino pije pa hvala Baugi, 
vsigdar več se stavi pri nas. S tauga je dosta taši, stere že več lejt poznamo, steri so že naši padaši.« 
 

 
Slika: V na nauvo oprejti krčmi je večkrat veselo, ne kejpi goslarge z Goričkoga. Foto: Porabje 
 
- Tau ste se že tö navčili, ka tej, steri iz Slovenije pridejo, zvekšoga süjo vino pijejo? 
»Tau je tak, naši domanji szürkebarát (sivi pino) pijejo, oni pa bola süjo kak laški rizling pa tašo. Tau se tü vpamet vzejo, ka 
tej, steri se gnauk pri nas stavijo, potistim že nazaj odijo.« 
- Kak je po meši, gnauksvejta je tak dosta lüstva bilau tašoga reda, ka še vanej na pragi so stali. 
»Tau se še zato nej trbej bojati, dapa žaurgati se tü nej trbej, zato pride lüstvo po nedelaj. Med kednom vsigdar eden dela, 
dapa v nedelo sva vsigdar dva, zato ka tisti, steri so iz Verice ali iz Andovec, brž štjejo dobiti, nej ka bi dolazamüdili bus.« 
- Kak ste odprejti? 
»Zdaj v zimi med kednom zazranka od sedme do edenajste pa te od tretje do devete. V soboto pa v nedelo zazranka od 
sedme do dvanajste pa te zadvečerek od štrte do desete. V leta pa tak baude, ka te cejli den odprejti baudemo, zazranka 
od sedma večer do desete.« 
- Ka delata ti pa Diana v Avstriji, kama odita v slüžbo? 
»Na edni bencinski črpalki sem küjar, ranč tam je Diana prodajalka, dapa ona vsigdar v noči odi. Zavole težko je tau dvaujo 
delo nagnauk pelati, zato ka töj v krčmej lüstvo tü tau želej, aj kak največ müva baudeva za šankom. Brezi pomauči matare 
pa očo od Diane bi nikak nej mogli tau krčmau pelati, onadva nam dosta pomagata, gda müva nejmava časa. Če ništje nejma 
časa med nami, te pa dostakrat je tak, ka na eden ali dva dni nekakoga goravzememo.« 
- Gda si vzemata čas zase, če vsigdar delata? 
»Tau je zdaj tak, ka sami sebi smo hlapci, če si čas škemo vzeti zase, za par dni, te tau že eden mejsec naprej moramo rihtati. 
Ovak leko povejm, ka skur den nauč delava, dapa nej mi je žau, zato ka tak mislim, ka tau ves gora trbej zbiditi. Če se tau 
posreči s krčmauv, z županom, s prireditvami, te dja že zadovolen baudem.« 
 

Delo, Ljubljana 

• Odločnost, jasna beseda in tečnost proti državnim organom. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 18. januar 2019 
https://www.delo.si/novice/slovenija/odlocnost-jasna-beseda-in-tecnost-proti-drzavnim-organom-140826.html  
Kandidat za varuha človekovih pravic Peter Svetina, ki ga je predsednik republike Borut Pahor v imenovanje predlagal 
izmed devetih prijavljenih kandidatov, napoveduje, da bo deloval proaktivno, opozarjal in da bo glasen, a bo hkrati 
argumentirano predstavljal svoja stališča in bo vedno odprt za nasprotne predloge.  
 

https://www.delo.si/novice/slovenija/odlocnost-jasna-beseda-in-tecnost-proti-drzavnim-organom-140826.html
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Slika: Peter Svetina, kandidat za varuha človekovih pravic, napoveduje, da bo deloval proaktivno. Foto: Voranc 
Vogel/Delo 
 
Ljubljana – Kandidata za varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki je na pedagoški akademiji končal študij na predmetni 
skupini za duševno prizadete, je oblikovala tudi osebna izkušnja sestre z downovim sindromom in potem tudi starša otroka s 
posebnimi potrebami. Svojo življenjsko in poklicno pot je posvetil delu z ranljivimi skupinami, pretežno ljudem z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju. A svojega dela na položaju varuha ne vidi samo kot varovanje ranljivih skupin, saj, kot pravi, 
lahko vsakdo v vsakem trenutku postane član ene od njih. V okviru pooblastil varuha človekovih pravic in v okviru 
zakonodaje se bo zavzemal za človečnost in pravičnost za vse. O sebi pravi, da je izrazit praktik in si bo prizadeval tudi 
pokazati na možne rešitve. 
»Odločnost, jasna beseda in po domače rečeno tečnost proti državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem 
javnih pooblastil bodo vodilo,« je na javni predstavitvi poudaril Svetina, ki trenutno zaseda mesto strokovnega direktorja 
zavoda za socialno podjetništvo na podeželju Grunt v Komendi. Zavod sta z Matijo Zadrgalom leta 2014 ustanovila z 
namenom zaposlovanja težje zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju. Pri dosedanjem delu je 53-letnik po svojih 
besedah vedno sledil samo enemu cilju, in to je spoštovanje človeka, ne glede na njegove psihofizične sposobnosti, na to, 
od kod prihaja, kakšen je in kdo je. 
Slabo leto je deloval tudi na ministrstvu za okolje in prostor kot svetovalec v kabinetu ministra Janeza Podobnika. V 
preteklosti je bil član Slovenske ljudske stranke (SLS), a so se s stranko razšli zaradi nesoglasij pri socialnih vprašanjih in 
družinski politiki. Od leta 2013 do 2018 je bil član sveta Fundacije invalidskih organizacij, od leta 2014 do 2018 pa tudi član 
predsedstva Hokejske zveze Slovenije. »Ima izreden občutek za ljudi,« je povedal nekdanji hokejist Dejan Kontrec, s katerim 
sta bila sočlana predsedstva, kjer je bil Peter Svetina odgovoren za razvoj ženskega hokeja. Kontrec je pri tem poudaril, da je 
imel tudi občutek za športnike, da kljub težkim časom dobijo vse normalne možnosti za razvoj. 
O Petru Svetini, o katerem je predsednik republike Borut Pahor, ki ga je predlagal v imenovanje, prepričan, da bo funkcijo 
varuha človekovih pravic opravljal odgovorno, strokovno, vestno in neodvisno, bo državni zbor glasoval predvidoma že na 
januarski seji. Socialnemu podjetniku se obeta podpora LMŠ, SD, SMC, Desusa, SAB, NSi in predvidoma tudi obeh 
manjšinskih poslancev. Tudi v Levici so mu naklonjeni po tem, ko so z njim opravili še dodaten razgovor. »Morda je na 
nekaterih področjih premalo odločen, a vtis tistih, ki smo bili na tem pogovoru, je bil pozitiven,« je povedal vodja poslanske 
skupine Matej T. Vatovec in dodal, da bodo o podpori poslanske skupine Levice sicer formalno odločali prihodnji teden. Če 
bi vse naštete stranke podprle Svetino, bi skupaj lahko zagotovile potrebnih 60 poslanskih glasov. V SDS in SNS se še niso 
odločili. 

• Hrvaško sodišče spet udarilo po LB in NLB, diplomatska nota Zagrebu. Miha Jenko. Delo, Ljubljana, 18. januar 
2019  

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/hrvasko-sodisce-spet-udarilo-po-lb-in-nlb-diplomatska-nota-zagrebu-
141014.html  
S pravnomočno sodbo mora slovenska stran plačati PBZ približno 375 tisoč evrov z zamudnimi obrestmi in še za blizu 92 
tisoč evrov pravdnih stroškov.   
 
 
Ljubljana - Drugostopenjsko (županijsko) sodišče v Zagrebu je nedavno kot neutemeljeni zavrnilo pritožbi Ljubljanske banke 
(LB) in Nove Ljubljanske banke (NLB) v enem od postopkov glede t.i. prenesenih deviznih vlog. S tem je postala 
pravnomočna sodba prvostopenjskega sodišča z dne 22. januarja 2016 v škodo LB in NLB, so sporočili z vladnega urada za 
komuniciranje. 
Sodišče znova ni upoštevalo predloga za ustavitev postopka na podlagi memoranduma o soglasju, ki sta ga podpisali 
slovenska in hrvaška vlada v Mokricah in s katerim se je hrvaška vlada zavezala, da bo ustavila vse sodnih postopkov, ki sta 
jih začeli Zagrebačka banka (ZABA) in Privredna Banka Zagreb (PBZ) v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami. 
Po sodbi sta NLB in LB dolžni solidarno plačati tožeči stranki PBZ dobre tri milijone 855.000 švedskih kron (približno 375.000 
evrov) z zamudnimi obrestmi in pravdne stroške v višini blizu 680.000 kun (približno 92.000 evrov). Gre za prvo 
pravnomočno sodbo hrvaških sodišč v teh postopkih po tem ko je Slovenija lani sprejela zakon za zaščito vrednosti 
kapitalske naložbe RS v NLB. Skladno s tem zakonom bodo v primeru prisilne izpolnitve sodne odločbe, negativne finančne 
posledice NLB nadomeščene s strani Sklada RS za nasledstvo  
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Diplomatska nota v Zagreb 
Slovenija je zaradi sprejetja omenjene pravnomočne sodbe na Hrvaškem v škodo LB in NLB danes poslala veleposlaništvu 
Republike Hrvaške v Ljubljani diplomatsko noto, v kateri protestira zaradi kršitev mednarodnega prava in prava Evropske 
unije. 
Slovenija v noti izraža pričakovanje, da se bo Hrvaška vzdržala vseh ravnanj, ki so v nasprotju s Sporazumom o vprašanjih 
nasledstva in Memorandumom o soglasju, še zlasti pa, da ne bo prišlo do prisilnega zasega ali odvzema premoženja LB ali 
NLB, saj bi bilo tako ravnanje v nasprotju z mednarodnim pravom in pravom Evropske unije, k spoštovanju katerega je 
zavezana Hrvaška. 

• Sporazum Skopja z Atenami v vseh grških časnikih. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 18. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/sporazum-skopja-z-atenami-v-vseh-grskih-casnikih-140960.html  
Nasprotniki dogovora so proti vsaki rešitvi spora, ki vsebuje ime Makedonija.  
 

 
Slika: Lanske proteste grške opozicije in klerikov proti sporazumu z Makedonijo so zaznamovali spopadi protestnikov s 
policijo: Foto: Alexandros Avramidis/Reuters 
 
Po pričakovanju bo sporazum Skopja z Atenami danes obravnaval odbor za zunanje zadeve in obrambo grškega parlamenta. 
Ta naj bi ga ratificiral prihodnji teden. Njegovi nasprotniki so za jutri napovedali množični protest, vlada pa bo v nedeljski 
izdaji grških časnikov objavila celotno vsebino sporazuma o imenu Makedonije. 
Vlada Aleksisa Ciprasa se je odločila, da bo z vsemi detalji sporazuma informirala vse državljane, ki jih zanima dogovorjena 
rešitev več kot četrt stoletnega spora o imenu med državama. Natisnili bodo tudi več deset tisoč kopij sporazuma, da z njim 
seznanili čim širši krog grške javnosti.  
Nova razhajanja v grški opoziciji 
Premier je pojasnil, da se termin nacionalnost v sporazumu nanaša izključno na državljanstvo in ne definira vprašanja 
nacionalnosti. Makedonski jezik njihovih sosedov, ki je izpostavljen v sporazumu, je bil priznan na konferenci ZN že leta 
1977, spada pa v skupino južnoslovanskih jezikov. Po mnenju Ciprasa bi bilo pred ratifikacijo sporazuma potrebno tudi 
televizijsko soočenje s konservativnim voditeljem opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakosom Micotakisom. 
Šef vladajoče Sirize  je preživel glasovanje o zaupnici v grškem parlamentu kljub izstopu stranke Neodvisni Grki (Anel) iz 
vlade. Prvak Anela Panos Kammenos se je za ta korak odločil zaradi nasprotovanja dogovoru z Makedonijo, ker je proti 
vsaki rešitvi spora, ki vsebuje ime Makedonija. Cipras je dobil zaupnico po zaslugi poslancev Anela, ki niso enakega mnenja 
kot Kammenos, in manjših strank kot je stranka Potami. Tudi tej stranki grozi delitev na dvoje. 
Podpredsednik stranke Giorgios Mavrotas pravi, da vodstvo ni spremenilo svojega stališča do sporazuma, vprašanje pa je 
kako se bo izteklo glasovanje v parlamentu. Ker del njihovih poslancev podpira sporazuma, drugi del pa mu nasprotuje, ni 
izključena repriza scenarija, ki ga je doživel Anel. Po besedah Mavrotasa tehtajo med tem, da bi podprli sporazum in zavrnili 
vladno politiko. 
Predsednik parlamenta Nikos Voutsis je pojasnil, da po grški ustavi za potrditev sporazuma zadostuje navadna večina 
poslancev. Po njegovem bi ga moral parlament v korist države ratificirati in pokazati, da takšna večina obstaja. Makedonski 
premier Zoran Zaev je pozval grške prijatelje, naj pozabijo na medsebojne spore in ratificirajo sporazum o preimenovanju 
njegove domovine v Republiko Severna Makedonija.  
Makedonija bo le delno dvojezična 
Po navedbah makedonske vlade zakona o jezikih, ki je uvedel albanščino kot drugi uradni jezik, ne bodo izvajali v občinah, 
kjer manjšinska skupnost ne presega 20 odstotkov državljanov. To pomeni, da zakon o uporabi jezika, ki ga je 15. januarja 
podpisal predsednik sobranja Talat Xhaferi, ne uvaja popolne dvojezičnosti na ozemlju Makedonije. Vlada se je s tem 
pojasnilom odzvala na obtožbe opozicije, da je država zaradi uvedbe zakona postala dvonacionalna. 
Makedonska vlada je sporočila, da makedonski jezik s cirilico ostaja edini uradni jezik na celotnem ozemlju Makedonije in v 
njenih mednarodnih odnosih. Predsednik države Gjorge Ivanov je podpis zakona dvakrat zavrnil, češ da je protiustaven. 
Opozicija na čelu s stranko VMRO-DPMNE je ocenila, da se je z zakonom Albancem na celotnem ozemlju Makedonijo 
omogočilo koriščenje storitev v albanščini, čeprav so z več kot 20 odstotki prebivalcev navzoči le v severozahodnih delih 
države.  
Pobeg obsojenca za poskus umora 
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Skopje je uspešno izpeljalo proces ustavnih sprememb tudi po zaslugi zakona o amnestiji. Na njegovi podlagi je bilo 
oproščenih 15 udeležencev prelivanja krvi v sobranju, med njimi tudi pet bivših poslancev opozicijske stranke VMRO-
DPMNE, ki so podprli sporazum z Atenami. 
Pomilostitev ni zajela Nikole Vojminovskega, ki je bil na prvi stopnji obsojen na 13 let in pol zapora zaradi poskusa umora 
prvaka albanske opozicije Zijadina Sele med neredi v sobranju, ki so izbruhnili 27. aprila 2017. Vojminovski je pobegnil, za 
njim pa so razpisali mednarodno tiralico. Poleg njega je bilo obsojenih še šest oseb.   

• Gorica spet v znamenju fašizma. In protifašizma!. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 19. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/gorica-spet-v-znamenju-fasizma-in-protifasizma-141071.html  
Splošno zgražanje zaradi fašističnih zborovanj in provokacij nikoli ne zaleže.  
 

 
Slika: Vsaj 300 udeležencev shoda partizanskega združenja ANPI. Foto: Blaž Močnik 
 
Neslavna zgodovina se ponavlja še posebej v Gorici in tako so se na italijansko-slovenski meji spet zgrinjajle fašistične sile s 
tradicionalnim sprejemom veteranov odreda X. MAS na tamkajšnji županiji. A se je na protifašističnem zboru italijanskega 
partizanskega združenja ANPI zbralo precej več ljudi. 
 

 
Slika: Splošno zgražanje zaradi fašističnih zborovanj in provokacij nikoli ne zaleže. Foto: Blaž Močnik  
 
Sredi sobotnega dopoldneva se je ducat mladeničev naenkrat postrojilo, ko se je pojavila peščica veteranov Združenja 
odreda Decima Mas, na čelu katerih je bila predsednica, sicer nekdanja prostovoljka elitne fašistične vojske pod nemškim 
poveljstvom, Fiamma Morini. Med številnimi policisti in novinarji se je zahvalila vsem, ki so jih prišli pozdraviti, toda ni 
mogla skriti slabe volje, ker da so v središču pozornosti. 
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Slika: Fiamma Morini, predsednica Združenja odreda X. MAS pravi, da ne razume, zakaj nasprotujejo mirnemu shodu, ki 
ga organizirajo že od leta 1991. »Le zadnja tri leta so se pojavili nasprotniki. Toda ne želimo ničesar drugega kot spomniti 
se na žrtve odreda. Na vojake, ki so branili Gorico, kjer danes vihra trobojnica, ne pa Titova rdeča zastava.« Foto: Blaž 
Močnik  
 
»Zberemo se zgolj za to, da se poklonimo žrtvam našega odreda, ki so padli, da bi Gorica ostala italijanska. Nasprotovanje 
temu v mestu vnaša zmedo. Ne poznamo vzroka, kaj to druge moti,« nam je povedala. Združenje X. MAS so veterani in 
podporniki k življenju spravili leta 1987, v Gorici pa pod spominsko obeležje žrtvam vojne v avli občinske stavbe vence 
polagajo od leta 1991. »Dve desetletji so se lahko desetine nekdanjih vojakov in prostovoljcev miroljubno poklonile našim 
žrtvam in pred občino prav nikoli ni protestiral niti en partizan. To je politična norišnica, ko je treba najti nekoga, da se ga 
sovraži,« je dodala. 
Ko se je največ 50 ljudi naposled drenjalo v tej avli, je sledil prvi kratek stik. »To je sramota,« je ponavljal nekdo v gruči.  
Policisti so ga nemudoma pospremili iz stavbe. 
 

 
Slika: Veterani somišljeni odreda X. MAS so položili venec v občinski stavbi, kjer jih je sprejela predstavnica občine. Foto: 
Blaž Močnik/Delo 
 
»Gorica nosi zlato medaljo za odporniške zasluge. Sedež občine so zasedli fašisti. Toda Italija je protifašistična, naša ustava 
je protifašistična. Policija, ki to dovoljuje, je sokriva za takšen dogodek. Organizirajo pa ga ljudje, ki so se najprej prodali 
nemškim nacistom in nato leta 1970 želeli izvesti državni udar ter vnovično uvedbo fašizma,« je besnil. To je bil občinski 
svetnik in predsednik Foruma za kulturno Gorico Andrea Picco: »To je sramota, to je sramota našega mesta, sramota za 
župana.« 
Če veterani X. MAS in njihovi podporniki bojda ne poznajo vzroka, zakaj bi jim nekdo kljuboval, imajo v partizanskem 
združenju ANPI precej odgovorov. Sprejem X. MAS žali vse, ki so se borili za miroljubno, demokratično in protifašistično 
Italijo, pravijo. 
 

 
Slika: Goriška občinska stavba. Foto Blaž Močnik/Delo  
 
X. MAS je bila namreč enota Mussolinijeve Italijanske socialne republike, ki se je bojevala pod vodstvom nacistov, ko so 
okupirali velik del ozemlja in ga priključili Tretjemu Reichu z imenom Adriatisches Küstenland (Jadransko Primorje). Enote so 
delovale pod vodstvom tako imenovanega črnega princa Junia Valeria Borgheseja, glavnega pobudnika neuspelega 
državnega udara leta 1970. Pripadniki X. MAS so bili zagrizeni nasprotniki partizanov in poznani po svojem nasilju. Danes se 
zbirajo na obletnico – poraza. Med 19. in 21. januarjem leta 1944 so namreč na Trnovem partizani brigade Srečka Kosovela 
uničili bataljon Fulmine, a so njihov nadaljnji prodor ustavile nemške sile. 
Streljaj stran so se zbrali protifašisti, ki so s številnimi govori v en glas ponavljali, da se krši protifašistična ustava Italije, ko 
oblasti dovoljujejo fašistična zborovanja. »To je pravzaprav opravičevanje fašizma,« je povedal nekdanji župan Vidma Furio 
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Honsell: »To je nesprejemljivo nasilje nad zgodovino tega mesta, celotne države in predvsem nad ustavo.« Dodal je, da čaka 
Evropo stoletje velikih izzivov, a da se mora ubraniti prikritega pohoda neofašizma. »To, kar se je zgodilo v prejšnjem 
stoletju, ne more biti odgovor na današnje izzive. Moramo biti zelo previdni. Fašizem se po tihem spet vpleta v družbo. 
Protifašizem mora biti naše skupno vodilo v naslednjem stoletju, mi protifašisti lahko zagotovimo prihodnost z vedrino in 
upanjem. Fašizma pa ne sme več biti!,« je dejal. 
Nakar je sledil drugi kratki stik, ko jih je nekdo v množici začel poditi v fojbe. Čeprav z nekaj besednega dvoboja, so mu 
prireditelji – na presenečenje vseh – celo odstopili uradni mikrofon prireditve. A še ni dobro odprl ust, ko je začel 
spreminjati zgodovino, in so mu – na presenečenje nikogar – odvzeli besedo. 
 

 
Slika: Kratek stik na zboru partizanskega združenja ANPI, ki je minil zgolj z nekaj krepkimi besedami. Foto: Blaž 
Močnik/Delo  
 
Gorica je sicer gostila še tretje zborovanje, ki pa to pravzaprav niti ni bilo. Novofašisti iz gibanja Casa Pound so se namreč 
zbirali, tretjič v dobrih treh letih, na trgu Sv. Antona. Kakšnih 20 se jih je udeležilo komemoracije brez govorov in pesmi pod 
geslom Slava tistim, ki niso zatajili. Po slabi uri shoda so pospravili transparente in se razgubili. 
Nova Gorica se je letos drugič uradno odzvala na dogodek X. MAS. Lani je podžupanja Ana Zavrtanik Ugrin v imenu občine 
obsodila sprejem veteranov, ki so v uradnem sedežu mesta celo zapeli svojo himno. A je takoj dobila uradno pismo odreda, 
v katerem se predstavniki čudijo, kaj da slovesnost sploh zanima slovensko stran. »Priložili so celo svojo fašistično himno, 
češ naj se podučim, kako miroljubna je. Naše sporočilo so zelo slabo razumeli. Ta tema je očitno še zelo občutljiva,« je dejala 
zdaj že nekdanja podžupanja. 
 

 
Slika: Gorica spet v znamenju fašizma. In protifašizma! Foto Blaž Močnik  
 
Tudi novi novogoriški župan Klemen Miklavič je obsodil sprejem ter poudaril, 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.« 
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). Predstavnikov X. MAS sicer osebno 
ni sprejel. 

• Po nesreči čolna z migranti pogrešajo 117 ljudi. STA. Delo, Ljubljana, 19. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/po-nesreci-colna-z-migranti-pogresajo-117-ljudi-141142.html  
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Pred libijsko obalo je potonil gumijasti čoln, na katerem je bilo domnevno 120 ljudi. Tri je v petek rešila italijanska obalna 
straža.  
 

 
Slika: Fotografija je simbolična. Foto: Yannis Behrakis/reuters 
 
Pred libijsko obalo je potonil gumijasti čoln z migranti, pri čemer naj bi utonilo 117 ljudi, so danes sporočili iz Mednarodne 
organizacije za migracije (IOM). Trije preživeli, ki jih je rešila italijanska obalna straža, so povedali, da jih je bilo na čolnu 
sprva 120. 
»Pogrešanih je 117 ljudi, med katerimi je deset žensk in dva otroka, eden star komaj dva meseca,« je sporočil tiskovni 
predstavnik IOM Flavio Di Giacomo. Dodal je, da so bili glede na navedbe preživelih na čolnu številni migranti iz Zahodne 
Afrike, okoli 40 pa je bilo tudi Sudancev. 
Sprva menili, da je bilo na čolnu le 20 migrantov 
Preživele je v petek rešila italijanska obalna straža in jih prepeljala na otok Lampedusa, je poročala nemška tiskovna agencija 
dpa. Italijanska obalna straža je sicer sprva sporočila, da je bilo na čolnu, ki se je znašel v težavah slabih sto kilometrov 
severovzhodno od Tripolija, le 20 ljudi. 
Di Giacomo je kasneje za italijanske medije povedal, da ima tragedija verjetno precej večje razsežnosti. »Rekli so nam, da je 
bilo na čolnu, ki je iz Libije odplul v četrtek ponoči, 120 ljudi. Po desetih do enajstih urah na morju je čoln začel puščati in 
toniti. Ljudje so padli v morje in utonili,« je dejal. 

• »Če me kaj na moji funkciji frustrira, so to gotovo politične razmere«. Suzana Kos. Intervju: Dunja Mijatović. 
Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 19. januar 2019 

Dunja Mijatović je komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/ce-me-kaj-na-moji-funkciji-frustrira-so-to-gotovo-politicne-razmere-140219.html  
Dunja Mijatović je komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope, prva ženska na tej funkciji. To dejstvo je bilo sprejeto 
skoraj tako, kot da bi to mesto zasedel vesoljec, pravi.  
 

 
Slika: Gospoda Zmaga Jelinčiča ne poznam, so pa njegovi komentarji glede Sveta Evrope, ki jih povzemate, pravzaprav 
smešni, pravi komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope. Foto: Primož Zrnec 
 
Malokdo ve, da si je za to, da bi postali članica Sveta Evrope, že dve leti pred osamosvojitvijo Slovenije začel prizadevati 
France Bučar. Zaprosil je namreč, da bi dobili poseben status gosta v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Iz nje so lani 
dosmrtno izključili Zmaga Jelinčiča, ki je zadevo komentiral, da gre itak za "umirajočo ustanovo". Komisarka za človekove 
pravice Dunja Mijatović pravi, da so njegove izjave bizarne. Glede aktualnih dogajanj pri nas pa poudarja, da obsoja dejstvo, 
da se je slovenska policija odločila za tožbo proti informacijski pooblaščenki. 
Šestletni mandat na funkciji je nastopila aprila. Zmagala je v finalnem krogu dveh protikandidatov, prvi je bil Francoz, drugi 
pa zdaj že nekdanji slovenski minister za pravosodje Goran Klemenčič. Dunja Mijatović (54) je nekdanja predstavnica 
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Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za svobodo medijev, na vprašanje, ali jo frustrira dejstvo, da Svet Evrope 
pravzaprav ne more nobene od svojih članic prisiliti k temu, da bi spoštovale vladavino prava in jamčile človekove pravice in 
temeljne svoboščine vsakomur, odgovarja, da jo frustrirajo predvsem aktualna dogajanja v politiki. 
V okviru Sveta Evrope, ki letos praznuje 70-letnico delovanja, naša država pa je njegova članica četrt stoletja, deluje tudi 
Evropsko sodišče za človekove pravice. V preteklosti je bila Slovenija v vrhu držav po številu pritožb na prebivalca, a so se 
zadeve pomembno spremenile. Še leta 2008 je sodišče prejelo več kot 3200 pritožb iz naše države, Slovenija je bila tako na 
sedmem mestu med državami z največ primeri. Največ pritožb se je nanašalo na pravico do sojenja v razumnem roku, po 
rešitvi vprašanja izbrisanih in varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke v nekdanji Jugoslaviji pa smo se s te neslavne lestvice 
največjih kršiteljic človekovih pravic umaknili. Lani je bilo takšnih, ki so prek Strasbourga želeli priti do pravice, le še 85. 
Slovenija se zdaj tako glede števila pritožb kot tudi glede števila neizvršenih sodb sodišča za človekove pravice uvršča med 
države z najmanj odprtimi zadevami. A to ne pomeni, da komisarka Mijatovićeva do Slovenije ni kritična. »Kako je mogoče, 
da je slovenska policija vložila tožbo zoper odločitev informacijske pooblaščenke, da mora razkriti dokumente o ravnanju z 
migranti na meji?« opozarja. Policija se je namreč odločbo informacijske pooblaščenke odločila izpodbijati na upravnem 
sodišču. 
Migrantsko vprašanje bo nedvomno ena osrednjih tem majskih evropskih volitev, ki bodo po pričakovanjih prinesle 
okrepitev populistov, posledično spremenjena razmerja sil v evropskem parlamentu pa bodo pomembno tlakovala pot, po 
kateri bo v prihodnje korakala Evropa in z njo raven spoštovanja človekovih pravic. 
Svet Evrope dejansko ne more nobene države članice prisiliti k spoštovanju človekovih pravic. Vas to na vaši aktualni 
funkciji morda frustrira? 
To me pa res ne frustrira. Svet Evrope namreč niti ni bil ustanovljen zato, da bi kogarkoli k čemu silil, ampak je začel delovati 
kot nekakšen klub evropskih držav, ki so se zavezale k spoštovanju najvišjih standardov spoštovanja človekovih pravic in 
vladavine prava. Vse države so pristopile prostovoljno. Realno stanje na terenu je v posameznih državah seveda daleč od 
idealnega, to, da bi članice silili k spoštovanju zavez, ne bi bilo demokratično. Mehanizmi, s katerimi je države članice 
mogoče spodbujati k njihovemu spoštovanju, seveda obstajajo, po njih posegam tudi sama kot komisarka za človekove 
pravice, svojo vlogo dobro opravlja tudi sodišče za človekove pravice. Trenutna kriza, kar zadeva spoštovanje človekovih 
pravic v nekaterih državah, ni nekaj novega, tudi v preteklosti se je že dogajalo, da so se nekatere članice oddaljile od 
veljavnih načel. Če pa že želite, da razmišljam o tem, kaj me res frustrira, so to zagotovo globalne politične razmere. 
Videli bomo sicer, kdo se bo na evropskih volitvah dejansko okrepil. Ocenjujem, da se ljudje vse bolj zavedajo, kam lahko 
pripelje ta vrsta odnosa do človekovih pravic, ki jo populistični politiki, zagovarjajo, in kako negativne posledice lahko ima. 
Ne glede na opcije, ki jih bodo volitve naplavile na vrh, pa je dejstvo, da bom z njimi morala sodelovati. Tega se zavedam in 
na to sem pripravljena.  
Govorite o Italiji in krepitvi populističnih politikov, o Orbánovi Madžarski? 
Veliko držav je, ki jih je mogoče eksplicitno omeniti. Zdi se mi, da se nam dogaja nekakšna apatija glede spoštovanja 
človekovih pravic. Lahko bi govorila tako o državah, ki niso članice Sveta Evrope, pa tudi o državah članicah, v katerih se 
dogaja eklatantno kratenje človekovih pravic, torej tudi o Madžarski, Italiji, Poljski, kjer se dogajajo nedopustne stvari glede 
neodvisnosti sodstva ... Seveda ne bom razvrščala držav in govorila, kje je stanje najslabše. To bi bilo tako, kot bi odprla 
Pandorino skrinjico. Vsaka država ima specifične težave. 
Na splošno pa se vsak dan ukvarjam s pravicami žensk, na celotnem ozemlju Evrope je po mojem mnenju še veliko dela, da 
bi ženske imele dejansko enake pravice kot moški, ukvarjam se tudi z migrantsko politiko. Nobena vlada ne more biti 
demokratična, če gradi zidove na svojih mejah, pa naj bodo ti fizični ali elektronski, saj oblast v posameznih državah 
cenzurira svetovni splet in omejuje dostop do določenih vsebin. Urad za človekove pravice pri Svetu Evrope bo prihodnji 
teden praznoval 20. obletnico ustanovitve in še vedno ima pred seboj veliko dela. 
Omenili ste enakopravnost žensk. Ali ni prav poudarjanje, da ste prva ženska, ki je postala komisarka za človekove 
pravice, ali pa če omenimo Slovenijo, ko je bil v medijih ob njunem imenovanju na najvišje mesto v vojski in policiji glavni 
poudarek na dejstvu, da sta ženski, dejansko pokazatelj, da smo neenakopravne? Spol kandidata ob njegovem 
imenovanju pač ne bi smela biti novica. 
Povsem se strinjam z vami. Vsaka ženska, ki sicer zaseda pomembne položaje, pa naj gre za funkcije v mednarodnih 
organizacijah ali na nacionalni ravni, mora biti zgled drugim, mladim ženskam, ki se želijo profesionalno uveljaviti. To morda 
še posebej velja tudi za BiH, od koder prihajam, ta država res ni posebej demokratična, kar se tiče pravic žensk. Pa tudi 
globalno drži, da je še vedno dojeto skoraj kot čudež, če je na pomembno funkcijo izbrana ženska. Kot da smo vesoljci. To je 
zame dejansko sramotno. V mojem primeru je bilo imenovanje še posebej »nenavadno«; prihajam namreč iz države, ki ni 
članica EU, pa še ženska sem (smeh). Očitno še nismo zares zrela družba, če pozicioniranje žensk dojemamo kot čudež, kar 
pa se mi zdi hkrati pravzaprav odvračanje pozornosti od dejstva, da dejanske enakopravnosti še nismo dosegle, pa naj gre za 
mednarodno politiko ali pa korporativno raven. 
 



 
Slika: Dunja Mijatović je komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope.  Foto: Primož Zrnec  
 
S kakšnimi občutki gledate na majske evropske volitve, na katerih se bodo nedvomno okrepili populisti, razmerja sil v 
evropskem parlamentu bodo pomembno spremenjena, to pa bo vplivalo tudi na pot, po kateri bo hodila Evropa, kar 
zadeva človekove pravice? 
Ni me strah teh sprememb. Videli bomo sicer, kdo se bo dejansko okrepil. Ocenjujem, da se ljudje vse bolj zavedajo, kam 
lahko pripelje ta vrsta odnosa do človekovih pravic, ki jo politiki, ki jih omenjate, zagovarjajo, in kako negativne posledice 
lahko ima. Ne glede na opcije, ki jih bodo volitve naplavile na vrh, pa je dejstvo, da bom z njimi morala sodelovati. Tega se 
zavedam in na to sem pripravljena. Dejansko niti nisem pesimistična, saj se spremembe na bolje v družbi dogajajo, resda 
morda počasi, a če primerjate razmere izpred dvajsetih let, je vendarle mogoče opaziti premike na bolje. Je pa res, da smo v 
tem trenutku v precej kriznem obdobju, kar pa ne pomeni, da se je treba vdati in opustiti boj za človekove pravice, druge 
poti pač ni. 
V Sloveniji so aktualne razprave o svobodi govora, kje je njegova meja in kje se začne sovražni govor. V zvezi s tem je 
razburjala ocena enega od desnih intelektualcev, da besede pač ne ubijajo. 
Slovenija je nedvomno dosegla zelo visoko raven spoštovanja človekovih pravic, vključno s svobodo govora. Glede teh 
vprašanj sem zelo liberalna, zame je meja svobode govora tam, kjer se začne pozivanje k nasilju, k pregonu ljudi, kar se je 
dogajalo na primer v devetdesetih letih v BiH oziroma širše v regiji, ko so bili tudi mediji uporabljeni za širjenje sovraštva, ki 
je privedlo do prelivanja krvi. Vse drugo je po mojem mnenju dopuščeno. Klevetanje na primer ni sovražni govor, ki ga je 
treba kriminalizirati. Izražanje, ki je provokativno, morda celo vulgarno, je pač cena, ki jo je treba plačati, da lahko rečemo, 
da živimo v demokraciji. Svoboda govora je vsekakor izjemno dragocena za vsako družbo in pri njenem morebitnem 
omejevanju je treba res biti zelo previden. 
Ko se pogovarjava, delujete odločno, a v nekaterih vaših čivkih je zaznati pesimizem. Tvitnili ste na primer besede Orhana 
Pamuka: »Life can't be all that bad, I'd think time to time.« Ali pa Branimirja Štulića, frontmana Azre: »Šteta što ova kiša 
ne ide kroz glavu, da malo spere to mržnju u ljudima.« 
Osebni račun na twitterju, na katerem imam okrog 20 tisoč sledilcev, sem po imenovanju na aktualno funkcijo ohranila, kot 
komisarka imam seveda tudi uradnega. Na tem objavljam »resne« stvari, med drugim pisma oziroma pozive, ki sem jih 
naslovila na posamezne vlade. 
Zapisa, ki ju omenjate, sta moja osebna komunikacija s svetom, včasih odražata res tudi trenutek mojega osebnega 
razpoloženja. Tvit z Orhanom Pamukom je zame optimističen, saj je povezan z Istanbulom, mestom, ki ga obožujem, ga 
pogosto obiskujem in me napolni z dobro energijo, ko se sprehodim po ulici, ki mi je posebno ljuba. Tako velja tudi za 
Sarajevo, kjer sem se rodila; če se sprehodim mimo tamkajšnje katedrale, mi to vlije optimizem, življenje vendarle ni tako 
slabo, čeprav od tam prihaja veliko negativnih novic. Pa tudi sicer do mene prihajajo predvsem žalostne zgodbe ljudi, ki se 
jim godijo grde stvari. Tvita nista povezana s kakšnim konkretnim primerom, na primer s primerom aretacije razumnika in 
poslovneža Osmana Kavale [turški predsednik ga je obtožil financiranja protivladnih protestov], ki je zame zelo jasen in sem 
v svoji intervenciji tudi odločno povedala, da gre za manipulacijo sodstva in za zadevo, ki se ne bi smela zgoditi v nobeni 
državi. 
Štulićeve besede pa tvitnem pravzaprav kar pogosto zaradi dogajanja na zahodnem Balkanu. Sovraštvo, ki še vztraja na tem 
območju, me žalosti in skrbi, ne le kot komisarko, ampak tudi kot človeka. Destruktivne sile še naprej podpihujejo 
nacionalizem, generirajo sovraštvo in razdvajajo, spodbujajo ljudi, da se sovražijo. V BiH in Srbiji je retorika politikov žal 
precej podobna tisti z začetka devetdesetih let. 
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Slika: Na tale plakat, ki opozarja na nejasne okoliščine mladega Davida, smo naleteli pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice v Strasbourgu. Foto: Primož Zrnec  
 
Poznate primer smrti 21-letnega Davida Dragičevića iz BiH in proteste, povezane s tem? So protestnikom kratene 
človekove pravice? 
Poznam ta primer in ga spremljam s posebno pozornostjo. Kot sem bila seznanjena, naj bi potekal razmislek o tem, da se 
njegov primer prenese na sodišče na državno raven. Kar se tiče protestov, načeloma velja, da ima vsakdo pravico do mirnih 
protestov. Trenutno se precej ukvarjam z vprašanjem protestov in reakcijo policije, ki naj bi zagotavljala red in mir med temi 
protesti. 
Kot veste, ljudje protestirajo v Franciji, BiH, Srbiji in na Madžarskem. Pri protestih rumenih jopičev je bilo res zaznati tudi 
precej primerov vandalizma in prihodnji teden potujem v Pariz na pogovore z vlado in predstavniki civilne družbe, da iz prve 
roke izvem, kaj se dogaja, da se bom lahko tudi ustrezno odzvala. 
Je pravica do evtanazije človekova pravica? 
Glede tega vprašanja Evropsko sodišče za človekove pravice še ni zavzelo stališča oziroma še ni odločalo o tem, zato ni 
mednarodne smernice, po kateri bi se lahko posamezne države ravnale. Nekatere države, kot je Švica, to možnost 
omogočajo, njeni državljani so namreč na referendumu odločili, da se evtanazijo omogoči. Naš urad pa se z vprašanjem 
evtanazije še ni ukvarjal. 
Prihodnji teden bo ruska duma razpravljala o plačilu svojega prispevka Svetu Evrope. Ruska federacija se je namreč pred 
tremi leti odločila, potem ko so ji bile ukinjene glasovalne pravice v parlamentarni skupščini Sveta Evrope zaradi 
okupacije Krima in območij vzhodne Ukrajine, da ga ne bo plačevala. To pomeni izpad 11 odstotkov prihodkov. So zaradi 
krize financ kakšne omejitve pri delu? Govori se, da bo moralo oditi 250 ljudi. 
Gre le za eno od kriz, s katerimi se ubadajo mednarodne organizacije, krize so pravzaprav nekakšna stalnica njihovega 
delovanja. Poglejte primer sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi, ki ga ZDA ne sofinancirajo več, iz 
financiranja Unesca so se poleg Američanov umaknili še Izraelci, ne glede na to pa mednarodne organizacije delujejo še 
naprej. Tudi jaz in urad, ki ga vodim, omejitev pri delu zaradi skrčenega proračuna ne zaznavam. Vprašanje ruskega 
nefinanciranja bo nedvomno treba rešiti na politični ravni. 
Denar je sveta vladar. Iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope je bilo lani zaradi korupcije dosmrtno izključenih 14 
njenih nekdanjih članov, tudi Slovenec Zmago Jelinčič, ki pravi, da gre tako ali tako za »umirajočo ustanovo«. 
Gospoda ne poznam, ima pravico do svojega mnenja, je pa bizarno in smešno, da tako govori človek, ki je bil pred tem član 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Korupcija je dejstvo in se žal pojavlja povsod, veseli pa me, da je bila preiskava 
opravljena in da je vse bilo javno objavljeno, kar lahko pripomore k preprečitvi ponovitve neljubih dejanj. 
Glede Slovenije me zelo skrbi informacija, da se je policija spustila v spor z informacijsko pooblaščenko, ki je želela 
informacije glede ravnanja z migranti. Povsem neprimerno je, da se policija spusti v tožbo proti nekomu, ki se bori za 
človekove pravice.  
Več kot deset poslancev parlamentarne skupščine Sveta Evrope je v minulih letih lobiralo za Azerbajdžan, nekateri za 
velike vsote denarja. Neodvisni madžarski novinarji so zdaj izračunali, da je njihova vlada v minulih osmih letih za 
propagando porabila 216 milijonov evrov. Med lobiranjem in korupcijo je tanka meja. Lahko to po vašem mnenju vpliva 
na nadaljevanje postopka proti Madžarski? 
Ne vem, kako se bo procedura po sprejetju poročila v evropskem parlamentu nadaljevala. Evropski poslanci so na 
plenarnem zasedanju v Strasbourgu s 448 glasovi za in 197 proti potrdili poročilo nizozemske poslanke zelenih Judith 
Sargentini o domnevnem kratenju temeljnih evropskih vrednot v tej državi. S potrditvijo poročila so poslanci evropskega 
parlamenta prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe o Evropski uniji, katerega skrajni ukrep je 
odvzem glasovalnih pravic članici, za kar pa je potrebno soglasje. V začetku februarja potujem na Madžarsko, da preučim 
stanje glede človekovih pravic v tej državi. Z morebitnimi madžarskimi lobisti pa nimam prav nobenih stikov, po moje bi bila 
moja vrata med zadnjimi, na katera bi potrkali. 
 
 
Slovenije ni na vašem radarju? 
Svet Evrope ima 47 članic, do vaše države še nisem prišla, ker imam druge prioritete. Zelo veliko se ukvarjam z vprašanjem 
migrantov, eden mojih prvih obiskov na tej funkciji je bil obisk Grčije in tamkajšnjih migrantskih taborišč. Intervenirala sem 
med drugim zaradi nasilja hrvaške policije nad migranti in ne ravno humanega ravnanja države z migranti v BiH ter zaradi 
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odprtja centra za pripor migrantskih otrok v Belgiji. Z vašo vlado še nisem utegnila komunicirati, glede Slovenije pa lahko 
vseeno rečem, da me zelo skrbi informacija, da se je policija spustila v spor z informacijsko pooblaščenko, ki je želela 
informacije glede ravnanja z migranti. Ta poteza je zelo problematična in v prihodnjih dneh se bom s tem primerom 
podrobneje seznanila, saj se mi zdi povsem neprimerno, da se policija spusti v tožbo proti nekomu, ki se bori za človekove 
pravice. 
Migracije in z njimi povezana nevarnost terorizma naj bi bile eden od razlogov, da bi se v Sloveniji lahko povečala 
pooblastila varnostno-obveščevalnih služb pri nadzoru nad komunikacijo državljanov. 
Realnost kaže, da imajo obveščevalne službe na tem področju vse več pristojnosti. To je trend tako v Evropi kot v ZDA, zato 
se s tem področjem kar precej ukvarjam. Intervencijo na to temo sem že imela v Veliki Britaniji, tudi sodišče za človekove 
pravice je nedavno razsodilo prav na to temo. Skupina pritožnikov, med njimi več podjetij, novinarskih in civilnih združenj, je 
namreč vložila pritožbo zaradi obsega in razsežnosti programa britanske vlade za elektronski nadzor. Sodišče je razsodilo, da 
so britanske oblasti kratile pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Med drugim je izpostavilo, da režim 
obveščevalnih služb s tajnim nadzorom in razpršenim prestrezanjem komunikacij ni zadostil zahtevi nujnosti posega v 
demokratični družbi. Britanske obveščevalne službe so s prestrezanjem novinarskih dokumentov kratile tudi pravico do 
svobode govora, čeprav obveščevalni ukrepi niso bili namenjeni nadzoru novinarjev ali razkrivanju novinarskih virov. 
Sodišče je presodilo, da je treba upoštevati številne negativne učinke, ki jih poseg v zaupnost komunikacij in svobodo 
obveščanja lahko prinese. Se pa strinjam, da je vprašanje uravnoteženosti med zagotavljanjem varnosti na eni in kratenjem 
človekovih pravic do svobode govora na drugi zelo zahtevno, a pomembno vprašanje. 

• Razočarani častilci Wilsonovih načel. Andrej Rahten. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 19. januar 2019  
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Zgodovinar Andrej Rahten o pariški diplomatski izkušnji Slovencev leta 1919  
 

 
Slika: Etnografska sekcija delegacije Kraljevine SHS v Parizu. Foto: Pokrajinski arhiv Maribor 
 
Ob vstopu v novo leto smo lahko v javnosti zasledili več najav pomembne obletnice, ki se je bomo spominjali poleti. Pred 
stotimi leti je pariška mirovna konferenca, ki je začela zasedati 18. januarja 1919, takratni jugoslovanski državi prisodila 
Prekmurje. To seveda ni bila edina vest, ki je tistega leta prišla iz Pariza, a bila je za Slovence ena redkih dobrih. Precej več je 
bilo takšnih, ki so puščale bore malo razlogov za optimizem. Poletje 1919 je bilo tako predvsem v znamenju šibkosti malega 
naroda, katerega predstavniki so s kolegi srbskega in hrvaškega rodu v imenu nove države prvič v zgodovini skupaj in 
organizirano nastopili na diplomatskem parketu. 
»Pa so hoteli ujedinjenje, no, in sedaj ga imajo.« S temi besedami je Otokar Rybář, zadnji slovenski poslanec iz Trsta v 
dunajskem parlamentu in eden od dveh slovenskih delegatov na mirovni konferenci, 13. maja 1919 na sedežu 
jugoslovanske delegacije v pariškem hotelu Beau Site komentiral neugodne vesti o poteku diplomatskega boja za meje. V 
intimni družbi je tako v kritičnih dneh pogajanj za nekaj časa očitno privrela na dan celo nostalgija po minulih časih črno-
žolte monarhije. Slabe novice so prihajale zlasti, ko je šlo za jadransko vprašanje in razmejitev na Koroškem. Kljub dobrim 
obetom glede Prekmurja pa še zdaleč ni bilo vse odločeno tudi na Štajerskem, kjer je bil še konec avgusta 1919 po vzoru na 
Koroško povsem realen razpis referenduma. 
Pariška mirovna konferenca je bila izjemen mednarodni dogodek, ki je bil tudi svojevrstna diplomatska šola za Slovence. V 
francoski prestolnici se je v začetku leta 1919 zbralo 27 delegacij »zavezniških in pridruženih« sil, ki so se udeležile 
največjega srečanja državnikov in diplomatov po dunajskem kongresu. Vendar v nasprotju z Metternichom, ki je zagovarjal 
udeležbo zunanjega ministra poražene Francije Talleyranda, nove zmagovalke niso dovolile, da bi tudi poraženke, med 
katere so štele Nemčija, Avstrija, Madžarska, Bolgarija in Turčija, sodelovale pri pogajanjih. Delegacije teh držav so bile 
poklicane na konferenco šele, ko so velesile že formulirale mirovne pogoje, možnost njihovega popravljanja pa je bila bolj ali 
manj teoretična. Najpomembnejše odločitve na konferenci je tako sprejemal svet štirih v sestavi: predsednik ZDA Thomas 
Woodrow Wilson in trije premierji, britanski David Lloyd George, francoski Georges Clemenceau in italijanski Vittorio 
Orlando. Status zmagovalne velesile so imeli tudi Japonci, ki jih je na konferenci zastopal baron Makino Nobuaki, vendar so 
se praviloma aktivno udeleževali samo razprav, ki so bile v njihovem ožjem nacionalnem interesu. To velja predvsem za 
klavzulo o rasni enakosti pa tudi za nekatera ozemeljska vprašanja na Daljnem vzhodu. 
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Na konferenci so bili postavljeni temelji »versajskega sistema«. V letih 1919–1920 so zmagovalne sile s poraženkami v 
raznih pariških predmestjih podpisale pet mirovnih pogodb. Najbolj znana je seveda tista, ki je bila podpisana 28. junija 
1919 v Versaillesu z Nemčijo. V nasprotju z Wilsonom, ki je verjel, da bo uveljavitev demokracije v Nemčiji imela za 
posledico tudi njeno miroljubno zunanjo politiko, je bil »tiger« Clemenceau prepričan, da je Nemce mogoče obrzdati le z 
uresničitvijo maksimalnih francoskih ambicij. Te so segale od obširnih ozemeljskih zahtev do ogromnih finančnih 
pričakovanj, ki so se kazala zlasti v precej strogo začrtanih reparacijah. Lloyd George je sicer podpiral francoske zahteve, 
vendar jih je moral usklajevati z načeli tradicionalne britanske politike, ki se je zavzemala za ravnotežje sil na kontinentu, da 
bi sama lahko nemoteno vladala svojemu obsežnemu kolonialnemu imperiju. 
 
 

 
Slika: Prva svetovna vojna 1914–1918. Foto: Wikipedia  
 
Glavna zvezda mirovne konference je bil nedvomno Wilson, ki je kot prvi ameriški predsednik odšel na uradni obisk izven 
svoje države. Ker so ZDA z vstopom v vojno odločilno pripomogle k zmagi Antante, so tudi njeni voditelji bili bolj dojemljivi 
za Wilsonove načrte o povojni svetovni ureditvi. Tako so tudi načeloma sprejeli kot temelj za pogajanja njegovih znamenitih 
štirinajst točk. Ameriškemu predsedniku se je zdela najpomembnejša 14. točka, ki je predvidevala ustanovitev »splošnega 
društva narodov«, ki bi »zagotavljalo medsebojne garancije glede politične neodvisnosti in ozemeljske celovitosti tako 
velikih kot malih držav«. Toda večina razglašenih načel je bila na konferenci prezrtih. Tudi sam Wilson je bil zaradi 
nasprotovanja evropskih državnikov prisiljen, da je popuščal pri posameznih točkah. Tako je bil v svojem pravičniškem 
preurejanju evropskega zemljevida pogosto tudi nedosleden. To so na lastni koži močno občutili prav Slovenci, ki so v Pariz 
pripotovali kot del delegacije komaj ustanovljene Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.  
Slovenska pisarna po dunajskem vzoru 
Jugoslovanska delegacija je bila v Parizu med najštevilčnejšimi, Slovenci pa so v njej imeli precejšnjo avtonomijo. Po 
položaju je bil med slednjimi najvišji Ivan Žolger, vrhunski pravnik z bleščečo uradniško kariero v habsburški monarhiji. Ko je 
deloval še na Dunaju, je postal edini južnoslovanski minister v staroavstrijski zgodovini. V Parizu pa je bil ob Rybářu eden od 
dveh Slovencev v sedemčlanski delegaciji, ki jo je vodil izkušeni srbski državnik Nikola Pašić. Delo sedmerice je sicer 
podpiralo še precejšnje število izvedencev z različnih področij. 
Pariška mirovna konferenca je bila izjemen mednarodni dogodek, ki je bil tudi svojevrstna diplomatska šola za Slovence.  
Jugoslovanska delegacija ni imela skupnih priprav na konferenco, zato je bilo v začetku precej improvizacije. Medtem ko je 
Rybář prispel v Pariz že 5. januarja 1919, skupaj s Pašićem, je Žolger zamujal, zato je bil šele 22. januarja prvič prisoten na 
seji delegacije, ki se je tedaj sestala že devetič. Še bolj so zamujali eksperti, nekateri so prihajali šele marca ali pa celo 
kasneje. Tako je bila delegacija še okrnjena, ko je že bilo treba predložiti velesilam izdelane zahteve. Torej ni čudno, če je 
Pašić sredi januarja poslal v Beograd telegram, da bi morali biti izvedenci že v Parizu in da »izgleda, da bodo prišli že po 
končanem delu«. 
Žolgerju staroavstrijska kariera v Parizu ni ravno koristila, saj so bili nekateri člani drugih delegacij do njega kot ministra 
poražene države zadržani. Poleg Italijanov je nasprotoval njegovi udeležbi tudi češkoslovaški vodja Karel Kramář, ki mu je 
celo ostentativno obračal hrbet. Slovenska delegata in izvedenci so se v Parizu z veliko vnemo vrgli na delo ter neumorno 
sestavljali razne spomenice in risali zemljevide severnih in zahodnih meja nove države. Delovno atmosfero je najbolj 
slikovito opisal dalmatinski delegat Josip Smodlaka. S spoštovanjem je ugotavljal, da so Slovenci imeli svojega zgodovinarja, 
geografa, kartografa, statistika, risarja, pisarniške uradnike in tipkarice, iz Ljubljane pa so pripeljali celo pisarniškega slugo: 
»V pisarnah, ki so bile vzor reda in snage, se je delalo po ves dan, dostikrat v pozne nočne ure. Nihče ni stal križem rok. 
Tipkanje strojev ni prenehalo od jutra do mraka. Na čelu tega popolnega aparata je stal pooblaščeni delegat dr. Žolger, bivši 
minister cesarja Karla, prvi in zadnji južni Slovan, ki je v Avstriji postal minister. Ob dejstvu, da je bil vrsto let šef oddelka na 



Dunaju, si je uredil pisarno po dunajskem vzoru, tako da je zares izgledala kot oddelek avstrijskega ministrstva. /…/ 
Dejansko so zadeve znotraj delegacije delovale tako, kot da je Slovenija samostojna država pod protektoratom Jugoslavije.« 
Izpričano je, da je Žolger v Parizu garal pogosto do ranega jutra. Vendar zgolj pridnost in vztrajnost nista zadostovali. Do 
izraza so prišle tudi razne veščine, ki so bile vezane bolj na kuloarje kot na kabinetno delo. V teh pa Žolger ni bil tako 
spreten. Kljub obširnemu znanju je pogosto molčal in raje pozorno poslušal. Na družabnih srečanjih ni bil ravno salonski lev, 
prej nasprotno. Umikal se je družbi in zabavi. Zdi se, da je bila v diplomatskem vrvežu povojnega Pariza Žolgerjeva 
zadržanost v družabnem življenju nedvomno tudi določena šibkost. 
Kot je v svoji standardni študiji o Slovencih na mirovni konferenci ugotovil Fran Erjavec, ni bil na njej morda »položaj 
nobenega naroda tako obupen« kot slovenski: »Bolj ali manj sporno se je pojavljalo namreč skoro vse slovensko ozemlje, 
izvzemši ljubljanskega okoliša z Dolenjsko in Štajersko južno od Celja.« Toda večina slovenskih predstavnikov se tega očitno 
sploh ni zavedala, saj so v Pariz prišli z velikimi ambicijami. Ker so imeli zaradi Londonskega pakta iz leta 1915, na katerega 
se je neusmiljeno sklicevala Italija, glede jadranskega vprašanja bolj ali manj zvezane roke, so bili Slovenci toliko bolj 
odločni, ko je šlo za risanje meja na Koroškem in Štajerskem. Nekateri do te mere, da je celo odločni osvajalec Maribora 
Rudolf Maister deloma podvomil o njihovem prav. Sprva so namreč Slovenci izhajali iz načela celovitosti celovške kotline, ko 
pa jim je Wilson naredil medvedjo uslugo z zahtevo po razpisu plebiscita, so začeli zagovarjati kompromisno rešitev na 
podlagi etničnega kriterija. Toda takšno spreminjanje stališč so težko utemeljevali. Še zlasti, ker se je italijanska diplomacija 
vmešavala tudi v ozemeljska vprašanja, ki so presegala tista iz Londonskega pakta, saj je želela jugoslovansko regionalno 
konkurentko čim bolj ohromiti. Glavna fronta proti Kraljevini SHS je bila sicer na Jadranu, hkrati pa so Italijani spretno 
podpirali avstrijska stališča glede jeseniškega trikotnika in razmejitve na Štajerskem. Podobno so glede Prekmurja radi 
priskočili na pomoč Madžarom. 
Edini, ki si je upal odkrito podvomiti o verodostojnosti Londonskega pakta, je bil kot nasprotnik tajne diplomacije Wilson. 
Čeprav so zaradi njegovih intervencij Italijani za nekaj časa celo demonstrativno zapustili konferenco, si tudi on ni drznil iti 
do konca. Po drugi strani pa je ostal neomajen glede koroškega plebiscita, ki so se ga Slovenci bali. Že takoj na začetku so bili 
slednji postavljeni pred dejstvo, ko je sredi januarja 1919 začela s terenskim delom komisija ameriškega podpolkovnika 
Shermana Milesa, ki je bolj ali manj na lastno roko odšla raziskovat narodnostno mejo med avstrijskimi Nemci in Slovenci. 
Šele po več protestih je jugoslovanski diplomaciji uspelo doseči, da velesile rezultatov Milesove komisije uradno niso 
priznale. A kaj, ko se je potem sam Wilson pri svojih odločitvah skliceval prav na delo komisije, ki je tako v bistvu tlakovala 
pot koroškemu plebiscitu. In to kljub temu, da je Ivanu Šveglu, nekdanjemu avstro-ogrskemu konzulu, ki se je med 
službovanjem v ZDA navzel tamkajšnjih diplomatskih navad, uspelo organizirati za slovenske predstavnike kar dve avdienci 
pri Wilsonu. 
Pri odločitvah velesil so Jugoslovani imeli najbolj konstantnega zagovornika v Francozih. V tem smislu je tudi Žolger 
vzpostavil na konferenci in ob robu pogajanj največ stikov prav z njimi. Pri tem mu je gotovo koristilo, da je nekaj časa 
študiral tudi v Parizu. Uspelo mu je priti do profesorja Émila Haumonta, ki je svetoval Clemenceauju. Imel je tudi nekaj 
zanimivih povezav s francosko aristokracijo in maršalom Ferdinandom Fochem. Med francoskimi mnenjskimi voditelji se je 
za Slovence še posebej zavzemal Henri grof Bégouen, ki je svojo naklonjenost izrazil v številnih člankih v Journal des débats.  
»Pravica je le fraza« 
Po podpisu mirovne pogodbe z Nemčijo je Wilson zapustil Pariz, kar pa je še dodatno oslabilo slovenski položaj. To izhaja 
tudi iz pisma, ki ga je primorskemu rojaku Josipu Vilfanu s konference poslal Rybář: »Sedaj se šele prav vidi, kaj je pomenjal 
Wilson na konferenci. Žalibog, bil je osamljen, a sedaj je skoraj brez moči. Drugi zastopniki velikih držav so nasilnejši. Pravica 
je le fraza, ali pravzaprav, blasfemija v njihovih umazanih ustih.« Zaradi razočaranj pri reševanju koroškega vprašanja se je 
večina slovenskih predstavnikov kmalu prelevila iz Wilsonovih častilcev v njegove kritike. Samo Švegel je po vrnitvi v 
domovino predlagal takratnim oblastem, naj postavijo Wilsonu spomenik. Za to zamisel ni požel navdušenja, dovoljeno pa 
mu je bilo, da svojo posest Grimšče pri Bledu preimenuje v – Wilsonio. 
Glede Prekmurja in Štajerske je bil razvoj dogodkov bolj naklonjen jugoslovanski delegaciji, čeprav so tudi tam igro kvarili 
Italijani s prelaganjem končne odločitve. Priključitev Prekmurja Kraljevini SHS je slovenski politiki v času slabih novic iz 
Primorske in Koroške vlila vsaj malo optimizma. Dan velike proslave v Beltincih 17. avgusta 1919 ob prevzemu civilne oblasti 
praznujemo kot slovenski državni praznik. Toda že naslednji teden se je zapletlo pri razmejitvi na Štajerskem, čeprav je 
Maister s svojo drzno novembrsko akcijo na terenu zakoličil mejo. Velesile so se 25. avgusta 1919 na italijansko 
prigovarjanje odločile, da prisluhnejo avstrijski zahtevi za plebiscit za Maribor in Radgono. S francosko podporo je sicer 
Jugoslovanom po burnih debatah uspelo to namero preprečiti in ohraniti Maribor, izgubili pa so Radgono. Žolger je kasneje 
javno potrdil, kako pomembno vlogo so takrat imeli Francozi. Po njegovem mnenju bi brez njihove pomoči »sedaj v 
Mariboru ne vihrala naša zastava«. 
Senžermenska pogodba z Avstrijo je bila podpisana 10. septembra 1919. Jugoslovanska delegacija sprva pri tem ni želela 
sodelovati. Žolger je spričo odločitve o koroškem plebiscitu izjavil, da zaradi »ozemeljskih žrtev« kot Slovenec ne more 
prispevati svojega podpisa. Toda zaradi pritiska zaveznikov, zlasti ker ni želela otežiti položaja glede jadranskega vprašanja, 
je beograjska vlada po treh mesecih izogibanj le sklenila, da pogodbo podpiše tudi jugoslovanska delegacija. 
V Parizu so obveljala dvojna merila. Velesile iz obzira do italijanske zaveznice niso dovolile referenduma za slovensko 
etnično ozemlje, ki si ga je hotela prisvojiti. In obratno: čeprav so Jugoslovani nasprotovali plebiscitu na Koroškem, so 
zavezniki podprli Avstrijce in omogočili razpis plebiscita, ki se je končal z izgubo »tužnega Korotana«. A to je bil le en primer 
nenačelnosti sistema, ki je bil vzpostavljen s pariškimi predmestnimi pogodbami. Tako so njihove določbe res bolj 
spominjale na kartažanski mir kot na štirinajst točk. Razmerje med nagradami zmagovalcem in kaznimi za poražence je bilo 
povsem v nasprotju z diplomatskimi kompromisi 18. in 19. stoletja. Nemčija in druge poraženke so videle v sklepih mirovne 
konference »versajski diktat«. 



Načelo samoodločbe, ki ga je v krogu velesil poskušal uveljaviti Wilson, je nedvomno vplivalo tudi na proces razpadanja 
večstoletnih imperijev. Kljub iskrenim željam, da bi upoštevanje zahtev narodov, ki so bili do tedaj »podložniki« starih 
dinastij, prineslo Evropi novo stabilnost, se to ni zgodilo. Prav nasprotno: na zemljevidu srednje in jugovzhodne Evrope se je 
sicer pojavilo več »nacionalnih« držav, a praktično vsaka je pod svoje okrilje vzela tudi številne manjšine, kar je zaradi 
procesov načrtne etnične homogenizacije vodilo v številne narodnostne konflikte. In ni bilo treba dolgo čakati na politika, ki 
je imel dovolj veliko moč, da jih izkoristi za nov svetovni spopad. 

• »Vsi smo ljudje. Mar to ni nekaj najbolj preprostega?«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 19. 
januar 2019  
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Zahodna Bosna je že leto dni ozko grlo ostankov balkanske begunske poti.  
 

 
Slika: Gospa Anela Dedić je lastnica Penziona Aman, kjer živi veliko beguncev in migrantov. Tisti brez denarja tudi zastonj. 
Foto: Jure Eržen 
 
Evropska unija poskuša begunce in migrante spraviti za zidove taborišč, a industrializacija begunskega vprašanja ne deluje. 
Ljudje se še naprej poskušajo prek Hrvaške prebiti do Slovenije in naprej proti lažnim obljubljenim deželam. Soočajo se z 
brutalnim nasiljem hrvaške policije, neizprosno birokracijo in, po prisilni vrnitvi v BiH, grozljivimi razmerami, ki vladajo v 
taboriščih. 
»Gre za velikansko človeško trpljenje, ki mu ni videti konca. A večina ljudi je tudi tu, v Bosni, kjer dobro vemo, kaj je vojna, 
do beguncev in migrantov neprizanesljiva. Spet smo se sami razdelili, zato bomo plačali visoko ceno. Kot da se ničesar nismo 
naučili. Kako lahko normalen človek ignorira takšno tragedijo?« se je, zavedajoč se retoričnosti svojega vprašanja, na domu 
v Bihaću, ki sta ga skupaj s sinom predelala v penzion, vprašala 51-letna Anela Dedić. 
 

 
Slika: Anela Dedić je lastnica Penziona Aman v Bihaću. Foto: Jure Eržen  
 
Temnolasa gospa, ki ji na obrazu z velikimi črkami piše, da poglobljeno pozna in razume človeško tragedijo, v času evropske 
protibegunske in protimigrantske politike, ki ljudi na begu pred vojnami, revščino, nasiljem, totalitarnimi režimi in 
podnebnimi spremembami sistematično ponižuje, ostaja na prvi frontni črti humanizma. 
V Bihaću, ki je skupaj z Veliko Kladušo v zadnjem letu postal ozko grlo ostankov balkanske begunske poti, hkrati pa ga 
Evropska unija z odpiranjem industrializiranih taborišč hitro spreminja v še eno človeško deponijo, je trenutno nekaj manj 
kot 3000 beguncev in migrantov. Velika večina jih živi v »namestitvenem centru« Bira, ki ga upravlja Mednarodna 
organizacija za migracije (IOM). V taborišču vladajo grozljive razmere, podobne tistim na Lezbosu ali na otokih pred 
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avstralsko obalo: gre za popolno razčlovečenje, katerega namen je odvračanje ljudi od poti proti Evropi. Proti lažnim 
obljubljenim deželam.  
Penzion Mama 
»S sinom sva približno pred dvema letoma v Bihaću začela opažati skupine arabskih turistov. Iz Združenih arabskih emiratov, 
Kuvajta, Jordanije, Savdske Arabije … Sem so prišli na izlet iz Sarajeva. V Bihaću ni bilo dovolj prenočišč. Odločila sva se, da 
najin dom spremeniva v penzion. V to sva vložila vse prihranke. V času gradbenih del sva šest mesecev živela v garaži,« je 
prvotno le poslovni načrt, ki se je zelo hitro spremenil v urgentno humanitarno posredovanje, opisala gospa Anela. V 
penzion Aman so hitro začeli prihajati prvi turisti, po sprejemu evropsko-turškega begunskega dogovora in posledičnem 
zaprtju balkanske begunske poti pa so turistom kmalu sledili tudi begunci in migranti. 
Hasan iz Pakistana: »Hrvati nas imajo za živali, a mi smo ljudje! Razumete? Ljudje smo! Njihovi policaji so kriminalci, 
zločinci. Ne vem, kako se lahko tako obnašajo do soljudi. Šokiran sem. O Evropi sem imel očitno napačne predstave.«  
Evropska unija, velike mednarodne nevladne organizacije in lokalne oblasti so se tudi v politično in etnično izjemno 
občutljivi in krhki Bosni in Hercegovini odločile za institucionalizacijo ter industrializacijo begunsko-migrantskega vprašanja: 
tisoče ljudi na begu so začeli proti njihovi volji zapirati v taborišča. Bira v Bihaću je največje izmed njih. Izčrpani ljudje, ki se 
ves čas poskušajo prek Hrvaške prebiti do Slovenije in naprej proti želenim evropskim državam, se kampu, kjer vlada popoln 
kaos – nasilje med različnimi etničnimi skupinami, večurno čakanje na slabo hrano, mraz, izginjanje humanitarne pomoči … 
–, izogibajo, a največkrat nimajo izbire. Tudi zato, ker si, obubožani, bivanja v »zasebnih namestitvah«, denimo skladiščih in 
garažah, ki jih tukajšnji ljudje množično dajejo v najem, ne morejo privoščiti. Številni izmed njih so varno zatočišče zato našli 
pri Aneli Dedić. Fantje in možje, ki živijo v njenem penzionu, jo vsi po vrsti kličejo Mama. 
* * * 
»Ne vem, kaj bi se zgodilo z mano, če me Mama ne bi rešila. Vsem nam pomaga, je naša odrešenica. Neskončno sem ji 
hvaležen. Tu je naš raj, varno zavetje. Prostor spoštovanja, dostojanstva, miru,« je v gornjem nadstropju penziona, ki še ni 
povsem dokončan, dejal 22-letni Iranec Mahdi Hašempur. V Bosni je že pet mesecev. Tu je zaprosil za politični azil, saj nima 
ne denarja ne volje, da bi pot nadaljeval proti severu. Iz Isfahana je pobegnil, da bi se izognil zaporu. Lani spomladi je 
namreč na instagramu objavil video, ki so ga režimski cenzorji razumeli kot napad na državo. Aretirali so ga in dolgo 
zasliševali. Obtožili so ga, da je ameriški in izraelski vohun in ga, brez sojenja, vrgli v zloglasni zapor Evin pri Teheranu. Od 
tam ga je, začasno, rešil odvetnik, ki ga je najela njegova mama. Toda Mahdi bi moral na sodišče, zato se je v strahu, da ga 
ne bi obesili, odločil za beg proti Evropi. 
 
 
»Nisem imel izbire. Krenil sem, na skrivaj, proti Turčiji. A ni mi uspelo. Zdaj je povsod policija, blokade, nadzorne točke. 
Nekaj časa sem se skrival in potem ilegalno prečkal mejo z Armenijo. Od tam sem s pomočjo tihotapca prišel v Turčijo in z 
letalom, takrat Iranci še nismo potrebovali vizuma za vstop v Srbijo, odletel v Beograd. Od tam sem prišel v Bosno,« je za 
mlade iranske migrante precej značilno zgodbo v družbi sotrpinov povedal izjemno nežni, sramežljivo umirjeni mladenič. 
Mama Anela ga je poslušala z občudovanjem in čuječnostjo. Videti je bilo, da se je med njima spletla posebna vez. »Mahdija 
sem srečala na ulici. Bil je poškodovan, ubog, ranljiv. Hotel je v kamp. Nisem mu dovolila. Tam je prehudo, ne bi zdržal. 
Povabila sem ga k sebi, v penzion. Povedal mi je, da nima denarja; da je na poti ostal brez vsega. Rekla sem mu, da je vseeno 
dobrodošel. To ni ovira,« se je v Mahdijevo pripoved »vmešala« Anela Dedić, ki ji iranski politični begunec pomaga pri 
dnevnih opravilih, počasi pa se začenja učiti tudi bošnjaškega jezika. Tudi svoji pravi mami je Mahdi že sporočil, da se v Iran 
ne misli vrniti. Njegov oče je pred leti umrl zaradi posledic zastrupitve z bojnim plinom med iraško-iransko vojno.  
Brutalnost hrvaške policije 
Drugače od vseh preostalih sostanovalcev – trenutno jih pri Mami biva enajst – se Mahdi ne namerava več podajati na 
tvegano, smrtno nevarno pot prek Hrvaške. Poskusil je le enkrat. Hrvaški policisti so ga zajeli že kmalu za mejo. Podobno kot 
nekaj ducatov naših sogovornikov so tudi njega brutalno pretepli. Zlomili so mu roko in nogo, razbili mobilni telefon, vzeli 
ves denar in tudi čevlje. V Bihać se je, to sredi zime postaja vzorec, vrnil bos, pomrznjen in polomljen. Ker zdravstvena 
oskrba – tudi v kampu – v Bihaću močno peša, je dolgo prihajal k sebi. Predvsem s pomočjo gospe Anele, njegove druge 
mame, kot (ji) pravi. In pri tem nikakor ni edini. 
»Hrvati nas imajo za živali, a mi smo ljudje! Razumete? Ljudje smo! Njihovi policaji so kriminalci, zločinci. Ne vem, kako se 
lahko tako obnašajo do soljudi. Šokiran sem. O Evropi sem imel očitno napačne predstave,« se je v pogovor ob kavi in 
suhem sadju, ki ga je blago prekinjalo mijavkanje pozornosti željnega tigrastega sostanovalca, povedal 28-letni Pakistanec 
Hasan in nas prosil, naj ne omenimo njegovega priimka. Osemkrat se je že odpravil na »game«, kot begunci in migranti 
imenujejo v zimskih razmerah tudi do tri tedne trajajoče pešačenje iz BiH prek Hrvaške do Slovenije in naprej proti, 
največkrat, Italiji. 
V Slovenijo mu je uspelo priti trikrat – dvakrat so ga nemudoma zavrnili že na meji, še preden mu je uspelo vložiti prošnjo za 
azil, kar je neposredno kratenje mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in azilnega prava. Poleti in v zadnjih desetih 
dneh smo zbrali več deset podobnih pričevanj, a jih slovensko notranje ministrstvo še naprej zavrača. Ko je Hasan iz 
Pundžaba, ki ga je družina kot ekonomskega migranta v svet poslala že pri petnajstih letih, pozno jeseni na Primorskem že 
tretjič vstopil v Slovenijo, je mislil, da mu je končno uspelo. 
 
 
»Hodili smo že triindvajset dni. Bilo smo na smrt utrujeni. Pred seboj smo že videli Trst, naš cilj. Morje. Le še spustiti bi se 
morali navzdol po hribu, ko so nas prijeli slovenski policisti. Odpeljali so nas na policijsko postajo. Tam sem preživel tri dni. 
Večkrat sem poskušal vložiti prošnjo za azil. Niso me upoštevali, a so bili do mene prijazni. V Sloveniji nikoli nisem bil 



izpostavljen policijskemu nasilju. Zaprosil sem tudi za odvetnika. Nisem bil uspešen. Po treh dneh so me skupaj s kolegi 
naložili v kombi in odpeljali na Hrvaško,« je slovensko izkušnjo opisal Hasan, ki je kar trinajst let preživel v Grčiji, večinoma v 
Solunu. Delal je na farmah in v tovarnah. Kljub krizi je nekako preživel – predvsem zato, ker se je naučil grško. V času, ko je 
bil na Balkanu odprt humanitarni koridor, je tudi on zapustil Grčijo. Želel je priti na Norveško, kjer so mu sorodniki obljubljali 
službo. Storil je – po lastni presoji – velikansko napako, saj je proti severu krenil prepozno: v Srbiji so mu odvzeli grške 
dokumente. V Solun se je vrnil brez vsega. V Grčiji, kjer je trikrat neuspešno zaprosil za državljanstvo, so ga za osemnajst 
mesecev vrgli v ječo. Naslednji »korak« bi bila – deportacija. A v Pakistan, kjer ni bil že od leta 2005, se ni hotel vrniti. Vse se 
mu je porušilo. »Vrnitev v Pakistan bi bila sramota. Poraz. Odšel sem z nalogo, družina je računala name. Razočaral sem jih, 
zato bom vztrajal. Do or die. [Stori ali umri.]« 
Spogledali smo se. Trpka tišina. »Moram naprej. Enkrat mi bo uspelo, o tem sem prepričan,« je strnil Harun, ki je na poti 
proti svojemu cilju preživel skoraj pol življenja in ob tem seveda izgubil prav vse iluzije o Evropi in (njeni) človečnosti.  
Bivališče, zatočišče, kuhinja, drugi dom 
»Ti fantje so neverjetno vzdržljivi. Ves čas se iz Hrvaške vračajo k meni. Ranjeni, pretepeni, poškodovani, bolni, izčrpani, 
ponižani … Mar nismo vsi ljudje? Mar to ni nekaj najbolj preprostega? Jokamo in smejimo se skupaj,« je tišino, ki je sledila 
trpkim izpovedim, prekinila gospa Anela. »Žal beguncem tu pomaga le manjšina, kot da smo izbrisali lastno zgodovino. 
Zaradi pomoči beguncem prejemam grožnje, ljudje me žalijo. A vztrajala bom. To je moja človeška naloga. Ni mi težko. Tudi 
sin mi sledi, čeprav je zanj še težje,« so besede skupaj s solzami tekle iz rahločutne, a hkrati nepopisno močne gospe, ki je v 
Bihaću preživela celotno vojno (1992–1995). Lahko bi odšla, a ni hotela. Ostala je ob starših, vmes pa kot prostovoljka delala 
pri lokalnem Rdečem križu. 
Diplomirana agronomka, ki je pred vojno uvažala slovensko robo, po njej pa nadaljevala uspešno trgovsko pot, je do 
osemindvajsetega leta videla in doživela vse, kar je mogoče videti in doživeti. Vsaj tako je mislila. Potem pa so se začele 
težave z zdravjem. Najhuje je bilo s hrbtenico. Trikrat so jo operirali. Kazalo je, da bo obsedela na invalidskem vozičku. Po 
tretji operaciji, »ko nisem bila več za nobeno rabo«, jo je zapustil mož. Ostala je sama s sinom, invalidna, čustveno razsuta, 
brez vsakršnih dohodkov. Toda kljub vsem tegobam se je spet postavila na noge. 
Danes vsak dan doživlja kot božji dar. Prekleto dobro pozna bolečino. Zato jo, ko jo prepozna pri soljudeh, želi blažiti. Na 
vsak način. Kljub vsem izkušnjam Mama, ki skrbi tudi za bošnjaške vojne veterane in bolne sosede, vztraja, da je dobro 
naravno človeško stanje: »V takšnem duhu sem bila vzgojena in v takšnem duhu vzgajam svojega sina. Imava le drug 
drugega.« 
 

 
Slika: Priprava, polnenje mobilnih telefonov, na pot v Evropo. Foto: Jure Eržen  
 
Penzion Aman je hkrati bivališče, varno zatočišče, poljska bolnišnica, družina, ljudska kuhinja in rehabilitacijski center. 
Pakistanci pečejo čapatije in se, vsaj za trenutek, počutijo, kot da so pri svojih družinah. Iranci se pogovarjajo o politiki, 
poslušajo glasbo in – čeprav jim Mama to odsvetuje – načrtujejo še eno pot prek Hrvaške. Vsi skupaj si ližejo vojne rane s 
poti. Držijo se pravil, ki vladajo v penzionu. Tu so našli svoj drugi dom. In izgubljeno človečnost.  
Čudež, to je čudež ... 
Tako trdi tudi 33-letni Pakistanec Harun Baber, ki je na svoji koži večkrat občutil stopnjujočo se brutalnost hrvaške policije, a 
tudi neizprosnost slovenske birokracije. »Zakaj prihajate v Evropo? Vi ste pripadniki Islamske države! Teroristi ste! Živali! To 
nam govorijo hrvaški policisti. Ves čas. Zadnje tri mesece je huje kot kadar koli prej. Brutalni so, v črnih uniformah, specialci. 
Vedo, kako tepsti. Vedno postavijo koridor in nas mlatijo kot pse. Vse nam poberejo, čisto vse. Jaz sem poskušal že 
desetkrat. Bil sem že tudi v Sloveniji. Ker sem mejo prečkal – v skupini nas je bilo osemindvajset, od tega devet 
mladoletnikov – s pomočjo tihotapca, sem moral v Sloveniji kot priča na sodišče. To je bilo pred tremi meseci. Tihotapec je 
bil Slovenec. S kombijem nas je pobral na Hrvaškem, pripeljal do meje, ki smo jo prestopili peš, potem pa nas je spet pobral 
na slovenski strani. Kmalu zatem nas je ustavila policija. Policiste sem poskušal prositi, da bi vložil prošnjo za azil. Ignorirali 
so me. Prosil sem tudi sodnico, a je dejala, naj se obrnem na policijo, ta pa me je izročila nazaj na Hrvaško. V Sloveniji so 
lahko ostali le mladoletniki. Bojim se, da nimam več nobenih možnosti. Da bom ostal ujet v Bosni,« je neprekinjeno razlagal 
Harun Baber. 
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»Ko se je nazadnje vrnil iz Hrvaške, pretepen in izmučen, mi je prinesel šopek rož. Rekla sem mu, da res ne bi bilo treba. 
Odvrnil je, da če je že hodil dvajset dni, bo pa naredil še teh dvajset korakov do cvetličarne. Zaradi takih trenutkov se splača 
vztrajati. Ljudje smo, vsi smo ljudje,« je v solzah dejala Mama.  
Pred prihodom v Bihać je sedem let kot soboslikar preživel v Dubaju. Kot agencijski delavec. Naveličal se je sužnjelastniškega 
odnosa do (ne le) pakistanskih in indijskih delavcev, ki vladajo v Združenih arabskih emiratih. Stric, ki je uspešen poslovnež v 
Franciji, ga je povabil v Pariz. Legalno ni šlo. Ni dobil »papirjev«. Proti Parizu se je, še ena napačna odločitev, podal po 
ostankih balkanske begunske poti. »Izgubljen sem, brez vseh pravic. Hvala bogu, da obstaja Mama,« je nadaljeval v peklu 
globalizacije ujeti Pakistanec. 
* * * 
Pogovor je prekinilo zvonjenje Anelinega mobilnega telefona. 
»Araš? Araš, ti si? Kaj? Uspelo ti je? Res? Kje? V Italiji si? Čudež, to je čudež …« 
Obmolknili smo. Anelo so zalile tihe, počasne solze. Mahdi, Hasan in Harun so nenadoma postali otroško razigrani. Hkrati so 
bili veseli za 20-letnega prijatelja, s katerim so v penzionu Aman preživeli več mesecev, in videli, da je še nekako mogoče 
priti v Italijo, eno izmed obljubljenih dežel. Upanje jih ohranja na nogah in Arašev uspeh je količino upanja, gonilne sile, 
močno povečal. Da se, še vedno se da, so govorili utrujeni, a le za trenutek ali dva vzhičeni obraz fantov in mož, ki so se 
rodili na tam, kjer prav nič, razen revščine in životarjenja, ni samoumevno. 
»Bravo,« je dahnil Mahdi, tudi on solznih oči. 
Anela Dedić, pretresena in hvaležna stvarstvu, je na telefonu vključila video. Araš, ki namerava nadaljevati pot v Nemčijo, 
kjer je vsa njegova družina, ji je pomahal. Vsaka njegova druga beseda je bila hvala. Vsaka prva – mama. 
Hvala, Mama. 
»Ko se je nazadnje vrnil iz Hrvaške, pretepen in izmučen, mi je prinesel šopek rož. Rekla sem mu, da res ne bi bilo treba. 
Odvrnil je, da če je že hodil dvajset dni, bo pa naredil še teh dvajset korakov do cvetličarne. Zaradi takih trenutkov se 
splača vztrajati. Ljudje smo, vsi smo ljudje,« je v solzah, ki – spomin in oblika vode – niso bile le srečne in le žalostne, 
dejala Mama. 
Človek. 

• Sveta aliansa. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 19. januar 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/sveta-aliansa-140221.html  
Suverenisti tvorijo kompakten blok od severnoitalijanske Lombardije prek višegrajk do južnonemške Bavarske.  
 

 
Slika: Italijanski notranji minister Matteo Salvini v Varšavi pri poljskem kolegu Joachimu Brudzińskem. Foto: Reuters 
 
Eden najvplivnejših politikov iz ene največjih članic Evropske unije, nacionalist Matteo Salvini, se je pred kakim tednom 
srečal z Jarosławom Kaczyńskim, predsednikom vladajoče stranke na Poljskem. To je bilo samo nadaljevanje sodelovanja, 
začetega sredi poletja v Milanu, pogovorov z madžarskim voditeljem Viktorjem Orbánom. Pogled na evropski zemljevid 
postaja strašljiv. Od Italije na jugu, višegrajske skupine na vzhodu prek centralno pozicionirane Avstrije ter do Bavarske na 
severu sega kompaktni blok teh, ki hočejo preoblikovati EU v unijo nacionalnih držav po svoji meri. Kričijo: »Mi smo 
evropska prihodnost.« 
Nekaj mesecev pred majskimi volitvami vseh volitev voditelj italijanske Lige sestavlja suverenistično os. Povezati želi 
francoske, avstrijske, nemške, nizozemske, danske, belgijske, finske, španske, poljske, madžarske desne suvereniste; no, 
Fidesz je še vedno del evropske ljudske stranke. Ponuja sodelovanje v véliki evroskeptični konfederaciji. 
Salvini hoče razdreti tradicionalni francosko-nemški motor, pričakuje, da bodo prevladali populisti in prevzeli nadzor v 
strasbourškem parlamentu. Celo zamisel, da bi sam postal prihodnji predsednik bruseljske komisije, mu očitno ni 
nesimpatična, čeprav je te dni, ob obisku v Varšavi, pripomnil, da »to ni ravno prva ideja, s katero se zjutraj zbudi«. Za 
razdor koalicije konservativne ljudske stranke in socialistov, ki je obvladovala evropsko politiko približno štirideset let, 
potrebuje največje možno število parlamentarcev. Zato je glavni kriterij kvantiteta in ne kvaliteta. Razlike, kot na primer, da 
imata Salvini in predsednica Nacionalnega zbora v Franciji Marine Le Pen dobre odnose z ruskim voditeljem Vladimirjem 
Putinom, ki ga prvak nacionalkonservativne stranke PiS na Poljskem sovraži, so potisnjene ob stran. 
Populistov in nacionalistov ne kaže podcenjevati in niti ne njihovega transverzalnega povezovanja. Salvini, Orbán, Le 
Penova, Kaczyński, Strache delujejo kot desna internacionala, čeprav bizarna in četudi protislovna; njihov teren je resda 
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nacionalen in ne internacionalen, povezave te vrste so samo navidez enotne in v svojem bistvu preračunljivo pragmatične. 
In vendar, prav takšna je bila tudi narava članic sil osi, Nemčije, Italije in Japonske, ki so se v drugi svetovni vojni borile proti 
zavezniškim silam. Os Rim–Berlin–Tokio se je strinjala v svojem nasprotovanju zaveznikom, četudi v celoti ni usklajevala 
svojih dejavnosti. Za alianse tega tipa so značilni paradoksi na več ravneh, v samo bistvo njih je vsajena kontradikcija, a ne 
glede na to prevlada skupna, brezobzirna korist, so praviloma zelo nevarne zveze. 
Navsezadnje je paradoksalno tudi, da so suverenistični voditelji postali zeitgeist ravno zdaj, ko je nacionalna država v krizi. 
»Številni Evropejci so prepričani, da nacionalna država doživlja trenutek ponovnega rojstva, toda dejansko so naši voditelji 
čedalje manj sposobni spremeniti materialni položaj ljudi. In ravno zaradi tega so stopile v ospredje tematike varnosti in 
meje,« pravi Rana Dasgupta, britansko-indijski pisec, ki ga razglašajo za enega najvplivnejših premišljevalcev prihajajočega 
sveta. Letos bo izšla njegova knjiga After Nations, ki govori o koncu držav. 
Vrnitev nacionalizma je samo odgovor na zaton nacionalnih držav, navaja imenovani eno od tez iz skorajšnje knjige. Govori 
o naši iluziji, da nacionalna država funkcionira tako, kot je delovala v preteklosti, saj gledamo iste institucije, iste voditelje. A 
njihova avtoriteta se je skrčila na čedalje manjši del nacionalnega življenja, zmanjšala se je tako zelo, da vplivajo na vse manj 
reči. Voditelji se zavedajo lastne impotence, zato Matteo Salvini, Marine Le Pen, Donald Trump in vse bolj tudi politiki 
mainstreama proizvajajo teme, kot sta ksenofobija in nacionalizem, oziroma se zatekajo v mitološko preteklost, kakor to 
počne Velika Britanija. 
Eden posebej spretnih pri tem početju je italijanski notranji minister in prvak Lige. Nedavno se je mudil v Varšavi in se srečal 
z Jarosławom Kaczyńskim, sivo eminenco poljske politike. Največjo članico višegrajske skupine je prepričeval o povezovanju 
za potrebe evropskih volitev. Čeprav sta si ekstravertirani Salvini in vase zaprti voditelj stranke Pravo in pravica daleč 
narazen, med njunimi stališči je precej razlik, imata tudi mnogo skupnega: nobeden od njiju ne zaupa Evropski uniji, kot 
nacionalista hočeta zaščititi državo pred EU, polna usta imata govorice o nacionalni in etnični »čistosti«, demonizirata 
priseljence in manjšine, zagovarjata krščanske vrednote Evrope, se kdaj pa kdaj poigravata z antisemitizmom. To ni 
razbijanje EU, suverenisti imajo preveč evropske strukturne fonde, integracijo razgrajujejo od znotraj, jo prilagajajo svojim 
potrebam. 
Njuno volilno zavezništvo še ni realizirano, »ne vem, ali delimo skupno usodo, vsekakor delamo na tem«, je pogovore 
komentiral Salvini, toda vladajoči konservativci na Poljskem so ključni element načrta, s katerim si voditelj italijanske skrajne 
desnice prizadeva preoblikovati zemljevid Evrope. Zelo dobro ve, prvič do zdaj obstaja možnost, da, kot je na nekem mestu 
zapisal nizozemski politolog Cas Mudde, »radikalna desnica konsolidira moč v sredici EU«. Evropski konservativci in 
reformisti (ECR) so najmočnejša desna skupina in tretja najmočnejša v evropskem parlamentu, do zdaj so jo obvladovali 
britanski torijci. Če bo Otok konzumiral brexit, bo politična grupacija izgubila precej glasov. Pa vendar: s strnitvijo vrst ali z 
oblikovanjem nove politične grupacije bi lahko nastala čisto nova politična konstelacija. 
Kapitan, kot mu v Italiji pravijo njegovi privrženci, kuje te načrte že več mesecev, vsaj od milanskega sestanka z Orbánom in 
srečanj z velikim manipulatorjem iz Združenih držav Stevom Bannonom. Nadeja se, da bo tudi vplivna poljska 
nacionalkonservativna stranka po majskih volitvah pripadala evroskeptični politični skupini v Strasbourgu. Povezuje se z 
državami višegrajske skupine, velika Poljska je njen bistveni člen. Salvini je v Varšavi in v luči spomladanskih volitev govoril o 
»evropski pomladi«, ki naj nadomesti vpliv francosko-nemške osi. »Kdove, morda pa jo bo zamenjala italijansko-poljska os.« 
Če je populizem ideološko »tanek«, pa si ni več mogoče delati utvar, da je kratkotrajen. Ni več samo »politični slog«. Ali 
»diskurz«, kot ga je poimenoval politolog z Yala Paris Aslanidis – po njegovem ne gre za sklop trdnih prepričanj, bolj za način 
govorjenja o politiki, ki uokvirja politiko na način »prevlade ljudske suverenosti«. Populizem je medtem postal globalni 
fenomen. In na neki način dimna zavesa, v njenem ozadju je evropska mainstream politika, ki nam tačas ponuja tako zelo 
malo. 

• Srečanje Slovencev z obeh strani meje. STA. Delo, Ljubljana, 20. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/srecanje-slovencev-z-obeh-strani-meje-141175.html 
»Naša naloga je, da najdemo perspektivo, da pomagamo, da se bo ta del Slovenije in Italije razvil in omogočal mladim, da 
bodo lahko ostali v teh krajih,« je na slavnostni prireditvi dejal minister Prešiček.  
 

 
Slika: Na prireditvi so podelili tudi letošnje Gujonovo priznanje.  Foto: Jure Eržen/Delo 
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V Tolminu je v soboto potekalo 49. Srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja, ki sta se ga udeležila tudi minister 
za kulturo Dejan Prešiček in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. V sklopu dogodka je potekal 
tudi delovni posvet županov in predstavnikov raznih institucij z obeh strani meje. 
Na posvetu je bil predstavljen aktualni razpis na čezmejnem programu sodelovanja Slovenija-Italija, izvedli pa so tudi 
delavnico za oblikovanje projektnih predlogov, usmerjenih v krepitev čezmejnega sodelovanja. 
 

 
Slika: Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Foto: Jože Suhadolnik  
 
»Jasno je, da so na slovenski strani zainteresirani partnerji občin Kanal ob Soči, Kobarid in Posoški razvojni center, na drugi 
strani pa se bodo župani še posvetovali in poskušali prepričati tudi Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, da vstopi v ta projekt, 
kar bi bila dobra odločitev in verjamem, da bi s kvalitetnim partnerstvom, ki na slovenski strani že obstaja, to lahko 
pripeljalo do uspešne prijave in pridobitve sredstev na tem projektu,« je po posvetu povedal tolminski župan Uroš Brežan. 
Med skupnimi točkami obmejnega prostora Brežan vidi dolino Idrije, območje Kolovrata, Matajurja in Kanina, izzive pa za 
obe strani predstavljajo reševanje demografske problematike, vzpostavljanje mreže javnih prevozov ter čezmejnih 
kolesarskih in pohodniških poti. 
 

 
Slika: Tako je srečanje izgledalo leta 2012. Foto: Blaž Močnik  
 
Po posvetu je v dvorani Kinogledališča Tolmin potekala še osrednja prireditev, ki so jo oblikovali kulturni ustvarjalci iz 
Tolminske in Benečije. Na njej je kot slavnostni govornik nastopil minister za kulturo . »Naša naloga je, da najdemo 
perspektivo, da pomagamo, da se bo ta del Slovenije in Italije razvil in omogočal mladim, da bodo lahko ostali v teh krajih, 
predvsem pa, da bodo lahko v skupnem sožitju gojili svoj jezik in kulturo. Zavzemal se bom za to, da bomo pomagali 
ohranjati slovenski jezik in kulturo na obeh straneh meje. Vsem želim v novem letu čim več miru, predvsem pa strpnosti in 
da ne bi popustili silam, ki gradijo nov svet na sovraštvu, strahu in drugih emocijah, ki smo jih že preživeli in jih danes ne 
potrebujemo,« je minister izpostavil v svojem govoru. 
Na prireditvi so podelili tudi letošnje Gujonovo priznanje. Prejelo ga je Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič za 50-letno 
neutrudno delovanje na območju Rečanske doline in celotne Benečije. Med pomembnejše dejavnosti društva sodi 
predvsem izvedba festivala Senjam beneške piesmi, ki združuje predvsem mladino, ki na festivalu vsako leto predstavi nove 
skladbe v nadiškem, terskem in rezijanskem narečju. Društvo je bilo aktivno tudi na gledališkem in glasbenem področju ter 
pri organizaciji različnih tečajev, konferenc in družabnih dogodkov. Leta 1978 so pripravili dokument za Konferenco o 
etnično-jezikovnih skupinah Videmske pokrajine, v katerem so predstavili in zahtevali priznanje pravic slovenske manjšine, 
kot to določa ustava, leta 1984 pa so izdali Drugi dokument o zahtevi po globalni zaščiti. 

• Na protestu v Atenah proti imenu Severna Makedonija tudi nasilje (FOTO). V. U. Delo, Ljubljana, 20. januar 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/na-protestu-v-atenah-proti-imenu-severna-makedonija-tudi-nasilje-141225.html  
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Na protestu proti dogovoru vlad Aleksisa Ciprasa v Atenah in Zorana Zaeva v Skopju je prišlo do izgredov. Policija je 
uporabila solzivec.  
 

 
Slika: Na protestu v Atenah proti imenu Severna Makedonija tudi nasilje Foto: Aris Messinis/AFP 
 
V Grčiji je med protestom tisočev proti dogovoru vlad v Atenah in Skopju glede imena Severna Makedonija prišlo do 
izgredov. Udeleženci so policiste obmetavali z raznimi predmeti in barvo. Več deset zamaskiranih udeležencev je skušalo 
prebiti policijsko linijo in se prebiti do parlamenta in kot sta poročala Reuters ter AFP, so policisti odgovorili s solzivcem. 
 

 
Slika: Na protestu v Atenah proti imenu Severna Makedonija tudi nasilje. Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters  
 
Atenski trg Sintagma, pred nacionalnim parlamentom, so sicer zapolnili tisoči iz vse države. Protest proti prespanskemu 
dogovoru Grčije z Makedonci, ki bi končal domala tri desetletja dolge diplomatske napetosti med državama zaradi imena, se 
je začel že opoldne. V Skopju so sicer dogovor že ratificirali, v grškem parlamentu naj bi to storil v tednu, ki prihaja. 
Protestnike, ki glede imena severne sosede zahtevajo referendum in vlado obtožujejo izdaje, so v prestolnico z vse države 
pripeljali avtobusi, tudi trajekti in letala. Po oceni policije jih je prišlo okoli 100.000, organizatorji protesta so navedli številko 
150.000. Angažirali so okoli 2000 policistov, za nadzor območja so uporabili tudi drone in helikopterje. Zaradi protesta so 
velik del Aten za promet zaprli, prav tako so zaustavili nekatere linije metroja. 
 

 
Slika: Na protestu v Atenah proti imenu Severna Makedonija tudi nasilje. Foto: Alexandros Avramidis/Reuters  
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Opozicija, desnica in socialisti, uradno protestov niso podprli, a so objavili, da se jih lahko vsakdo udeleži po lastni presoji. 
Na trg Sintagma so prišli predstavniki desne Nove demokracije, k udeležbi na protestu pa so neposredno pozvali v skrajno 
desni Zlati zori. 
 

 
Slika: Na protestu v Atenah proti imenu Severna Makedonija tudi nasilje. Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters  
 
 

 
Slika: Na protestu v Atenah proti imenu Severna Makedonija tudi nasilje. Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters  
 
 

 
Slika: Na protestu v Atenah proti imenu Severna Makedonija tudi nasilje. Foto: Aris Messinis/AFP  

• »Ponoči nikoli ne spim. Skoraj nihče od nas ne«. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 21. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/ponoci-nikoli-ne-spim-skoraj-nihce-od-nas-ne-140779.html  
V taborišču Miral, kjer ni niti malo prostora za človeško dostojanstvo, vladajo grozljive razmere.  
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Slika: Begunsko taborišče Miral v Veliki Kladuši, ki ga ureja in upravlja Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Foto: 
Jure Eržen/Delo 
 
Velika Kladuša – Mednarodna organizacija za migracije (IOM), katere dejavnosti v Bosni in Hercegovini večinoma financira 
Evropska unija, je s pomočjo lokalne policije v zadnjih dveh mesecih minulega leta večino migrantov, ki so živeli v odprtih, 
sorazmerno svobodnih in varnih kampih, prisilila k selitvi v namestitveni center Miral. 
To je še eno institucionalizirano in industrializirano ter popolnoma razčlovečeno taborišče, ki je v zadnjih letih zraslo na 
ostankih balkanske begunske poti. V zapuščenih tovarniških prostorih tovarne Miral na obrobju Velike Kladuše so ga odprli 
šele pred dvema mesecema, objekt pa je tako zanemarjen in utrujen, kot da bi stotine ljudi na begu pred vojnami, revščino, 
nasiljem, totalitarnimi režimi in posledicami podnebnih sprememb »gostil« že več let. 
Brutalno nasilje hrvaške policije 
V ponedeljkovih zgodnjih dopoldanskih urah je več deset ljudi pred »uradnim« kontejnerjem čakalo na registracijo. Med 
njimi so krožili potepuški psi, eden zaščitnih znakov Velike Kladuše. Smetnjaki so bili zvrhano polni. Komunalna služba očitno 
že dolgo ni opravila svojega dela. Iz sanitarij je pošteno zaudarjalo. Za sanitarijami je vsaj dvesto ljudi v vrsti potrpežljivo 
čakalo na kosilo – to je prizor, ki ga je mogoče videti praktično kadar koli. Za mnoge begunce in migrante, ki so zasilno 
bivališče proti svoji volji našli v taborišču Miral, je dan razdeljen na čakanje na zajtrk, kosilo in večerjo. 
Buldožerji so med lužami utrjevali zemljo, na katero bo IOM v naslednjih dneh postavil novo »serijo« bivalnikov. Za zdaj 
večina ljudi v, milo rečeno, nevzdržnih razmerah še vedno živi v opuščeni in hladni tovarniški hali. Tam se, tako rekoč drug 
na drugem, gnetejo na pogradih. Na treh kvadratnih metrih životarijo štirje ljudje. Od sosedov jih loči le »zid«, narejen iz 
odej. Če bi podobam, ki smo jim bili priče v tovarniškem delu taborišča, odvzeli barve, bi lahko dobili zelo boleče asociacije. 
Nasilje je del vsakdanjika: minuli petek je bilo v pretepu z noži ranjenih šest ljudi. 
 

 
Slika: Anas Hasan, sirski Palestinec iz Damaska, želi priti do Nemčije. Foto: Jure Eržen/Delo  
 
»Ponoči nikoli ne spim. Skoraj nihče od nas ne. Prenevarno je, takoj bi mi kaj ukradli. Čevlje, hrano, telefon … Tu vlada zakon 
džungle. Vrgli so nas skupaj, ne glede na nacionalnost, starost … Veliko je napetosti. Skoraj vsak dan pride do pretepa,« je 
povedal 26-letni sirski Palestinec iz Damaska Anas Hasan, ki mu je prek Hrvaške že trikrat uspelo priti do Slovenije. Njegovo 
zahtevo, da bi zaprosil za azil, so po njegovih besedah vedno zavrnili. Še šestkrat so ga ujeli hrvaški policisti in ga vrnili v 
Veliko Kladušo. Ta je – ob bližnjem Bihaću – ključna izhodiščna točka migrantov na poti proti »Evropi«, ki poteka prek 
Hrvaške in, če imajo veliko sreče, tudi Slovenije. Toda sreče ni veliko. 
Veliko pa je – nasilja. Predvsem so iz tedna v teden bolj podivjani hrvaški policisti, ki sistematično in kolektivno pretepajo 
begunce in migrante, jim lomijo mobilne telefone, kradejo denar in nakit, trgajo dokumente in jih že skoraj rutinirano žalijo 
na verski in rasni osnovi. V zadnjem tednu smo zabeležili ducate in ducate izpovedi, videli številne videoposnetke in dokaze 
nasilja in uničevanja: popolno razčlovečenje. Tudi dolgolasi, krhki in umirjeni Anas, ki ga krasijo dekliške poteze, je bil že 
večkrat pretepen. 
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Njegovim iraškim sosedom v kampu so hrvaški policisti vzeli tudi čevlje. Alžirci in Tunizijci, ki so brez vsakršne možnosti, da 
bi bile njihove prošnje za azil kjerkoli uslišane (dosežek je že, če jih lahko sploh vložijo), so mi na drugem koncu posebej za 
naš obisk sveže pometene tovarniške hale opisovali strahote, ki so jih doživljali na Hrvaškem. Njihovi opisi pretepanja so 
mejili na mučenje. Vsi, brez izjeme, so bili poškodovan ali ranjeni. 
Razčlovečenje 
»Obupan sem. Nazadnje so mi vzeli in strgali potni list. Zdaj v Sloveniji, kjer bi rad zaprosil za azil, ne bom mogel dokazati, da 
prihajam iz Sirije. Ne vem, kaj naj storim. Bojim se, da sem na koncu poti,« je nadaljeval Anas, ki je Damask, kjer je študiral 
računalništvo, skupaj z družino zapustil že leta 2013. Zbežali so v Libanon, od koder je njegov oče v času, ko je bil prek 
Balkana odprt humanitarni koridor, odšel v Nemčijo. Računajoč, da se mu bo družina lahko kasneje pridružila. 
Anasova mama in mladoletna brat in sestra sta v skladu z možnostjo združevanja družine v Nemčijo odpotovala pred dvema 
letoma. Anas je v Libanonu ostal sam. »Ni mi preostalo drugega, kot da nekako krenem proti Nemčiji. Vse poti so bile 
zaprte. Ker nimam sirskega državljanstva, nisem mogel leteti v Turčijo. Šel sem v severni Irak in od tam čez hribe v Turčijo. 
Pred petimi meseci sem prišel v Bosno in od takrat ves čas poizkušam priti do Nemčije. 
Dlje od Slovenije, kjer sem enkrat tri noči preživel na policijski postaji, mi ni uspelo priti. In bojim se, da mi, ker sem ostal 
brez vsega, nikoli ne bo,« so togotne besede vrele iz feminilnega mladeniča, ki med izkušenimi moškimi, za katerimi so 
dolga leta trdega boja za preživetje, deluje kot ogrožena vrsta. 

• Bliža se trenutek resnice, vreden 360 milijonov. Suzana Kos. Delo, Ljubljana, 22. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/bliza-se-trenutek-resnice-vreden-360-milijonov-141461.html  
Spor s Hrvaško: Evropsko sodišče za človekove pravice bo prvič v svoji 60-letni zgodovini odločalo o sporu med državama. 
Slovenija ocenjuje, da ji je bila kršena pravica do varstva njenega premoženja.  
 

 
Slika: Marko Bošnjak, slovenski sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, bo imel v primeru zelo 
pomembno vlogo. Foto: Primož Zrnec 
 
Državno odvetništvo je minuli četrtek prejelo dopis Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o nadaljevanju postopka 
po meddržavni tožbi med Slovenijo in Hrvaško. O tožbi, ki jo je Slovenija vložila zaradi nevrnjenih posojil hrvaških podjetij 
Ljubljanski banki, bo odločal veliki senat, najvišji organ sodišča. Ta na leto obravnava le od petnajst do sedemnajst 
najkompleksnejših in najpomembnejših primerov, čeprav na sodišče vsako leto prispe od 50.000 do 70.000 različnih vlog. 
Na državnem odvetništvu so glede informacij redkobesedni. Povedali so le, da jih je sodišče obvestilo, da so bile dosedanje 
vloge strank po njegovem mnenju sicer dovolj celovite, a da, če stranki želita, v mesecu dni, to je do 18. februarja, lahko 
predložita nadaljnja pisna stališča. Da bo o primeru odločal veliki senat, so izvedeli v drugi polovici decembra. 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, ki je podlaga za delo in odločanje sodišča, v 33. členu določa, da se tožbe 
lahko nanašajo tudi na meddržavne zadeve. Slovenska tožba pa je v resnici prva tožba za zaščito pravic neke države v 60-
letni zgodovini te institucije. Poleg tega je to prva meddržavna tožba, ki se nanaša na kršitev pravice do varstva premoženja, 
vse preostale so bile posledica oboroženih konfliktov. O njej bo torej odločal 17-članski veliki senat, v katerem bosta 
sodelovala tako slovenski sodnik Marko Bošnjak kot njegova hrvaška kolegica Ksenija Turković. Oba bosta imela glavno 
vlogo pri interpretaciji zakonodaje. 
Do 18. februarja lahko dopolnimo tožbo proti Hrvaški. 
Zaradi kršitev pravice do varstva premoženja zahtevamo najmanj 360 milijonov evrov. 
Analogija med odločitvijo o poplačilu hrvaških in bosanskih varčevalcev ter zagrebške podružnice LB ni mogoča, opozarjajo 
sogovorniki s področja prava.  
 
 
Najprej odločitev o dopustnosti 
Veliki senat bo najprej odločil o dopustnosti, torej, ali je vsebina slovenske tožbe takšna, da izpolnjuje pogoje za odločanje, 
šele nato bo lahko sledila presoja o vsebini, torej o tem, ali nam bo Hrvaška morala plačati za nevrnjena posojila tamkajšnjih 
podjetij Ljubljanski banki. Da bi izpolnjevali pogoje dopustnosti, je treba jasno definirati žrtev. Po prepričanju slovenske 
strani je žrtev LB, ki zaradi nedovoljenih posegov hrvaškega pravosodja in političnega vpliva, ne more izterjati dolgov 
hrvaških podjetij. Odločitev ESŠP bo dokončna, druge pravne instance namreč ni več. Teoretično bi sicer obstajala še 
možnost meddržavnega dogovora oziroma arbitraže, v kar pa je glede na dosedanje dogajanje med državama težko verjeti. 
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Po skoraj dveh letih in pol od vložitve tožbe, se torej približuje trenutek, v katerem bo jasno, ali bo evropsko sodišče, tako 
kot je odločilo v prid hrvaških in bosanskih varčevalcev, enako pravico prisodilo tudi drugi strani, torej podružnici banke, ki ji 
hrvaška podjetja niso vrnila pri njej najetih posojil. Po mnenju naših sogovornikov sicer ni mogoče vzpostaviti preproste 
analogije, ker so bile v zadevi nepoplačanih varčevalcev kršene konvencijske pravice do individualnih varčevalcev. Jasno je 
bilo, da kršitev obstaja, vprašanje pa je, kdo (katera država) je odgovoren za plačilo. 
 

 
Slika: Če Slovenija na eni strani poplačuje varčevalce, naj Hrvaška na drugi strani plača za škodo, ki so jo LB povzročila 
njena podjetja z nevračilom najetih posojil, je ocenjeval ob vložitvi tožbe septembra 2016 Miro Cerar. Foto: Sandi Fiser  
 
Kdo LB ni vrnil posojil 
Slovenija v svoji tožbi pred ESČP obtožuje Hrvaško sistematičnega in arbitrarnega vmešavanja v sodne veje oblasti. V tožbi, v 
kateri zahteva najmanj 360 milijonov evrov odškodnine, dokazuje, da se je hrvaška izvršna oblast neposredno vmešavala v 
delovanje sodne oblasti, preprečevala je izvršbe, sodna oblast na Hrvaškem je spreminjala prakso in onemogočala, da bi LB 
lahko uspešno izterjala legitimne dolgove svojih komitentov. 
Slovenija je presodila, da ima legitimno pravico, da v položaju, ko po eni strani izplačuje varčevalce LB s Hrvaške (tako je 
odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice leta 2014, op. p.), po drugi strani lahko terja, da Hrvaška opravi svojo 
dolžnost, je ob vložitvi tožbe septembra 2016 izjavil takratni predsednik vlade Miro Cerar. Sodne in izvršne oblasti na 
Hrvaškem so ves čas od osamosvojitve onemogočale, da bi bile terjatve LB do hrvaških podjetij izterjane, dolžniki banke pa 
so v teh letih že v številnih primerih končali v stečaju. Pisali smo, da je LB proti dolžnikom na Hrvaškem vložila 81 tožb, 
slovenska stran pa je v tožbi, vloženi pri ESČP, upoštevala 26 primerov. Med njimi so hrvaške družbe Ina (glavnine terjatev iz 
tožbe je do tega podjetja), IPK Osijek, Chromos, Privredna banka Zagreb ... 

• Še en opazen kratek stik med Rimom in Parizom. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 22. januar 2019 1 
https://www.delo.si/novice/svet/kratki-stiki-med-rimom-in-parizom-napovedujejo-tezke-case-142554.html  
Vse od prisege italijanske vlade se odnosi med državama vidno zaostrujejo.  
 

 
Slika: Podpredsednik italijanske vlade in vodja Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio je Franciji pripisal odgovornost za slabo 
gospodarsko kondicijo in revščino nekaterih afriških držav. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP 
 
Italijanski mediji ne pomnijo trenutka v povojnem obdobju, ko bi bili odnosi med Italijo in Francijo tako napeti, kot so v 
zadnjem času. Vzrok za to ni en sam velik dogodek oziroma incident, ampak množica majhnih. Praktično ne mine več mesec, 
ko si Rim in Pariz ne bi skočila v lase. 
Podlaga za najnovejši diplomatski spor med državama je bila izjava vodje Gibanja 5 zvezd in enega od dveh 
podpredsednikov italijanske vlade Luigija di Maia, ki je v javnem nastopu nekdanji kolonialni sili pripisal odgovornost za 
revščino v Afriki in množično izseljevanje tamkajšnjega prebivalstva. Franciji je očital, da v nekaterih afriških državah še 
vedno igra vlogo kolonizatorja in da načrtno preprečuje njihov gospodarski razvoj. 
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Njegov izpad je kasneje dopolnil še vodja Lige in notranji minister Matteo Salvini z oceno, da Franciji zaradi njenih 
energetskih interesov ni do stabilizacije Libije. 
Francoska vlada se je na očitke odzvala tako, da je včeraj na zagovor že drugič v manj kot letu dni poklicala italijansko 
veleposlanico v državi. Francoski diplomati so izjave ministrov označili za »nedopustne in agresivne« in opozorili, da to ni bil 
prvi tovrsten izpad italijanskih politikov, uperjen proti Franciji. 
 

 
Slika: Gibanje 5 zvezd praktično vse od vstopa v vlado v javnomnenjskih raziskavah zaostaja za svojo koalicijsko 
partnerico. Foto: Vincenzo PINTO / AFP  
 
Število kratkih stikov med državama zadnjega pol leta opazno narašča. V začetku meseca sta Di Maio in Salvini bodrila 
pripadnike francoskega gibanja Rumeni jopiči, ki so med drugim pozivali k padcu vlade Emmanuela Macrona, naj vztrajajo 
na ulicah in ne odstopijo od svojih zahtev. Decembra, v času sprejemanja kontroverznega italijanskega proračuna, je Rim 
problematiziral francosko fiskalno politiko in jo poskušal uporabiti v svoj prid pri pogajanjih z evropsko komisijo. Mesece 
pred tem pa so zaznamovali predvsem incidenti z nezakonitim vračanjem migrantov čez italijansko-francosko mejo, v katere 
je bila vpletena francoska policija. 
Ideološka vrzel 
Kratke stike je mogoče interpretirati kot posledico čedalje večje ideološke vrzeli med italijansko in francosko politiko, ki jo 
bo v prihodnjih mesecih še dodatno poudarila kampanja za evropske volitve. Emmanuel Macron in Matteo Salvini se 
omenjata kot dva ključna protagonista sprememb, ki se po maju obetajo EU. 
Zagotovo pa so napetosti tudi odraz notranjepolitičnih razmer v Italiji. Na to je opozoril tudi italijanski premier Giuseppe 
Conte in na ta način po poročanju Il Messagera poskusil preprečiti razraščanje najnovejšega diplomatskega spora med 
državama. 
 

 
Slika: Francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto: Ludovic MARIN / AFP  
 
Tekma za volilne glasove na prihajajočih evropskih volitvah je v Italiji v polnem teku. Pod pritiskom je predvsem Gibanje 5 
zvezd, ki praktično vse od vstopa v vlado v javnomnenjskih raziskavah zaostaja za svojo koalicijsko partnerico. Analitiki 
predvidevajo, da bo volivcem poskušalo dokazati, da v času vladanja ni izgubilo stika s svojo radikalno preteklotjo. 
Še en vidik zapletenih notranjepolitičnih razmer je težka gospodarska situacija, ki utegne Salviniju in Di Maiu otežiti 
pridobivanje novih volivcev in ohranjanje starih. Vse več signalov je, da je Italija na pragu recesije oziroma da je vanjo že 
vstopila. 

• Osel gre le enkrat na led. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 22. januar 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/osel-gre-le-enkrat-na-led-141398.html  
V Grčiji v skladu z nacionalno ideologijo makedonski narod, jezik in narodna manjšina ne obstajajo.  
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Slika: Na protestu proti dogovoru vlad Aleksisa Ciprasa v Atenah in Zorana Zaeva v Skopju se je v nedeljo zbralo več kot 
100.000 ljudi. Foto: Reuters 
 
Velika večina kot začetek grško-makedonskega spora pojmuje leto 1991, ko Grčija po razpadu nekdanje Jugoslavije ni 
priznala mlade države. Drugi segajo v otomanski imperij, tretji pa v drugo balkansko vojno. Aktualnost in resnost spora o 
imenu se kaže pri vključevanju Makedonije v Nato in EU. Z vidika mednarodnega prava je spor postavil številna 
mednarodnopravna vprašanja. Tako bo najbrž tudi ostalo, ker se je Zahod odločil, da bo izbral bližnjico. 
Sobranje je sprejelo spremembe ustave. Ime države bo Severna Makedonija, ko bo Grčija izpolnila svoj del dogovora. Grški 
parlament je kljub nasilnim protestom začel razpravo o ratifikaciji sporazuma o imenu Makedonije. Skopje je izpeljalo 
dogovor, ne da bi si razbijalo glavo zaradi propadlega referenduma. V Atenah ga niti ne nameravajo razpisati. Glede na 
javnomnenjske ankete, bi vlada pogorela, ker je več kot dve tretjini Grkov proti kompromisni rešitvi. 
Grški nacionalisti vse, kar je povezano z Makedonijo, pojmujejo kot izključno grško. Med antičnimi in sedanjimi Grki naj bi 
bila neprekinjena rasna in kulturna povezava, ki jim daje pravico, da se identificirajo kot Makedonci. V Grčiji skladno z 
nacionalno ideologijo makedonski narod, jezik in narodna manjšina ne obstajajo. 
Interpretacij o izvoru makedonskega naroda je več. Skrajni nacionalisti trdijo, da so neposredni nasledniki antičnih 
Makedoncev. Zmerno stališče je, da so potomci Slovanov in domorodnih antičnih Makedoncev, ki so se med seboj »mešali«. 
Tretji zagovarjajo, da so Slovani, ki so se naselili na ozemlje antične Makedonije. Zgodovinarji in antropologi so glede izvora 
makedonskega in grškega naroda razdeljeni. 
Pravica do imena je podrejena prepovedi zlorabe pravice. Nobena pravica ne sme škodovati drugi državi. Grčija se sklicuje 
tudi na ekskluzivno pravico, ker si je prva prilastila pravico do imena Makedonija. Za Skopje je ime države bistven element 
njene pravne osebnosti, državnosti in suverenosti. Trdi še, da imajo lastno zgodovino, kulturo in identiteto, kar jim daje 
pravico, da se imenujejo Makedonci. 
Realnost v nacionalistični kuhinji nima nobene vloge več. Grčija je v volilnem letu. Ne glede na argumente, je za premiera 
Aleksisa Ciprasa postalo ime severne sosede vprašanje biti ali ne biti. Prvak opozicije Kirjakos Micotakis ga napada iz vseh 
topov, da bi konservativni Novi demokraciji zagotovil čim boljši rezultat na volitvah. Da bo imela Grčija na severni meji 
prijatelja, če bo rešila spor z Makedonijo, za nacionaliste ne šteje. Cipras računa na odločenost Zahoda, da Makedonijo kljub 
nasprotovanju Rusije pospravi pod streho Nata. Če vlada ni sklepala kravjih kupčij, da pridobi parlamentarno večino za 
ratifikacijo sporazuma, se bo Grčija težko izognila predčasnim volitvam. To bi pomenilo, da bi se zgodovinsko vprašanje, ki 
obremenjuje odnose med državama, spet znašlo na ledu. Osel gre le enkrat na led ... 

• Ladja z rešenimi migranti čaka na božični čudež. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 23. december 2018  
https://www.delo.si/novice/svet/ladja-z-resenimi-migranti-caka-na-bozicni-cudez-133197.html  
Po napovedih naj bi se vremenske razmere nad Sredozemskim morjem v prihodnjih dneh drastično poslabšale, zato ladja 
s 33 migranti na krovu evropske države prosi za dovoljenje za vplutje. 
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Slika: Samo letos je po podatkih Agencije za begunce Združenih narodov v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do 
Evrope umrlo več kot 2200 migrantov. Foto: Olmo Calvo/Afp 
 
Ladja nemške nevladne organizacije Sea Watch 3, ki je s 33 migranti na krovu obtičala v Sredozemskem morju, želi pridi do 
dovoljenja za vplutje še pred božičem. Med rešenimi migranti so tudi ženske in otroci, za dovoljenje pa so zaprosili več 
držav, saj naj bi se vremenske razmere za božič drastično poslabšale. 
Predstavnik organizacije Ruben Neugebauer je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil, da jih ne želi sprejeti nobena 
država. Po njegovih besedah sta jih doslej zavrnili Malta in Italija, saj vlade omenjenih držav ne želijo prevzeti odgovornosti 
za trenutne razmere. »Na vsak način bomo poskušali dobiti dovoljenje za vplutje, saj se bo po napovedih vreme 25. 
decembra poslabšalo. Vse evropske države tako pozivamo, naj v naslednjih 24 urah najdejo rešitev,« je še dodal 
Neugebauer. 
 

 
Slika: Migracije. Foto: Olmo Calvo/Afp  
 
Med rešenimi migranti so državljani Libije, Nigerije in Slonokoščene obale. Kljub poostreni politiki pa so ladji s 313 migranti, 
ki jih je španska nevladna organizacija Proactiva Open Arms v petek rešila na odprtem morju pred libijsko obalo, naposled le 
dovolili vplutje v špansko pristanišče. Španski zunanji minister je za tiskovno agencijo AP pojasnil, da sta vplutje jasno 
prepovedali tako Malta kot Italija, klic na pomoč pa je tudi s strani Francije, Tunizije in Libije ostal neuslišan. Sedaj plujejo 
proti pristanišču Algeciras blizu Gibraltarja, za kar bodo potrebovali pet do šest dni, kar pomeni, da bodo božič zelo verjetno 
preživeli na morju. »Pred nami so težki in naporni dnevi, a imamo vsaj jasen cilj in varno pristanišče za vplutje,« so še 
sporočili predstavniki organizacije Proactiva Opean Arms.  
Samo letos je po podatkih Agencije za begunce Združenih narodov v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope 
umrlo več kot 2200 migrantov. 

• Manjše število prosilcev za azil v Nemčiji. Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 23. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/manjse-stevilo-prosilcev-azila-v-nemciji-142837.html  
Lani je v Nemčiji za azil na novo zaprosilo okrog 162.000 ljudi. Število se približuje tistemu pred izbruhom begunske krize.  
 

 
Od skupnega poldrugega milijona drugih priseljencev v Nemčijo jih velika večina prihaja iz drugih držav Evropske unije. 
Foto: Michaela Rehle/Reuters 
 
Lani je v Nemčiji za azil na novo zaprosilo okrog 162.000 ljudi, med njimi več kot 30.000 v tej državi rojenih dojenčkov. 
Število se že skorajda približuje tistemu pred izbruhom zadnje begunske krize in notranji minister Horst Seehofer verjame, 
da so spet vzpostavili red. Še leta 2016 je v osrednji evropski državi za azil prosilo več kot 700.000 ljudi iz Bližnjega vzhoda in 
od drugod. Lani se je število zmanjšalo na 198.000. 
Zadnje številke so že pod mejo, ki jo je bavarska CSU sredi begunske krize postavljala za neregularne migracije, sam notranji 
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minister, prej predsednik CSU in bavarski ministrski predsednik, pa je prav zaradi prišlekov sprožil ostre prepire s 
krščanskodemokratsko kanclerko Angelo Merkel. 
Tudi zdaj številni prosilci za azil prihajajo iz Sirije, Iraka in Irana, vse bolj pa se jim pridružujejo državljani Turčije, čeprav ta 
Nemčiji in Evropi pomaga pri nadzoru nad migracijami po tako imenovani balkanski poti. Predsednik Recep Tayyip Erdoğan 
je doma tako zaostril položaj, da si mnogi ogroženi iščejo zatočišče v tujini, in še posebej v Nemčiji. 
Od skupnega poldrugega milijona drugih priseljencev v Nemčijo jih velika večina prihaja iz drugih držav Evropske unije, lani 
pa se je zmanjšalo tudi število teh. 

• Model za reševanje odprtih vprašanj na Balkanu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 23. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/model-za-resevanje-odprtih-vprasanj-na-balkanu-142467.html  
Zahod v grško-makedonskem sporu o imenu ubira bližnjico, Rusija pa svari Makedonijo, da bi lahko kot članica 
Nata postala legitimna tarča.  
 

 
Slika: Po predvidevanjih bo Ciprasovi vladi uspelo dobiti večino za ratifikacijo sporazuma s Skopjem, ki mu nasprotuje 70 
odstotkov Grkov. Foto: Reuters 
 
Grški parlament naj bi jutri na plenarnem zasedanju glasoval o ratifikaciji sporazuma s Skopjem o spremembi imena 
Makedonije. Sprejeti mora tudi protokol o vstopu Makedonije v zvezo Nato. Skopje je skladno s sporazumom že naredilo 
domačo nalogo. 
Ker Grčija in EU zavračata priznanje Makedonije, je nastal spor, ki vključuje dve resoluciji varnostnega sveta ZN, enostranske 
protiukrepe v obliki embarga ter postopka pred sodiščem EU in meddržavnim sodiščem v Haagu. Ratifikacija sporazuma o 
imenu, ki so ga Skopje in Atene dosegli lani, bi odprla pot Makedoniji v EU in Nato. Takšen razplet spora, ki bi lahko postal 
model za reševanje odprtih dvostranskih vprašanj na Balkanu, odločno podpirajo ZDA, EU in Nato. 
Kateri so zgodovinski temelji spora med državama? 
Zgodovina spora je bolj ali manj jasna, v katero obdobje ga umeščajo, pa je odvisno od sogovornika. Prvi začetek konflikta 
postavljajo v 4. stoletje pr. n. št. (Aleksander Veliki in Filip II.), drugi v leto 1870, ko je pod otomanskim imperijem vzniknil 
makedonski nacionalizem, tretji pa v leto 1913, ko so si Grčija, Srbija in Bolgarija v drugi balkanski vojni pokorile 
Makedonijo. Večina kot začetek spora pojmuje leto 1991, ko je razpadla nekdanja Jugoslavija in Grčija ni hotela priznati 
mlade države zaradi imena, zastave, na kateri je bila upodobljena zvezda Vergina, in ustave, ker naj bi vključevala zahtevo 
po grškem ozemlju. 
Kdo so glavni nasprotniki sporazuma? 
Grški nacionalisti in kleriki so proti temu, da bi ime severne sosede vsebovalo ime Makedonija, ki da spada v grško 
zgodovinsko dediščino. Po rezultatih anket spremembi imena v Severno Makedonijo nasprotuje 70 odstotkov Grkov. Proti 
so tudi makedonski predsednik Gjorge Ivanov, največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE, nekdanji premier na begu Nikola 
Gruevski in večina diaspore, ki so premiera Zorana Zaeva obtožili izdaje nacionalnih interesov. Po njihovem bo sprememba 
imena države v Severno Makedonijo ogrozila narodno identiteto. 
Komu ni v interesu članstvo Makedonije v Natu? 
Moskva svari Makedonijo, da bi kot članica zavezništva postala legitimna tarča, če se bodo slabi odnosi med Natom in 
Moskvo še poslabšali. Rusija zaradi Makedonije noče dodatno izgubiti vpliva na Balkanu. Moskva se lahko zateče v hibridno 
in kibernetsko vojskovanje ali obveščevalne dejavnosti in druge nevojaške oblike. Članstvo Makedonije v Natu ne ustreza 
Srbiji, ki bi lahko ostala osamljen otok, obkrožen z Natom. Beograd doživlja Makedonijo, ki si jo je z Grčijo in Bolgarijo 
razdelil v drugi balkanski vojni, kot svoj vojni plen. 
Katera vprašanja se postavljajo z vidika mednarodnega prava? 
Po mednarodnopravni praksi je v notranje zadeve države in njeno suverenost mogoče poseči, pravica izbrati svoje ime pa ni 
neomejena. Pravna teorija je zavrnila grški argument, ki se sklicuje na pravilo »prejšnji po času, močnejši po pravici«. 
Dejanska praksa držav nakazuje možnost soobstoja države in regije v drugi državi z enakim oziroma podobnim imenom. 
Dokončnega odgovora na to, katera stran ima »prav« v makedonsko-grškem sporu, ni dal še nihče. Zahod je spor iz 
mednarodnopravne raje prestavil v politično sfero. 
Kakšen scenarij se obeta, če grški parlament ne bo ratificiral sporazuma? 
To bi pomenilo, da bi se zgodovinsko vprašanje, ki obremenjuje odnose med državama, znova znašlo na ledu. V Makedoniji 
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in Grčiji lahko pridejo na oblast stranke, ki niso naklonjene rešitvi spora med državama. Ker bi Makedonija ostala v čakalnici 
EU in Nata, bi takšen razplet dogodkov 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. 

• Župan Lendave: Projekt kandidature za EPK 2025 se nadaljuje. Anja Vučkič, Delo,  Ljubljana, 24. januar 2019  
https://www.delo.si/lokalno/prekmurje/zupan-lendave-projekt-kandidature-za-epk-2025-se-nadaljuje-143284.html  
Občina bo v proračunu za letošnje leto, ki je v zaključni fazi povečala sredstva za kulturo, tako bodo zagotovili dodatnih 
200.000 evrov  
 
Lendava – Lendavskega župana odstop nosilcev nosilcev projekta EPK presenetil, vendar zagotavlja, da s projektom 
nadaljujejo. 
Po tem, ko je Lendava ostala brez predsednika programskega sveta EPK, so se porajala vprašanja o usodi projekta 
kandidature Lendave za Evropsko prestolnico kulture 2025. 
Vendar novi lendavski župan Janez Magyar zagotavlja, da se projekt nadaljuje, “nikoli nisem rekel, da se zaustavlja.” Na 
tiskovni konferenci, ki jo je sklical z namenom, da pojasni dogajanje okrog projekta kandidature Lendave za Evropsko 
prestolnico kulture 2025, je dejal, da ga je odstop Aleša Štegra in Mitje Čandra zelo presenetil. Pričakoval je namreč, da 
bosta prišla do njega in se bodo pogovorili, saj ni vedel, da jima je potekla pogodba. Pravi, da aktivno delajo na kadrovskih 
zadevah in iščejo prave ljudi za projekt, vendar o konkretnih imenih še ne želi govoriti. 
Vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave Aleksandra Kreslin pravi, da je projekt kandidature Lendave za Evropsko 
prestolnico kulture 2025 široko zastavljen. 
Občina bo v proračunu za letošnje leto, ki je v zaključni fazi povečala sredstva za kulturo, tako bodo zagotovili dodatnih 
200.000 evrov. »To je samo še en dokaz, da s projektom z vso resnostjo nadaljujemo.« 
Iščejo pa tudi dodatne vire financiranja, da ne bi preveč obremenjevali proračuna. Magyar pravi, da dodatno zadolževanje 
za zdaj ne bo potrebno, se bodo pa mogoče nekateri infrastrukturni projekti zamaknili. 

• Bruselj sprožil postopek proti Avstriji zaradi otroških dodatkov. STA. Delo, Ljubljana, 24. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/bruselj-sprozil-postopek-proti-avstriji-zaradi-otroskih-dodatkov-143281.html  
Gre za prvi opomin Avstriji v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje.  
 
 
Evropska komisija se je danes odločila za sprožitev postopka proti Avstriji zaradi sporne nove zakonodaje o indeksaciji 
otroških dodatkov. »V EU ni drugorazrednih otrok,« je ob predstavitvi ukrepa poudarila evropska komisarka za zaposlovanje 
in socialne zadeve Marianne Thyssen. Če se Avstrija na postopek ne bo ustrezno odzvala, lahko sledi drugi opomin, v 
bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje. Če tudi odziv nanj ni ustrezen, pa lahko komisija sproži postopek pred 
Sodiščem EU. 
V Avstriji so od 1. januarja družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi članici, odvisni od življenjskih 
stroškov v tej članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo 
prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici, 
pojasnjujejo v Bruslju. 
»Pravičnost in enaka obravnava sta temelj našega enotnega trga. V EU ni drugorazrednih delavcev. Mobilni delavci, ki v 
sistem socialne varnosti prispevajo enako kot lokalni delavci, bi morali biti deležni enakih ugodnosti, tudi če njihovi otroci 
živijo v tujini. V EU ni drugorazrednih otrok,« je poudarila komisarka. 
V Bruslju pri tem pojasnjujejo, da pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti članicam ne dovoljujejo, da bi denarne 
prejemke, priznane osebam, zavarovanim na podlagi njihove zakonodaje, znižale samo zato, ker te osebe ali njihovi 
družinski člani prebivajo v drugi članici. 
Ta pravila prepovedujejo tudi diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kakršno koli znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, 
ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU o socialni varnosti in načela enake obravnave delavcev, ki so državljani 
druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti, poudarjajo v komisiji. 
Slovenija že vseskozi ostro nasprotuje avstrijskemu zakonu. Novembra se je pridružila skupini še šestih članic Unije, ki so se 
pri evropski komisiji pritožile zaradi indeksacije avstrijskih otroških dodatkov in komisarko pozvale, naj preveri, ali je 
avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU. 

• Rešitev spora, obremenjenega s simboli in strahovi. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 24. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/resitev-spora-obremenjenenega-s-simboli-in-strahovi-142934.html  
Kljub številnim nasprotnikom sporazuma tako v Makedoniji kot v Grčiji je malo verjetno, da bodo napovedani protesti na 
grških ulicah preprečili izvedbo dogovora.  
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Slika: Današnjo razpravo in predvideno glasovanje o sporazumu o razrešitvi spora v grškem parlamentu bi ponovno lahko 
spremljali nasilni protesti. Foto: AFP 
 
Atene se še niso umirile. Odbor za ohranitev grškega karakterja Makedonije je pozval Grke na nov protest proti ratifikaciji 
sporazuma s Skopjem. Današnjo razpravo in predvideno glasovanje o sporazumu o razrešitvi spora bi lahko znova 
zaznamovalo nasilje. 
Kljub številnim nasprotnikom sporazuma tako v Makedoniji kot v Grčiji je malo verjetno, da bodo protesti na grških ulicah 
preprečili izvedbo dogovora. Gre za spor, ki je obremenjen s simboli in povzroča nezaupanje na obeh straneh. Protesti v 
Skopju in v Atenah so pokazali, da je nujna vzpostavitev zaupanja, ki bi lahko odpravilo strahove. V Grčiji je bilo o vprašanju 
spremembe imena Makedonije premalo razprave, ki bi sporno temo približala širši javnosti.  
Evropska perspektiva Balkana 
Ta je bila že od začetka blamaža za EU, ker je dopuščala, da Grčija z vetom blokira približevanje Makedonije k EU in Natu. 
Grška pozicija je bila ves čas problematična in nekredibilna. V svetu so številni primeri soobstoja države in regije v drugi 
državi z enakim oziroma podobnim imenom. Luksemburg je tako ime neodvisne države in ime province v Belgiji. Moldavija 
in Azerbajdžan nosita imeni sosednjih regij v Romuniji in Iranu. 
Države članice EU se niso dovolj potrudile, da bi rešile to vprašanje in preprečile, da bi ena sama članica 13 let vztrajno 
blokirala rešitev simboličnega konflikta. Zdaj je priložnost, da se spor konča. Takšen razplet ne bi zgolj odprl poti 
Makedonije v Nato. Pozitivno bi vplival tudi na evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. To ne bi pomenilo, da bo proces 
približevanja EU lažji, temveč da bo temeljil na nujnih reformah, in ne na blokadi zaradi simboličnih razlogov. 
Če Makedonija ne bi bila sprejeta v Nato ali EU, to samo po sebi še ne pomeni nevarnosti destabilizacije Balkana. Na 
stabilnost bo vplival občutek ljudi, da nimajo perspektive, ki bi bila dosegljiva. To bo vodilo v razočaranje in preusmeritev, 
kar se bo negativno odražalo tako v demografskem in gospodarskem razvoju kot tudi v odnosih z Evropsko unijo.  
Grške zastave na pol droga 
Nacionalistične organizacije so pozvale Grke, naj se zberejo danes zvečer in poskušajo s protestom na osrednjem atenskem 
trgu Sintagma pred parlamentom preprečiti ratifikacijo sramotnega sporazuma. Po njihovem naj ne bi šel nihče v službo, 
grške zastave naj bi bile spuščena na pol droga na vseh hišah, cerkveni zvonovi pa naj bi zvonili v znak žalovanja. Sporočilo 
so sklenili z besedami, da to dolgujejo vsem Grkom in Grkinjam, ki so se žrtvovali pred približno sto leti, da bi Makedonija 
ostala grška. 
Proteste je podprl tudi prvak opozicijske Nove demokracije Kiriakos Micotakis, ki nasprotuje dogovoru. Micotakis je 
opozoril, da je sporazum slab, ker Grčija prvič uradno priznava makedonski jezik in makedonsko identiteto sosedov in tako 
opušča dolgoletno politiko. Demonstrantom se bodo pridružili tudi tisti, ki so razočarani zaradi varčevalnih ukrepov in 
nezadovoljni z vlado. 
Grški premier Aleksis Cipras je nagovoril državljane z videosporočilom. V njem je poudaril, da sporazum varuje grško 
pokrajino Makedonijo, samozavestno presega strah in inercijo ter odpira pot miru in gospodarske rasti. Po njegovem je 
sporazum temeljni kamen balkanske regije prijateljstva, sodelovanja in bratstva narodov. Zagotovil je, da ne bo 
iredentističnih aluzij v makedonskih učbenikih. 
Cipras je spomnil, da Skopje spreminja imena spomenikov, infrastrukture in javnih prostorov. Znova je pojasnil, da se termin 
nacionalnost v sporazumu nanaša izključno na državljanstvo in ne definira vprašanja nacionalnosti in da makedonski jezik 
njihovih sosedov spada v skupino južnoslovanskih jezikov. Makedonski premier Zoran Zaev meni, da bodo grški poslanci 
podprli dogovor, izrazil pa je tudi upanje, da bo do sredine februarja potrjen protokol o članstvu Makedonije v zvezi Nato. 

• Grški parlament prestavil odločanje o prespanskem dogovoru.  STA. Delo, Ljubljana, 24. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/grski-parlament-prestavil-odlocanje-o-prespanskem-dogovoru-143379.html  
Sprva je bilo glasovanje predvideno za nocoj, a so ga morali preložiti zaradi velikega števila poslancev, ki so se prijavili k 
razpravi.  
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Slika: Grški parlament prestavil odločanje o prespanskem dogovoru. Foto: Reuters 
 
Grški parlament je glasovanje o ratifikaciji prespanskega dogovora z Makedonijo preložil na petek, je za francosko tiskovno 
agencijo AFP sporočil predstavnik parlamenta. Sprva je bilo glasovanje predvideno za nocoj, a so ga morali preložiti zaradi 
velikega števila poslancev, ki so se prijavili k razpravi. 
Kot je poročala grška nacionalna televizija ERT, bo glasovanje na vrsti šele v petek popoldne. 
Zaenkrat po poročanju grških medijev kaže, da vlada Aleksisa Ciprasa ne bo imela težav pri ratifikaciji dogovora, v skladu s 
katerim se bo Makedonija za konec dolgoletnega spora z Grčijo glede imena preimenovala v Severno Makedonijo. 
Cipras naj bi si v 300-članskem parlamentu ob 145 glasovih poslancev njegove leve Sirize zagotovil tudi podporo treh 
poslancev sredinske stranke Potami in dveh neodvisnih. Ratifikacijo naj bi podprli tudi trije poslanci Neodvisnih Grkov 
(Anel), stranke, ki je sicer zaradi nasprotovanja prespanskemu sporazumu izstopila iz vladne koalicije. 
Sporazumu sicer nasprotuje široka paleta grških strank v parlamentu, od skrajno desne Zlate zore do komunistov. Vodja 
največje opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis vztraja, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci 
zavrniti. Vlada bo po njegovih ocenah predala »makedonsko identiteto in jezik« severnim sosedom. 
Nasprotovanje sporazumu je danes izrazil celo evropski komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopulos. 
Prespanski sporazum po njegovih besedah ni uravnotežen, je ocenil komisar, sicer bivši grški minister iz vrst zdaj opozicijske 
Nove demokracije. 
Tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis Schinas, sicer prav tako Grk po narodnosti, pa je v odzivu na ocene 
Avramopulusa poudaril, da so komisarji soglasno podprli prespanski sporazum, ki bo razrešil enega najstarejših odprtih 
vprašanj v regiji. »Gre za priložnost, da se preseže zgodovinske razlike, in to ne le v regiji, ampak v celotni Evropi,« je danes 
v Bruslju poudaril Schinas. 
 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Vučić Kosovo prvič neposredno pozval k odpravi carin. STA. Dnevniik, Ljubljana, 18. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042858321/svet/vucic-kosovo-prvic-neposredno-pozval-k-odpravi-carin  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes Kosovo prvič neposredno pozval k odpravi 100-odstotnih carin na srbsko 
blago, saj bi to odprlo vrata pogovorom med državama. Če pa tega ne bodo storili, je pripravljen razpisati tudi volitve. 
 

 
Slika: Aleksandar Vučić. Foto: AP 
 
Če Priština ne odpravi carin, potem je jasno, da ne želijo pogovorov, dogovorov in sklepati kompromisov, ampak želijo 
politiko izsiljevanja, je dejal Vučić. »Če je tako, gremo brez težav na volitve. Zato je pomembno, da vemo, ali želijo ukiniti 
carine ali ne,« je še povedal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. 
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Kosovskemu premierju je po Vučićevih besedah treba dati priložnost, da ga »spravi« z oblasti, kar pa je možno samo na 
volitvah. 
Tudi Evropsko unijo je pozval, naj se še bolj zavzema za odpravo 100-odstotnih carin. Te je Priština novembra lani uvedla na 
vse blago iz Srbije in BiH, s čimer je odgovorila na blokiranje članstva Kosova v mednarodnih organizacijah. 
Haradinaj je sicer ta teden omilil pogoje za odpravo carin, zaradi katerih so zastali pogovori med Kosovom in Srbijo pod 
okriljem EU. Doslej je vztrajal, da jih bodo odpravili, ko bo Srbija priznala Kosovo. Po novem pa bo po dovolj »mednarodno 
zagotovilo«, da bodo pogovori s Srbijo vodili v "medsebojno priznanje". 

• V Makedoniji edini uradni jezik na celotnem ozemlju ostaja makedonščina. Sta. Dnevnik, Ljubljana, 18.01.2019  
https://www.dnevnik.si/kartica/1042858290  
Makedonska vlada je danes sporočila, da zakon o jezikih, ki je ta teden stopil v veljavo, ne vodi v polno dvojezičnosti v državi 
in da torej makedonski jezik s cirilico ostaja edini uradni jezik na celotnem ozemlju Makedonije in v njenih mednarodnih 
odnosih.  

• Cipras do potrditve sporazuma s Skopjem ubral težjo pot. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 21. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042858784/svet/cipras-do-potrditve-sporazuma-s-skopjem-ubral-tezjo-pot  
Navkljub v nedeljo odmevno izraženemu protestu več kot sto tisoč sodržavljanov je grški premer Cipras odločen ta teden 
skozi parlamentarno proceduro spraviti ratifikacijo prespanskega sporazuma z makedonskim kolegom Zaevom. Pri tem ni 
izbral najenostavnejše poti, saj hoče imeti potrditev absolutne večine poslancev. 
 

 
Slika: Med protesti v Atenah so plapolale tudi zastave z emblemom grške Makedonije, šestnajstkrakim soncem, ki je do 
leta 1995 krasilo makedonsko zastavo, preden jo je bila Makedonija na zahtevo Grčije prisiljena preoblikovati v današnjo. 
Foto: Reuters  
 
Odločitev o dokončni potrditvi prespanskega sporazuma o za Grčijo sprejemljivem poimenovanju Makedonije bo 
predvidoma znana v noči na petek. Predlog zakona o tem je danes najprej obravnaval odbor za nacionalno obrambo in 
zunanje zadeve grškega 300-članskega parlamenta, glavna razprava pa naj bi se po danes dogovorjenem urniku začela v 
sredo dopoldne. Verjetno se bo dodobra zavlekla zaradi zainteresiranega velikega števila razpravljalcev, saj v igri ni samo 
»makedonsko vprašanje«, ampak možnost predčasnih volitev, in to navkljub prejšnji teden izglasovani tesni zaupnici 
levičarski vladi Aleksisa Ciprasa.  
Grški premier je za ratifikacijo sporazuma, ki ga Makedonija po sprejetju ustavnih sprememb že uresničuje, sprejel tako 
rekoč najtežjo pot od razpoložljivih z izjemo referendumske, ki pa bi pomenila pravi precedens. Doslej edini referendum po 
letu 1974, ko so se Grki po padcu vojaške hunte odločali za republiko in ne kraljevino, je leta 2015 sklical prav Cipras, in sicer 
o strogih pogojih evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada za reševanje grške 
dolžniške krize. Sicer pa ima grška vlada glede potrjevanja mednarodnih sporazumov precej proste roke in so bili mnogi 
sprejeti kar s predsedniškimi dekreti ali celo ministrskimi resolucijami.  
Odprte so še druge poti 
Prespanski sporazumi, ki urejajo novo ime Makedonije kot Republike Severne Makedonije, ukinjajo začasni sporazum o 
meddržavnih odnosih iz leta 1995 in vzpostavljajo strateško partnerstvo med Atenami in Skopjem, glede Grčije določajo le, 
da jih ratificira nemudoma po opravljenih postopkih za njihovo uveljavitev v Makedoniji. To se je v Skopju zgodilo pred 
enajstimi dnevi in Ciprasova naloga je pravzaprav le ta, da zagotovi njihovo ratifikacijo. Mednarodnopravni izvedenci, med 
njimi Dimitrios Dimitrakos, razlagajo, da ohlapno določilo glede postopka grške ratifikacije slednji na stežaj odpira vrata, 
vsaj če primerjamo z zahtevami, ki jih je morala izpolniti Makedonija. Če namreč parlament v Atenah ratifikacije ne potrdi z 
absolutno večino, lahko Cipras uporabi še vse druge poti, preden bi Skopju sporočil, da Atene niso več partner prespanskega 
dogovora.  
Sprejeto pot do ratifikacije so potrdili na sestanku sekretariata vladajoče stranke Siriza, po katerem je predsednik 
parlamenta Nikos Voutsis dejal, da bo vsem poslancem dana možnost, da povedo svoje mnenje. Ob 145 poslancih Sirize 
Cipras pričakuje še podporo šesterice, ki mu je pred dnevi zagotovila zaupnico. V opozicijski stranki Potami sta njen vodja 
Stavros Theodorakis in še en poslanec napovedala podporo sporazumu, še eden se k temu nagiba, a sta zato izstop iz 
stranke danes napovedala poslanca Giorgos Amyras in Grigoris Psarianos, ki sta proti sporazumu. Če bosta to res storila, bo 
imela stranka Potami premalo poslancev za lastno poslansko skupino. Zaradi sporazuma se je pred tem že zgodil razkol v 
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stranki Neodvisnih Grkov (ANEL), ki jo je moral del poslancev zapustiti, ker so po odhodu Anela iz koalicije glasovali za 
zaupnico Ciprasu. Še kakšne druge pomoči pa se Cipras tokrat ne more nadejati.  
Šestnajst proti ena za Makedonijo 
Makedonija mora po podpisu sporazuma z Grčijo za njegovo polno uveljavitev izpolniti 16 pogojev, med katerimi niso bile 
samo ustavna sprememba državnega imena, ustrezna zamenjava vseh uradnih listin in osebnih dokumentov državljanov, 
ampak tudi tiskanje novega denarja, poimenovanje mest v Grčiji z grškimi imeni (denimo Tesaloniki namesto Solun) ter 
odpoved vsem simbolom, ki jih ima Grčija za svoje. Slednja ima po sporazumu samo eno dolžnost, namreč da umakne veto 
na včlanjevanje Severne Makedonije v Nato in EU.  

• Vsak tretji državljan EU meni, da se je antisemitizem okrepil. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042858913/svet/vsak-tretji-drzavljan-eu-meni-da-se-je-antisemitizem-okrepil-  
Približno tretjina državljanov EU (36 odstotkov) ocenjuje, da se je v zadnjih petih letih v njihovi državi okrepil 
antisemitizem, je pokazala raziskava Eurobarometra, ki so jo danes v Bruslju predstavili pred 27. januarjem, 
mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta. V Sloveniji je tako ocenilo 12 odstotkov vprašanih. 
 
Splošno mnenje državljanov EU se, sodeč po danes objavljenih podatkih raziskave Eurobarometra, v kateri je med 4. in 20. 
decembrom lani sodelovalo 27.600 vprašanih iz vseh članic unije, bistveno razlikuje od mnenja judovskega prebivalstva. 
Raziskava Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je namreč pokazala, da 90 odstotkov vprašanih Judov meni, da se je 
antisemitizem v njihovi državi v zadnjih petih letih okrepil. 
Na vprašanje, ali se je po njihovem mnenju antisemitizem v zadnjih petih letih okrepil, ostal na enaki ravni ali pa se je 
zmanjšal, je 39 odstotkov vprašanih Evropejcev ocenilo, da je ostal na enaki ravni, 36 jih je odgovorilo, da se je okrepil, 10 
odstotkov pa, da se je zmanjšal. 
Na Švedskem (73 odstotkov), v Nemčiji (61 odstotkov), Nizozemskem (55 odstotkov) in v Franciji (51 odstotkov) je večina 
vprašanih ocenila, da se je antisemitizem okrepil. V 22 državah članicah, med njimi v Sloveniji (62 odstotkov), Litvi (63 
odstotkov) in Estoniji (60 odstotkov), so vprašani ocenili, da je v zadnjih petih letih antisemitizem ostal na enaki ravni. 
V petih državah pa je skoraj četrtina vprašanih na to vprašanje odgovorila, da »ne vedo«, in sicer v Bolgariji (50 odstotkov), 
na Cipru (32 odstotkov), Estoniji (26 odstotkov) ter v Romuniji in na Portugalskem (po 25 odstotkov). 
Da je antisemitizem problem v njihovi državi, meni polovica Evropejcev. Največ vprašanih je tako odgovorilo na Švedskem 
(81 odstotkov), v Franciji (72 odstotkov), Nemčiji (66 odstotkov), Nizozemskem (65 odstotkov), Veliki Britaniji (62 odstotkov) 
in Italiji (58 odstotkov). Da je antisemitizem problem v njihovi državi, pa je najmanj vprašanih odgovorilo v Estoniji (pet 
odstotkov), na Portugalskem (devet odstotkov) in v Bolgariji (osem odstotkov). 
V Sloveniji štirje odstotki vprašanih menijo, da je antisemitizem v državi velik problem, medtem ko jih 12 odstotkov meni, da 
je problem. Trideset odstotkov Slovencev meni, da antisemitizem ni problem, 45 odstotkov pa, da antisemitizem sploh ni 
problem, medtem ko jih je devet odstotkov odgovorilo z »ne vem«, je pokazala raziskava. 
Izobraževanje je ključ 
Raziskava je med drugim tudi pokazala, da več kot dve tretjini (68 odstotkov) Evropejcev ocenjuje, da niso dobro obveščeni 
o zgodovini, navadah in praksah Judov. Največ jih je tako odgovorilo v Španiji in na Cipru (po 86 odstotkov) in na 
Portugalskem (82 odstotkov), najmanj pa v Litvi (48 odstotkov), Avstriji in na Poljskem (po 51 odstotkov). Samo trije odstotki 
Evropejcev ocenjuje, da so o tem dobro obveščeni. 
Da o zgodovini, navadah in praksah Judov »sploh niso obveščeni«, je odgovorilo 16 odstotkov Evropejcev, največ v petih 
državah: na Cipru (51 odstotkov), Malti (49 odstotkov), Španiji (38 odstotkov), Grčiji (34 odstotkov) in v Sloveniji (30 
odstotkov). 
Izobraževanje ni le ključ do razumevanja holokavsta kot brezna človeštva, temveč tudi do vse večjega zavedanja o 
antisemitizmu in njegovega življenja v Evropi danes, je ob objavi raziskave poudarila evropska komisarka za pravosodje Vera 
Jourova. 

• Italija zaostruje odnose s Francijo v povezavi z izkoriščanjem Afrike. Sta. Dnevnik, Ljubljana, 22.01.2019  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=di+maio+ 
Zaradi izjav podpredsednika italijanske vlade Luigija di Maia, da bi morala EU kaznovati Francijo zaradi njene politike, s 
katero povzroča revščino v Afriki in spodbuja migracije, je francoska vlada v ponedeljek na pogovor pozvala italijansko 
veleposlanico v Parizu. Le nekaj ur zatem je Di Maio obtožbe na račun Francije še zaostril.  

• Pariz zavrnil Salvinijeve kritike na račun Macrona. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042859083/Svet/pariz-zavrnil-salvinijeve-kritike-na-racun-macrona  
Besedna vojna med Francijo in Italijo se nadaljuje. V Parizu so se odzvali na ostre besede italijanskega notranjega 
ministra Mattea Salvinija na račun francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Salvini je tudi izrazil upanje, da bo 
francoski predsednik na evropskih volitvah maja letos dobil lekcijo. 
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Slika: Francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto: AP 
  
Francoska ministrica za evropske Nathalie Loiseau je v odzivu na Twitterju zapisala, da so se Francozi že na minulih 
predsedniških volitvah odločili proti desni populistični Marine Le Pen in za Macrona. "Matteo Salvini žali Francoze. Kaj imajo 
Italijani od tega? Nič. Se bodo zaradi tega spremenile politične razmere v Franciji? Ne," je še zapisala, poroča nemška 
tiskovna agencija dpa. 
Salvini je v prenosu v živo na Facebooku še dejal, da Macron "veliko govori, a malo doseže". "Deli lekcije o velikodušnosti, a 
na meji z Italijo zavrača na tisoče migrantov," je še dejal italijanski notranji minister. 
Odnosi med Francijo in Italijo so že dlje časa zaostreni. Zadnji spor med Parizom in Rimom je zanetil drugi podpredsednik 
italijanske vlade in vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio, ki je v nedeljo Franciji očital, da ima v Afriki še vedno svoje 
kolonije, kjer kuje dobiček na račun revnih ter spodbuja migrante, da se prek Sredozemskega morja odpravijo proti Evropi. 
Zaradi njegovih besed je francosko zunanje ministrstvo v ponedeljek na zagovor poklicalo italijanskega veleposlanika v 
Parizu. 

• Spor med Rimom in Parizom kot antipod francosko-nemškega prijateljstva. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 23. 
januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042859083/svet/pariz-zavrnil-salvinijeve-kritike-na-racun-macrona  
Voditelja obeh vladnih strank v Italiji sta močno zaostrila spor s Francijo in pokazala pravi antipod francosko-nemškemu 
sodelovanju. Pokazalo se je tudi, da ni potrebno veliko za obuditev starih konfliktov med evropskimi državami.  
 

 
Slika: Vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio (levo) in vodja Lige Matteo Salvini nista skoparila s kritikami na račun 
francoskega predsednika. S tem v resnici že začenjata politični spopad različnih nazorov pred majskimi evropskimi 
volitvami. Foto: AP 
 
Med Parizom in Rimom se še stopnjuje besedna vojna, potem ko je pred dnevi podpredsednik italijanske vlade in voditelj 
Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio obtožil »kolonialistično« Francijo, da je kriva za revščino v Afriki in zato tudi za migracijsko 
krizo. Povzročil je tudi diplomatski spor s pozivom Evropski uniji k sankcijam proti državam, ki da so tako kot Francija vzrok 
za tragedijo migrantov, ker so krive za izseljevanje iz Afrike. Danes pa je italijanski notranji minister in podpredsednik vlade 
Matteo Salvini na facebooku izjavil še, da upa, da se bodo Francozi kmalu osvobodili »zelo slabega predsednika«, ki »ima 
manj kot 20 odstotkov podpore« (v resnici po zadnji anketi 23 odstotkov). Voditelj Lige je bil zelo konkreten: »Priložnost za 
to bo 26. maja (na evropskih volitvah), ko bo francosko ljudstvo končno lahko odločalo o svoji prihodnosti in usodi.« V 
pogovoru za televizijski program Canale 5 pa je Salvini dodal: »V Libiji Francija nima interesa, da bi stabilizirala situacijo, 
najbrž zato, ker ima naftne interese, ki so nasprotni italijanskim.« Pri tem je mislil na čolne, polne migrantov, ki jih tihotapci 
pošiljajo iz Libije proti Italiji. Že pred tem je Salvini večkrat očital Macronu, da lepo govori in se dela velikodušnega, noče pa 
sprejeti migrantov na italijanski meji.  
Tudi konflikt med evroskeptiki in zagovorniki povezovanja  
Tako smo v zadnjih dneh priča dvema povsem nasprotnima podobama Evrope: na eni strani zlobnim očitkom Di Maia in 
Salvinija na račun Francije in njenega predsednika, ki so jih v Parizu ostro zavrnili kot »nesprejemljive«, na drugi strani 
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torkovemu srečanju med Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel, na katerem sta s podpisom novega partnerstva 
med državama okrepila francosko-nemško sodelovanje.  
Hud italijansko-francoski spor kaže, da ne manjka veliko, da Evropa pade nazaj v kaos in stare konflikte med državami, kot 
so bili na delu v prvi polovici 20. stoletja. V nekaj letih se lahko vse sesuje, če bodo v Evropi dobili prevlado nacionalisti in 
populisti, kot je Salvini, ki niso dojeli, da je bolje sodelovati kot se spuščati v konflikt po principu, kdo bo koga. V resnici 
takega besednjaka, kot ga uporabljata Di Maio in Salvini, v odnosih med Francijo in Italijo doslej ni bilo. Vendar ne gre 
pozabiti niti, da ima protifrancosko razpoloženje med Italijani svoje začetke v migrantski krizi 2015-2016, ko Francija ni 
pomagala Italiji. Macron je, podobno kot pred njim François Hollande, v migrantski politiki v resnici dvoličen.  
Vendarle v Salvinijevih napadih na Macrona ne gre samo za italijansko-francoski spor, ampak tudi za konflikt med 
evroskeptikom in velikim zagovornikom evropskega združevanja pred majskimi evropskimi volitvami. Predvsem Salvini 
potrebuje Macrona kot sovražnika, da bi izpostavil dve različni prihodnosti Evrope, o katerih naj bi maja odločali volilci EU. 
Na vsak način je Salvini predvsem zaradi ostrega zavračanja migrantov in zavzemanja za nacionalno suverenost zelo 
priljubljen v Italiji, Liga pa ima že 33 odstotkov podpore. Macron, za katerega je najbrž bolje, da ostre besede prihrani za 
Marine Le Pen, pa je v Franciji tačas precej nepriljubljen. Zlasti ga je v zadnjih dveh mesecih hudo oslabilo gibanje rumenih 
jopičev, ki sta jih podprla Salvini in Di Maio. Vendarle pa ankete ne kažejo, da bi v EU populistična desnica, ki je sovražna do 
EU, dobila več kot četrtino poslancev (trenutno jih ima petino), poleg tega je zelo razcepljena in sprta.  
Frank CFA ovira razvoj 14 afriških držav? 
Vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio je obtožil Francijo, da je kriva za revščino v Afriki, ker »tiska denar 14 afriških držav, 
kar onemogoča njihov razvoj in spodbuja izseljevanje čez Sredozemsko morje na našo obalo«. Mislil je na frank CFA, ki velja 
poleg komorskega franka za zadnjo kolonialno denarno enoto. Frank CFA pomeni »franc des Colonies Francaises d’Afrique« 
(frank iz francoskih kolonij v Afriki). Nastal je leta 1945, ker so si Francozi, ki so tedaj obvladovali tretjino Afrike, hoteli 
zagotoviti afriške surovine po ugodnih cenah in gospodarski nadzor nad kolonijami. Po letu 1960, ko je večina afriških 
kolonij postala neodvisnih, pa je frank CFA še vedno ostal denarna enota v 14 novih državah, kjer se uporablja še danes. 
Francosko finančno ministrstvo zagotavlja, da je mogoče zamenjati frank CFA v katero koli valuto, vrednost te denarne 
enote v razmerju z evrom pa je fiksna, to je 0,0015 evra. Uporablja se v Beninu, Burkini Faso, Gvineji Bissau, Slonokoščeni 
obali, Maliju, Nigru, Senegalu, Togu, Kamernu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Republiki Kongo, Ekvatorialni Gvineji in 
Gabonu. Kar 50 odstotkov monetarnih rezerv teh držav je v Franciji, javni dolg vsake od njih pa je še vedno omejen pri 
največ 23 odstotkih BDP (v Franciji znaša 98 odstotkov BDP). A manj zadolževanja pomeni manj posojil in manj naložb, zato 
manj infrastrukture in manj razvoja. Sicer Francija poskuša ohraniti monopol nad večjim delom naložb. Slabo za teh 14 
afriških držav je tudi to, da ne morejo devalvirati svoje denarne enote. Ker je evro oziroma frank CFA precenjen, je to slabo 
za proizvajalce, ker so njihovi izdelki predragi. Teh 14 držav hkrati sodi med 30 najmanj razvitih držav sveta. Tako ni čudno, 
da se odpor proti franku CFA v teh državah veča. Njegova dobra stran je le, da ni inflacije, torej so cene stabilne. Francija pa 
ima z nadzorom nad njihovo denarno enoto pomemben vzvod za politični pritisk in tudi za nadzor nad njihovim 
gospodarstvom. Francoske tajne službe so zlasti v 60. letih na razne načine – tudi s prikritim tiskanjem ponarejene nove 
denarne enote – zatrle poskuse posameznih držav, da bi izstopile iz sistema franka CFA.  

• V grškem parlamentu začetek razprave o sporazumu z Makedonijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859086/Svet/v-grskem-parlamentu-zacetek-razprave-o-sporazumu-z-makedonijo  
V grškem parlamentu se je danes začela razprava o sporazumu o razrešitvi spora o uradnem imenu Makedonije. 
Glasovanje naj bi bilo predvidoma v četrtek zvečer, so davi potrdili v grškem parlamentu, poroča nemška tiskovna 
agencija dpa 
 

 
Slika: V grškem parlamentu začetek razprave o sporazumu z Makedonijo. Foto: Reuters  
 
Makedonski parlament v Skopju je že potrdil sporazum, s katerim se Makedonija uradno preimenuje v Republika Severna 
Makedonija, in tudi potrebne spremembe makedonske ustave. 
Premierja Grčije in Makedonije, Aleksis Cipras in Zoran Zaev, sta lani ob velikem nasprotovanju domače javnosti dosegla 
dogovor o razrešitvi več desetletij trajajočega spora. Sporazum sta državi podpisali junija lani ob Prespanskem jezeru. 
Sporazum je po desetletjih grške blokade zaradi imena odprl pot Makedoniji v EU in Nato. 
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Za ratifikacijo sporazuma v 300-članskem grškem parlamentu je potrebna navadna večina najmanj 151 poslancev. Ciprasova 
leva stranka Siriza ima 145 poslancev, pretekli teden pa so mu na glasovanju o zaupnici večino 151 glasov zagotovili tudi 
neodvisni poslanci. Premier sicer verjame, da bi si lahko za sprejetje sporazuma zagotovil še podporo manjše proevropske 
stranke Potami ter nekaterih poslancev Neodvisnih Grkov. 

• Domnevno financiranje SDS z Madžarskega zanima tudi poslanca madžarske manjšine. Zoran Potič. Dnevnik, 
Ljubljana, 24. januar 2019 

https://www.dnevnik.si/1042859172/slovenija/domnevno-financiranje-sds-z-madzarskega-zanima-tudi-poslanca-
madzarske-manjsine  
Ob današnjem imenovanju članov dveh parlamentarnih preiskovalnih skupin izstopa tista, ki bo odkrivala ozadje 
domnevno nezakonitega financiranja SDS prek medijev z Madžarskega. Pri njenem delu bosta najverjetneje sodelovala 
poslanec madžarske narodnostne skupnosti Ferenc Horvath in poslanec SDS Dejan Kaloh, ki bo kot solastnik Novih 
obzorij postal predmet preverjanja in hkrati preiskovalec. 
 

 
Slika: Poslanec madžarske narodne manjšine Ferenc Horvath vse namige, da bi lahko v ozadju šlo za madžarske interese, 
ostro zavrača. Foto: Dnevnik 
 
Mandatno-volilna komisija državnega zbora bo na današnji seji imenovala člane dveh preiskovalnih komisij. V prvi se bodo 
poslanci poglobili v iskanje odgovornih pri otroški kardiologiji in nabavah medicinske opreme, v drugi pa bodo preiskali 
domnevno pranje denarja v NKBM ter domnevno nezakonito financiranje stranke SDS in njene predvolilne kampanje. Bolj 
kot prva komisija politične strasti dviguje druga, ker so v SDS prepričani, da želi vladajoča koalicija na tak način obračunati s 
stranko in jo onemogočati v njenem opozicijskem delu.  
Dejan Kaloh v dvojni vlogi 
Ob pregledu seznama predlaganih članov druge preiskovalne komisije izstopata dve zanimivosti. V njej bo najverjetneje 
sodeloval poslanec stranke SDS Dejan Kaloh, ki je štiriodstotni lastnik Novih obzorij, torej založniške hiše, ki bo predmet 
preiskave. Če bo Kaloh imenovan v komisijo, bo ta tako v svojih vrstah imela poslanca, ki bo kot solastnik Novih obzorij 
predmet preverjanja in hkrati preiskovalec.  
Član komisije bo predvidoma tudi poslanec madžarske narodne manjšine Ferenc Horvath. Predstavniki narodnih manjšin so 
bili v zadnjih 27 letih člani preiskovalnih komisij le trikrat doslej, zato je vprašanje, zakaj poslanca madžarske narodne 
manjšine v Sloveniji zanima sodelovanje ravno v komisiji, ki bo raziskovala ozadje domnevnega nezakonitega financiranja 
stranke SDS z Madžarskega. Madžarski državni skladi, ki so pod nadzorom kroga ljudi tamkajšnjega premierja Viktorja 
Orbana, naj bi to počeli prek financiranja slovenskih medijev, ki naj bi bili povezani s SDS in jih izdajajo televizija Nova24TV, 
Nova hiša, d. o. o., in Nova obzorja založništvo, d. o. o. Po konec lanskega leta potrjenih izhodiščih in predmetu preiskave se 
bo ta sicer osredotočila tudi na posojilno pogodbo med SDS in podjetnico iz Prijedora Dijano Đuđić.  
Predstavnika manjšin v preiskovalnih komisijah 
Poslanca italijanske in madžarske narodne manjšine v državnem zboru sta bila doslej le redko člana preiskovalnih komisij. 
Od leta 1993, ko je zaživel institut preiskovalne komisije, je bilo ustanovljenih 31 preiskovalnih komisij, poslanca manjšin pa 
sta sodelovala le v treh. Vpogled v zgodovino pokaže, da je bila pokojna poslanka madžarske narodne manjšine Marija 
Poszonec članica tako imenovane Pučnikove komisija (1992–1996), ki je preiskovala ozadja povojnih pobojev. Kasneje 
poslanci te manjšine niso več kazali zanimanja za sodelovanje v poslanskih preiskavah, aktiviral pa se je poslanec italijanske 
narodne manjšine Roberto Battelli. Ta je v mandatu 2000–2004 sodeloval v komisiji, ki je preiskovala ozadje napada na 
takratnega novinarja Večera (kasneje politika SDS). V mandatu 2008–2011 pa je bil Battelli član komisije, ki je na pobudo 
SDS želela raziskati odgovornost nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria. 
Madžarski interesi 
Poslanec madžarske narodne manjšine Ferenc Horvath je na vprašanje, zakaj se je odločil sodelovati v preiskovalni komisiji, 
ki bo na sledi madžarskemu kapitalu iz Orbanovega medijskega imperija, na kratko odgovoril, da ga – ker je nov v državnem 
zboru – zanima, kako delujejo preiskovalne komisije. Na opombo, da bi lahko preučeval delo preiskovalnih komisij tudi v 
primeru otroške kirurgije, pa je odvrnil, da mu ta tematika ni blizu.  
Vse druge namige, da bi lahko v ozadju šlo za madžarske interese, ostro zavrača. Kot pojasnjuje, ni nikakršnih ozadij pri 
njegovi nameri o sodelovanju v preiskovalni komisiji. »Poslanca narodnih skupnosti imava enake pravice kot preostali 
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poslanci, do zdaj sem na vseh funkcijah deloval korektno in tudi kot poslanec nameravam delovati korektno. Vedno je 
mogoče kovati teorije zarote, a kar delam, delam v v skladu z zakoni,« je pojasnil Horvath.  
Pri tem je zanimivo, da je pred lansko predvolilno kampanjo Horvath dobil odločno podporo madžarskega predsednika 
vlade Viktorja Orbana, ko je ta 10. maja obiskal madžarsko manjšino v Lendavi. To se v preteklosti ni dogajalo. Horvath se je 
doslej tudi že soočal z očitki o konfliktu interesov. Pred kratkim je bil že tretjič imenovan za predsednika krovne manjšinske 
organizacije Svet madžarske samoupravne narodne skupnosti s sedežem v Lendavi in bil ob tem deležen očitka, da bo s tem 
opravljal dve funkciji – kot predsednik skupnosti in kot poslanec –, kar da ni združljivo z zakonom o poslancih. A je profesor 
ustavnega prava Saša Zagorc za Večer pojasnil, da funkciji nista nezdružljivi, saj zakon o poslancih ne izpostavlja posebnega 
položaja poslancev narodnostnih skupnosti, čeprav bi ga moral.  
Položaj Horvatha je še toliko zanimivejši, ker ni ostala neopažena vse večja kapitalska prisotnost Madžarske v Pomurju. 
Znano je, da je madžarska vlada iz državnega proračuna namenila kar šest milijonov evrov lendavskemu drugoligašu Nafti za 
izgradnjo nogometne infrastrukture. Poleg tega je Madžarska za zdaj namenila prekmurskim Madžarom tudi okoli tri 
milijone evrov, ki jih delijo prek razpisov.  

• Sloveniji, Madžarski in Poljski iz Bruslja opomina na področju azila in migracij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. 
januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042859300/Svet/sloveniji-madzarski-in-poljski-iz-bruslja-opomina-na-podrocju-azila-in-
migracij  
Slovenija je danes iz Bruslja dobila dva opomina zaradi neustreznega ukrepanja v povezavi z evropskimi pravili o pogojih 
za azil, ki med drugim odvračajo od sekundarnih migracij, in evropskih predpisov o enotnem dovoljenju, ki zagotavljajo 
enako obravnavo delavcev iz tretjih držav in s tem olajšujejo zakonite migracije. 
 

 
Slika: Migracije. Foto: Bojan Velikonja  
 
Komisija se je odločila Sloveniji, Madžarski in Poljski poslati drugi opomin ali obrazloženo mnenje, ker je niso obvestile o 
ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje veljavnih standardov EU o pogojih za mednarodno zaščito državljanov tretjih držav. 
Direktiva, sprejeta decembra 2011, določa skupne standarde EU za opredeljevanje državljanov tretjih držav ali oseb brez 
državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito. 
Poleg tega zagotavlja minimalno raven ugodnosti in pravic v vseh državah EU, s čimer odvrača od sekundarnih gibanj med 
državami EU in izbiranja najugodnejše azilne ureditve. Države članice bi morale skupne standarde uvesti do 21. decembra 
2013. Slovenija ni v celoti prenesla vseh določb direktive, zato ji je komisija januarja 2014 poslala prvi opomin, danes pa 
nadaljuje postopek in ji pošilja drugi opomin. 
Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca, da komisijo obvesti o ustreznih ukrepih za zagotovitev celovitega izvajanja direktive, 
sicer lahko ta zadevo predloži Sodišču EU. Poleg tega se je komisija danes odločila začeti postopek proti Sloveniji, ker ni 
zagotovila enakega obravnavanja delavcev iz tretjih držav, kot je določeno v direktivi o enotnem dovoljenju. Direktiva 
olajšuje zakonite migracije, saj uvaja poenostavljene postopke in skupen niz pravic za delavce iz tretjih držav, tako da imajo 
ti podobne ugodnosti kot državljani EU, ko gre delovne pogoje, pokojnine, socialno varnost in dostop do javnih storitev. 
Slovenska zakonodaja nepravilno izvaja določbe o pravici do enakega obravnavanja v zvezi z družinskimi prejemki, saj 
določa, da morajo imeti imetniki enotnega dovoljenja za dostop do teh prejemkov stalno prebivališče v Sloveniji. Taka 
zahteva se za slovenske državljane ne uporablja. Pri izvozu pokojninskih pravic Slovenija dovoljuje izplačilo pokojnin svojim 
državljanom, ki živijo v tujini, delavcem iz tretjih držav pa to pravico omejuje, še izpostavljajo v komisiji. 
Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor. Če njen odziv ne bo ustrezen, se lahko komisija odloči, da ji pošlje drugi 
opomin, ki se v bruseljski latovščini imenuje obrazloženo mnenje. Če še ta ne zaleže, pa lahko komisija članico napoti na 
Sodišče EU. 

• Bruselj sprožil postopek proti Avstriji zaradi otroških dodatkov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859289/svet/bruselj-sprozil-postopek-proti-avstriji-zaradi-otroskih-dodatkov  
Evropska komisija se je danes odločila za sprožitev postopka proti Avstriji zaradi sporne nove zakonodaje o indeksaciji 
otroških dodatkov. “V EU ni drugorazrednih otrok,” je ob predstavitvi ukrepa poudarila evropska komisarka za 
zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen. 
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Gre za prvi opomin Avstriji v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje. Če se Avstrija nanj ne bo ustrezno 
odzvala, lahko sledi drugi opomin, v bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje. Če niti odziv nanj ni ustrezen, pa 
lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU. 
V Avstriji so od 1. januarja družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi članici, odvisni od življenjskih 
stroškov v tej članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo 
prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici, 
pojasnjujejo v Bruslju. 
»Pravičnost in enaka obravnava sta temelj našega enotnega trga. V EU ni drugorazrednih delavcev. Mobilni delavci, ki v 
sistem socialne varnosti prispevajo enako kot lokalni delavci, bi morali biti deležni enakih ugodnosti, tudi če njihovi otroci 
živijo v tujini. V EU ni drugorazrednih otrok,« je poudarila komisarka. 
Znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU 
V Bruslju ob tem pojasnjujejo, da pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti članicam ne dovoljujejo, da bi denarne 
prejemke, priznane osebam, zavarovanim na podlagi njihove zakonodaje, znižale samo zato, ker te osebe ali njihovi 
družinski člani prebivajo v drugi članici. 
Ta pravila prepovedujejo tudi diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kakršno koli znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, 
ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU o socialni varnosti in načela enake obravnave delavcev, ki so državljani 
druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti, poudarjajo v komisiji. 
Slovenija avstrijskemu zakonu že vseskozi ostro nasprotuje. Novembra se je pridružila skupini še šestih članic unije, ki so se 
pri Evropski komisiji pritožile zaradi indeksacije avstrijskih otroških dodatkov in komisarko pozvale, naj preveri, ali je 
avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU. 
Avstrijska ministrica meni, da je indeksacija otroških dodatkov skladna s pravom EU 
Avstrijska ministrica za družino Juliane Bogner-Strauss je v odzivu na današnjo odločitev Evropske komisije o sprožitvi 
postopka proti Avstriji zaradi zakonodaje o otroških dodatkih menila, da je indeksacija otroških dodatkov, ki v Avstriji velja 
od 1. januarja, skladna s pravom EU. 
»Komisija lahko preveri indeksacijo otroških dodatkov. Še vedno izhajamo iz tega, da je možnost, ki smo jo izbrali, skladna s 
pravom EU,« je izpostavila ministrica. »Če komisije argumenti Avstrije ne bodo prepričali, bo o tem odločalo Sodišče EU,« je 
dodala po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. 

• Grški parlament odločanje o prespanskem dogovoru preložil na petek. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042859314/svet/grski-parlament-odlocanje-o-prespanskem-dogovoru-prelozil-na-petek  
Grški parlament je glasovanje o ratifikaciji prespanskega dogovora z Makedonijo preložil na petek, je za francosko 
tiskovno agencijo AFP sporočil predstavnik parlamenta. Sprva je bilo glasovanje predvideno za nocoj, a so ga morali 
preložiti zaradi velikega števila poslancev, ki so se prijavili k razpravi. 
 

 
Slika: Grški parlament je glasovanje o ratifikaciji prespanskega dogovora z Makedonijo preložil na petek. Foto: AP 
Kot je poročala grška nacionalna televizija ERT, bo glasovanje na vrsti šele v petek popoldne. 
Zaenkrat po poročanju grških medijev kaže, da vlada Aleksisa Ciprasa ne bo imela težav pri ratifikaciji dogovora, v skladu s 
katerim se bo Makedonija za konec dolgoletnega spora z Grčijo glede imena preimenovala v Severno Makedonijo. Cipras naj 
bi si v 300-članskem parlamentu ob 145 glasovih poslancev njegove leve Sirize zagotovil tudi podporo treh poslancev 
sredinske stranke Potami in dveh neodvisnih. Ratifikacijo naj bi podprli tudi trije poslanci Neodvisnih Grkov (Anel), stranke, 
ki je sicer zaradi nasprotovanja prespanskemu sporazumu izstopila iz vladne koalicije. 
Sporazumu sicer nasprotuje široka paleta grških strank v parlamentu, od skrajno desne Zlate zore do komunistov. Vodja 
največje opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis vztraja, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci 
zavrniti. Vlada bo po njegovih ocenah predala "makedonsko identiteto in jezik" severnim sosedom. Nasprotovanje 
sporazumu je danes izrazil celo evropski komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopulos. Prespanski 
sporazum po njegovih besedah ni uravnotežen, je ocenil komisar, sicer bivši grški minister iz vrst zdaj opozicijske Nove 
demokracije. 
Tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis Schinas, sicer prav tako Grk po narodnosti, pa je v odzivu na ocene 
Avramopulusa poudaril, da so komisarji soglasno podprli prespanski sporazum, ki bo razrešil enega najstarejših odprtih 
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vprašanj v regiji. »Gre za priložnost, da se preseže zgodovinske razlike, in to ne le v regiji, ampak v celotni Evropi,« je danes 
v Bruslju poudaril Schinas. 
Za danes se pred grškim parlamentom sicer napovedujejo tudi novi množični protesti za "obrambo grštva". Makedonija naj 
bi bila namreč samo grška, poudarjajo nasprotniki dogovora, ki sta ga Cipras in makedonski premier Zoran Zaev sklenila 
junija lani. Na trgu pred parlamentom v Atenah se je že v nedeljo zbralo več kot sto tisoč ljudi, podobno množico pa 
pričakujejo tudi danes. Policija je zato močno poostrila varnostne ukrepe na območju, še poročajo grški mediji, ki 
opozarjajo, da so predvsem skrajno desne skupine že pozvale privržence na spopade s policijo. 
Že v nedeljo so se sicer mirni protesti sprevrgli v nasilje in nekaj protestnikov je skušalo vdreti v poslopje parlamenta. To jim 
ni uspelo, policija pa je zdaj še okrepila svoje vrsti, da jim tudi danes ne bo. Preventivno so zaprli tudi več cest v središču 
mesta, še poročajo grški mediji. 
 

Večer, Maribor 

• Migracije, ključno vprašanje le za populiste in desnico. Aleš Kocjan. Večer, Maribor, 19.01.2019 
https://www.vecer.com/migracije-kljucno-vprasanje-le-za-populiste-in-desnico-6647467  
Porast populističnih gibanj in strank postavlja visoko na agendo tokratnih evropskih volitev vprašanje migracij, čemur se 
vedno bolj podreja tudi zmernejša desnica, zmerna levica pa išče odgovore. 
 

 
Slika: Porast populističnih gibanj in strank postavlja visoko na agendo tokratnih evropskih volitev vprašanje migracij. 
Foto: EPA 
 
Evropa se bo spremenila. Takšne napovedi in celo strahovi prihajajo iz vrst politike, političnih analitikov in merilcev javnega 
mnenja. O tem, da utegne biti politična slika Evropske unije po majskih evropskih volitvah v pomembni meri drugačna, 
nakazuje tudi atmosfera v državah članicah zlasti zaradi protimigracijske retorike. Najglasnejši so v Italiji, kjer pridobiva 
zaradi neenotne evropske politike v soočanju z migracijskimi tokovi prek Sredozemlja pomembno vlogo stranka Liga 
notranjega ministra Mattea Salvinija, njihova protimigrantska politika pa postaja kar uradna politika države. 
Protimigrantska, desničarska politika je dobila veter v jadra tudi na Madžarskem s premierjem Viktorjem Orbanom in 
njegovo stranko Fidesz, v Franciji z Marin Le Pen in njenim Nacionalnim zborom, z Gertom Wildersom in njegovo Stranko za 
svobodo na Nizozemskem, neonacistično Zlato zori v Grčiji, krepi se ekstremna Alternativa za Nemčijo, avstrijska Ljudska 
stranka z mladim Sebastianom Kurzem postaja vse bolj sorodna z avstrijskimi Svobodnjaki in seveda ne pozabimo Jarosława 
Kaczyńskega na Poljskem s stranko Zakon in pravičnost. Glas nacionalističnih desničarskih politik se skozi retoriko nekaterih 
strank širi tudi v Španiji (Voix), na Švedskem (Švedski demokrati), na Finskem (Pravi Finci) itd. Tudi v Sloveniji nas skušajo v 
strankah desnice, zlasti v SDS, prepričati, da je ključna tema, ki bo ali pa bi morala zaznamovati evropsko predvolilno 
kampanjo, soočanje z migracijami, nevarnostjo terorizma in ostala varnostna vprašanja. "Migracije, varnost bodo zagotovo 
evropske teme. Celo na nacionalnih volitvah se pojavljajo te skupne evropske teme – migracije in terorizem," pravi slovenski 
evroposlanec Milan Zver (EPP/SDS). Njegova kolegica Romana Tomc poudarja, da bi naredili pomemben korak, če bi pri tem 
vprašanju "vsaj približno opredelili, kaj in koliko Evropa zmore". "Če bi imeli te okvire, bi imeli rešitve. Varnostna politika je 
povezana na eni strani z odnosi z ZDA in Trumpom ter z Rusijo in Putinom na drugi strani. Evropa je ranljiva, ukvarja se sama 
s sabo, svet pa gre naprej," dodaja Tomčeva. 
Prestrukturiranje desnice: Vedno več ljudi za drugačno Evropo 
Porast protimigracijskih politik in posledično vse bolj populističnih, ekstremnih strank na stari celini utegne najbolj pretresti 
tradicionalne politične družine v Evropi, zlasti konzervativce v EPP in socialiste S&D. Prve zato, ker mnoge nacionalistično 
orientirane stranke sodijo prav v njihovo skupino, začenši z Orbanovo Fidesz ter poljsko Zakon in pravičnost s Kaczyńskim na 
čelu. Druge pa zato, ker na račun populistov tudi sami izgubljajo politično moč. "Parlament bo precej drugačen," priznava 
slovenski evroposlanec Lojze Peterle iz EPP in tudi, da bo vzdušje v skupini drugačno: "Prognoze še vedno kažejo relativno 
zmago EPP, znotraj nje pa pričakujem močnejšo - ne bi rekel protimigracijsko komponento, ampak bolj enotno in dosledno 
migracijsko politiko. Če bi bila evropska zveza tukaj pokazala več enotnosti, do takšnih odstopanj ne bi prihajalo, saj ne 
moremo imeti ene zveze in več različnih migracijskih politik. Ne moremo imeti držav z ogradami in prostega pretoka ljudi 
hkrati. Polarizacija je žal del evropske slike. Ne govorim o tem, ker bi mi to bilo všeč. Mislim, da se bližamo zanimivi, trdi, 
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malce nepredvidljivi igri. Ne verjamem, da bodo evroskeptiki kljub močni poziciji Le Penove v Franciji dobili toliko, da bi 
igrali odločilno vlogo. Bo pa več ljudi, ki želijo drugačno Evropo." 
“Ljudje pričakujejo rešitve. Ni dovolj, da populisti angažirajo le jezne volivce” 
In medtem ko se v obeh tradicionalnih političnih skupinah, pri socialistih ter konzervativcih, bojijo izgubljanja svojega 
primata ter hkrati krepitve nacionalističnih politik, na drugi strani - v progresivnih političnih skupinah – zlasti pri zelenih in 
liberalcih, poudarjajo, da migracije še zdaleč niso ključno vprašanje, s katerim se je treba pred volitvami ukvarjati. "Debata o 
migracijah v resnici ni debata o migracijah, temveč o identiteti – nacionalni ali kulturni, če želite," razmišlja Sophia in 't Veld, 
namestnica šefa Zavezništva liberalcev (Alde) v Evropskem parlamentu, in dodaja, da ima vsiljena razprava o varnostnih 
tveganjih zaradi migracij v resnici veliko opravka s spremembami življenja in sveta okrog nas. Temu stališču deloma 
pritrjujejo tudi podatki – število nezakonitih prehodov meja se je v zadnjih dveh letih bistveno zmanjšalo. Ugotovitve 
javnomnenjske raziskave Eurobarometer sicer še vedno kažejo, da je za večino Evropejcev ta razprava nadvse relevantna, 
zanimivo pa za slovenske volivce, kot nam pojasni glavni merilec javnega mnenja pri Evropskem parlamentu Philipp 
Schulmeister, to ni ključno vprašanje, saj Slovenci bolj v ospredje postavljamo vprašanja socialne varnosti, zaposlovanja in 
gospodarskega razvoja. 
Tudi pri Zelenih ne vidijo migracij in vprašanj varnosti kot ključne teme za razpravo v kampanji. "Ni me strah političnih 
sprememb. Veselim se volitev," poudarja vodilni kandidat za predsednika Evropske komisije iz vrst Zelenih Bas Eickhout 
pred majskim merjenjem političnih moči. 
"Že res, da me ne veseli porast nekaterih strank, toda njihova prisotnost na političnem prizorišču bo pomenila le to, da bo 
Evropski parlament bolj reprezentativen. Morda bo več politizacije nekaterih vprašanj, a to ni nujno slabo, ker je EU med 
ljudmi preveč razumljena kot nepolitična arena, kot prizorišče elit in tehnokratov. Med ljudmi je močno zasidran občutek, 
da Unijo vodijo ljudje, ki niso izvoljeni. Morda se bo po teh volitvah prvič zgodilo, da ne bo velike koalicije tradicionalnih 
političnih skupin. In to bo izziv, toda na koncu mislim, da je to dobro, parlament je vendar politična arena," pravi visoki 
predstavnik Zelenih. 
Opravičujem se vsem gospodom ... 
Kolegica iz liberalnih vrst Sophia in 't Veld, ki poudarja pomen družbenih sprememb v svetu, pa dodaja: "Svet se spreminja 
zelo bliskovito. Ne gre le za globalizacijo, digitalno revolucijo, celoten ekonomski sistem se obrača na glavo, dogajajo se 
geopolitične spremembe z rastjo supersile Kitajske." A k temu pritakne, da se pomembno spreminja tudi družba v smislu 
emancipacije. "Opravičujem se vsem gospodom, toda beli moški srednjih let na globalni ravni izgubljajo svojo prevlado, ki so 
jo ohranjali nekaj stoletij. V zelo kratkem obdobju se je zgodilo to, da morajo svoj vpliv naenkrat deliti z ženskami, mladimi, 
s črnci, muslimani, geji in številnimi predstavniki nekih marginalnih skupin." Nekateri se ne morejo sprijazniti s 
spremembami v družbi, med drugim verjetno tudi s tem ne, da bo morda naslednji James Bond temnopolt. 

• (FOTO) Na demonstracijah proti dogovoru z Makedonijo o imenu v Atenah več kot 100.000 ljudi. STA. Večer, 
Maribor, 20.01.2019 

https://www.vecer.com/na-demonstracijah-proti-dogovoru-z-makedonijo-o-imenu-v-atenah-vec-kot-100-000-ljudi-
6647890  
 

 
Slika: Na demonstracijah proti dogovoru z Makedonijo o imenu v Atenah več kot 100.000 ljudi. Foto:  Reuters 
 
Protestniki na osrednjem atenskem trgu Sintagma pred parlamentom vihtijo grške zastave. 
V središču Aten se je popoldne zbralo več kot 100.000 ljudi, ki protestirajo proti preimenovanju grške sosede Makedonije v 
Severno Makedonijo v skladu s sporazumom med Skopjem in Atenami. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so na 
protestih izbruhnili spopadi med policijo in desničarskimi skrajneži, ki so skušali vdreti na območje parlamenta. 
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Slika: Na demonstracijah proti dogovoru z Makedonijo o imenu v Atenah več kot 100.000 ljudi. Foto: epa 
 
Protestniki na osrednjem atenskem trgu Sintagma pred parlamentom vihtijo grške zastave in vzklikajo Politiki-izdajalci ter 
Makedonija je grška. Demonstranti so v Atene z več kot 320 avtobusi, trajekti in letali prispeli iz vseh delov države, med 
njimi največ iz severnega dela Grčije. 
 

 
Slika: Na demonstracijah proti dogovoru z Makedonijo o imenu v Atenah več kot 100.000 ljudi. Foto: epa 
 
Po navedbah policije se je v središču Aten zbralo 100.000 ljudi, organizatorji pa ocenjujejo, da je protestnikov okoli 150.000. 
Lani se je podobnih protestov udeležilo okoli 140.000 ljudi.  
 

 
Slika: Na demonstracijah proti dogovoru z Makedonijo o imenu v Atenah več kot 100.000 ljudi. Foto:  epa 
 
Na protestih so izbruhnili spopadi med policijo in okoli 100 desničarskimi skrajneži, ki so skušali vdreti na območje 
parlamenta in v policiste metali kamenje in druge predmete. Policija je odgovorila z gumijevkami in solzivcem. 
Zaradi nevarnosti izbruhov izgredov med protesti so oblasti v Atenah močno poostrile varnostne ukrepe. Za varnost skrbi 
okoli 2000 policistov, v zraku so tudi brezpilotni letalniki in helikopterji. Središče Aten je zaprto za promet, zaprte so tudi 
nekatere postaje podzemne železnice. 
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Ker je Makedonija tudi ime pokrajine na severu Grčije, številni Grki nasprotujejo temu, da bi se severna soseda imenovala 
podobno. Glede na javnomnenjske ankete, ki jih povzema dpa, spremembi imena v Severno Makedonijo nasprotuje 70 
odstotkov Grkov. Številni se bojijo, da bi sosednja država s podobnim imenom v prihodnje lahko zahtevala zase njihovo 
severno pokrajino Makedonija ali se polastila helenske kulturne dediščine. 
 
 
Sporazum o imenu, ki sta ga Skopje in Atene dosegla junija lani, je po 13 letih zastoja zaradi blokade Grčije zaradi imena 
severne sosede odprl pot Makedoniji v EU in Nato. Makedonski parlament je 11. januarja v skladu s sporazumom sprejel 
spremembe ustave, s katerimi se bo ime države spremenilo v Severna Makedonija, ko bo Grčija izpolnila svoj del 
sporazuma. Grški parlament bo po napovedih v ponedeljek začel razpravo o ratifikaciji prespanskega sporazuma o imenu 
Makedonije, ratificirali pa naj bi ga konec prihodnjega tedna. 
 

 
Slika: Na demonstracijah proti dogovoru z Makedonijo o imenu v Atenah več kot 100.000 ljudi. Foto:  Reuters 

• (INTERVJU) Je Avstrija res obljubljena dežela? Intervju: Jože Marketz. Pogovarjal se je: Tomaž Ranc. Večer, 
Maribor,  21.01.2019 

1. del 
2. del intervjuja: Korošec, ki je večkrat srečal mater Terezo. Intervju: Jože Marketz. Pogovarjal se je: Tomaž Ranc. Večer, 
Maribor, 28.01.2019 
Dr. Jože Marketz, ravnatelj organizacije Karitas Celovec 
https://www.vecer.com/intervju-je-avstrija-res-obljubljena-dezela-6648028 
 

 
Slika: Dr. Jože Marketz, ravnatelj organizacije Karitas Celovec. Foto: Tomaž Ranc  
 
Dr. Jože Marketz - Pepi, Slovenec na čelu organizacije Karitas Celovec pravkar v Ugandi odpira pekarno. Projekte imajo v 
Keniji, Jordaniji in na Kosovu. Kako se Avstrija sooča z revščino in integracijo priseljencev? 
Za Slovenijo je Avstrija še vedno obljubljena dežela - pa je res v vseh pogledih takšna? 
"Na Koroškem je res revnih 20- do 25 tisoč ljudi od skupaj 550 tisoč ljudi, ki živijo v deželi - in to ni malo. V Avstriji pa je 
revnih 430 tisoč ljudi, kar je precejšnja številka od skupaj devetih milijonov, od dvanajst do petnajst odstotkov ljudi pa živi 
na meji revščine." 
Koliko ljudem pomagate in kako? 
"Karitas deluje zelo razvejano, nudimo socialne storitve za občine, vrtce, za deželo in državo - in za to nas tudi plačajo. Pri 
nas dela kar 1250 ljudi, večinoma ženske. Imamo devet domov za ostarele, osem ustanov za ljudi s posebnimi potrebami, 90 
vrtcev, šole ... Letno imamo 42 milijonov evrov prihodkov, od tega je le pet odstotkov denarja iz darov, ostalo moramo 
zaslužiti, da lahko potem delamo svoje programe naprej - od svetovanja, oskrbe do delovnega urada ... Lani smo izplačali 
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200.000 evrov pomoči, prošenj je bilo 3200, predvsem pa tem ljudem skušamo svetovati, kako shajati z denarjem. Nekaj 
ima pri nas vsak, dohodke od države dobi vsak, a mnogi s tem ne znajo ravnati. Mi jim nočemo kar takoj izplačati denarja, 
ampak se z ljudmi pogovarjamo, pogledamo, kako živijo, jim svetujemo in jih potem tudi spremljamo - žal nam uspe le pri 
manjšini." 
 
 
Koliko ljudem pomagate vsakodnevno in koliko ljudem pomagate na področju azila in integracije? 
"Ljudi, ki smo jim lani pomagali na področju azila, integracij in migracij, je bilo 6000. Drugo pa je naša dnevna ustanova, 
kamor pride vsak dan okrog 70 pomoči potrebnih ljudi. Skupaj imamo kakih tisoč naslovov ljudi, ki prihajajo sem, pri čemer 
je 150 ljudi takih, ki niti nimajo drugega naslova, vsa pošta, tudi socialna pomoč zanje, pride k nam. Če soglašajo, jim potem 
vsak tretji dan nekaj tega denarja damo, da ne bi porabili kar vsega. Pozimi imamo telefonsko številko, če kdo kje koga vidi 
zunaj - da ne bi zmrznil, nas pokliče in ga rešimo." 
Je to zimo že prišlo do najhujšega? 
"Ne, ker tudi kontroliramo, vemo, kje so, in ljudje tudi javljajo drug za drugega, saj se poznajo. Ponoči gremo tja, s seboj 
vzamemo spalne vreče, da jih tam oskrbimo. Enostavno nekateri nočejo iti, da bi jih nastanili kje pod streho, hočejo ostati 
zunaj." 
Koliko znaša minimalna finančna podpora v Avstriji in kdo je do nje upravičen? 
"Lani je bila 838 evrov, letos je 850. Do podpore je upravičen vsak, ki nima drugih dohodkov. Toliko dobi človek, če stanuje 
sam, če pa je v stanovanju še kdo drug, dobi manj. Tisti, ki ima nižjo pokojnino, pa dobi razliko do te vsote. Ali pa če človek 
izgubi delo in nima več dohodkov, dobi nekaj mesecev to nadomestilo." 
 

 
Slika: Karitasov Magdas lokal, Celovec, januar 2019. Foto: Tomaž Ranc 
 
Deželno politiko ste s pismom opozorili na težave s trgom dela, revščino, integracijo, nego, stanovanji. Zakaj ste to storili 
in ali so že vidni rezultati? Se je od tedaj kaj spremenilo? 
"Oni bodo rekli, da ja, mi pa drugače. Revščina je skrita. Tisti, ki res živi v revščini, je ne prizna, celo sosedje zanjo ne vedo. 
Najprej nekdo izgubi delo, potem se skrega z družino, ker začne piti, pride do ločitve, ostane sam in nato ga je sram. Nato 
zapusti vas, v kateri je živel, in gre v mesto, ker je tu več možnosti za preživetje. In naenkrat imaš v mestu ljudi, ki so sami in 
imajo zelo malo denarja in zelo težko pridejo iz te situacije. 
V mestu je več organizacij, ki delijo hrano zastonj, tudi mi trikrat tedensko. Imamo tudi trgovino z oblačili v Celovcu in 
Beljaku, kjer so hlače po dva evra - ali pa jih podarimo. Za razliko od Slovenije mi nismo tako tesno navezani na cerkev, smo 
javno-pravno društvo, ki ima potem podjetje. Cerkev me sicer imenuje, ampak se potem veliko ne vmešava. Je pa seveda 
Karitas znan kot cerkvena ustanova, imamo župnije in skušamo s tem omrežjem pomagati ljudem." 
S tem obvladujete teren še bolj? 
"V Sloveniji je bolje kot pri nas. V Avstriji je Karitas osredotočen bolj na socialne storitve in je malo zanemarjal karitativno 
delo na podeželju, ki izhaja iz župnij. Sam skušam to po slovenskem zgledu oživiti. Revščina pomeni, da si socialno na robu, 
izključen, nimaš komunikacije - in to je treba iskati. Ko ima človek komunikacijsko mrežo, mu ne gre tako slabo." 
Za psihološko pomoč porabite celo največ denarja? 
"Drži, iz naših darov za to na Koroškem porabimo 650.000 evrov letno. Z ljudmi dela 50 psihologov in svetovalcev, ki 
delujejo po vsej Koroški - od Špitala do Volšperka." 
Za ORF ste govorili tudi o pregorevanju, uporabili ste izraz "burn out", preobremenjenost ljudi, ki so pod velikim stresom, 
izkoriščani. Je to neka nova, sodobna revščina? 
"Gotovo. Začenja se s tem, da je človek preobremenjen, pritisk je brutalen. Če je predolgo bolan, izgubi delo in se znajde na 
cesti ali v breznu. To morate poznati tudi vi, novinarji, saj je velik pritisk na informacije, ti moraš biti tako agilen, poln 
energije, da zmoreš to delo. Tudi po sebi vidim, danes se moraš znati tako organizirati, da to spraviš v nek red - in vsak tega 
ne zmore več." 
Vaš pomemben delokrog je usposabljanje za delo, v Celovcu imate gastronomski lokal Magdas, v katerem kuhajo, 
strežejo in se integrirajo priseljeni. Kako ljudem še iščete delo? 
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"V Magdasu smo odprti za svet, je zelo obiskan lokal, v Beljaku imamo trgovino Spar, ki jo upravljamo, in za delo 
usposobimo 50 do 100 žensk, starih 50 let ali več, ki nimajo dela in na trgu dela nimajo možnosti. Mnoge so imele otroke in 
so enostavno izgubile občutek, kaj pomeni delati v službi, ne znajo več. In ko ob današnjih pritiskih pridejo v službo, se po 
enem mesecu spet umaknejo, ker ne zmorejo. Take mi spet uvajamo v delo, pri nas lahko delajo od pol leta do enega leta, 
kot v Magdasu, se naučijo delati in mnoge potem spet zaživijo. Polovica žensk, ki pridejo k nam, uspe potem najti delo 
drugje." 
Koliko je migrantov, ki trkajo na vaša vrata? 
"Precej, ampak vedno manj, saj novi ne prihajajo več v taki meri. Če dobijo pravico, da lahko ostanejo v Avstriji za nekaj let, 
navadno odidejo na Dunaj. Pred dvema letoma je bilo na Koroškem okoli 5000 ljudi v temeljni oskrbi. Naš Karitas jih je imel 
nekaj sto, zdaj jih je le še okoli 80. A še prihajajo, saj ste jih videli v sprejemnici." 
Ste poslušali njihove zgodbe? 
"Mnogokrat jim tisti, ki jih spremlja, pove, kaj morajo govoriti. Vedno pridejo s pomočjo nekoga, sicer nimajo možnosti. 
Danes nas to več ne obremenjuje toliko, je pa to še vedno velioblem v Avstriji. V avstrijskih svobodnjaški in ljudski stranki, ki 
sta v vladni koaliciji, to uporabljajo za politične namene, kot da bi cel svet prišel k nam. Ampak jasno je pa tudi, da mladi v 
afriških državah enostavno ne vidijo perspektive, želijo si nekam iti in najti perspektivo zase, za družino. 
Vidijo pa s pomočjo mobilnih naprav, da je drugje bolje? 
"Sam sem bil večkrat v Afriki. Otroci imajo pri štirinajstih letih iniciacijo, obred, ki pomeni sprejem otroka v svet odraslih. 
Fant postane mož in član družine, pri čemer nato najstarejši član družine postane poglavar in daje povelja, ostali morajo 
delati. Danes pa imajo tudi tam mobilne telefone in vidijo, kaj vse je mogoče, kaj vse bi se lahko naučili, če bi šli v šolo, kaj bi 
lahko postali. Nočejo več čakati petdeset let, da bi prišli na poglavarski položaj družine." 
 

 
Slika: Karitasova trgovina z oblačili v Celovcu. Foto: Tomaž Ranc 
  
Ste to videli na lastne oči? 
"Pogovarjal sem se z njimi, telefone imajo povsod in enostavno gredo s podeželja, ker tam težko živijo. Najprej gredo v svoja 
mesta, ki so vedno večja. Mi in drugi jim tam financiramo šole, a še vedno je to premalo. Ko se dobro izšolajo, to vedo še 
bolj. Evropa je zdaj spoznala, da ne pomaga, če enostavno tja pošlje denar kot pomoč, ker to nič ne spremeni. Mi bomo zato 
prihodnji teden v Ugandi, kamor odpotujem, odprli pekarno, našli smo firmo - in verjetno jih bomo še več -, ta pa daje 
ljudem delo in kruh, vedno bolj gre v to smer. Hkrati pa poznamo tudi kapitalizem. Ko so podjetja enkrat tam, želijo dobiček 
- in denar ne ostane tam, ampak se vrne spet v Evropo." 
So tudi nove tehnologije spodbudile migracije? 
"Mislim, da. Oni so bili navajeni nekega življenja, niso poznali drugega načina in so v glavnem tudi preživeli. Zdaj pa vidijo 
boljši svet. In kdo bi rekel, da je to napačno? Kaj bi pa mi naredili?" 
Kaj je rešitev? 
"Da vidiš svet kot enega in skušaš industrijo dobro razporediti. Evropi je sicer zelo dobro uspelo, da se je Evropska unija 
dobro  
Koliko je teh ekstremov? 
"To je vprašanje stopnje, na kateri se lotiš vprašanja. Če samo zapiraš meje in ljudi, ki pridejo, zapreš in jim ne daš možnosti, 
da se razvijejo, naučijo jezika in pridejo do nekega poklica, nastanejo paralelne družbe. To je že nevarno. Koliko je 
ekstremov, je težko reči. Je pa zanimivo, da so Turki pri nas že dolgo močno zastopani na Dunaju. V 70. letih smo imeli 
pisarne v Turčiji, da so se lahko javili, in še kako smo jih vabili! A očitno potem integracija ni uspela, zdaj pa jih naše vlade 
nočejo več in ostanejo v svojih krogih. Ženske, recimo, sploh ne znajo nemško, otroci se prebudijo, iščejo svojo identiteto in 
jo najdejo bolj tam kot tu, ker je zdaj proti njim, tudi v Sloveniji, sovražna atmosfera. Kdo pa bo rad Avstrijec, če te ne 
marajo, tudi če imaš državljanstvo. In so raje Turki, ker imajo tam večjo veljavo." 
Hkrati Avstrijci ne želijo opravljati slabo plačanih del in jih potrebujejo. Koliko pa je v Avstriji nižjih, umazanih del, ki 
domačinov ne mikajo? 
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"Samo v gostinstvu je 80, 90 odstotkov ljudi priseljencev. Mi bi lahko vse zaprli, če jih ne bi bilo. Povsod je premalo 
strokovnega osebja. Najhuje je v negi, ponekod zapirajo cela nadstropja v domovih za ostarele, ker nimajo osebja. Tudi pri 
zdravnikih, gradbeništvu, turizmu je tako." 
Po drugi strani pa avstrijski birokratski predpisi blokirajo naše firme, da bi delale v Avstriji. Če ni plačilnih list v 
slovenskem jeziku na gradbišču, te močno oglobijo ... 
"To je nacionalizem, ki postaja brutalen." 
Kako bi torej ta svet postavili na nove osnove? 
"Ja, kje pa so avtoritete, ki bi producirala neke vrednote? Včasih so bila verstva. V Celovcu je mogoče še polovica kristjanov, 
v Beljaku manj kot 50 odstotkov, na Dunaju manj kot 40. Mnogi tudi niso verni. Saj ne rečem, da mora biti religija, lahko tudi 
kdo drug producira nove vrednote, ampak koga danes upoštevati? Kje pa imaš ZDA, kdo pa jih še resno jemlje? Država 
vrednot ne producira, ampak jih potem koristi. Podjetja veliko govorijo o vrednotah, jih zapišejo, na koncu pa vidiš, da so 
koristna predvsem za tistega, ki delo daje." 
Kako naj politika s pravimi ukrepi obvladuje populacijske tokove, če je to potrebno? 
"Politika se boji, da z dobrimi ukrepi vedno znova vabi nove. Oni skušajo pokazati državo, ki ne potrebuje ljudi iz tujine - naši 
pravijo, da bodo skušali državo narediti povsem neatraktivno, kar pa ne gre. S propagandno vojno ne gre, s tako držo pa ne 
moreš nič pametnega narediti. Da se bojijo, je pa jasno. Zdaj sem veliko bral o Afriki, nekako se ocenjuje, da bi do leta 2050 
lahko vsaj dve milijardi ljudi iskalo pot iz Afrike. Evropa je seveda blizu in toliko ljudi Evropa tudi ne more sprejeti, to je 
jasno. Uganda ima največ azilantov v celi Afriki, to je milijon in pol. Veliko iz južnega Sudana, kjer je vojna. Imajo veliko 
puščave in vsakemu podarijo nekaj zemlje. Zdaj prihaja pomoč z vsega sveta, da bi se ljudje tam znašli. Od projektov, ki 
prihajajo tja, gre 20 do 30 odstotkov denarja za domačine, na tak način domačini dobijo neko perspektivo." 
Človek mora imeti srce, razum - katere vrednote? 
"Poglejte Microsoft, ki ima take dobičke. Kakšne vrednote pa so to, da imaš dobiček, ki ga ne moreš sešteti, si ga niti 
predstavljati in niti porabiti? Lahko živiš še tako razkošno. Mi se razumemo kot ustanova, ki gleda okoli sebe, ker želimo 
spreminjati zavest pri naših ljudeh. Ko prosimo za darove, povemo, da so v Ugadni ljudje, ki nas potrebujejo, da jim mi 
delimo. Naše pravilo je, da vidimo revščino okoli nas in ukrepamo. V politiko se ne spuščamo, smo premalo močni, da bi 
spremenili svet, ga pa z majhnimi koraki spreminjamo." 
Koliko namenjate za projekte v teh deželah? 
"Sami namenimo 500.000 evrov na leto, enako vsoto dobimo še od države, dežele in drugih ustanov. Mi vlagamo v Ugando, 
Kenijo, Jordanijo in na Kosovo, kjer smo začeli projekte za zaposlitev mladih ljudi. Bili smo tudi v Albaniji, a smo delo tam za 
zdaj opustili, ker potrebujejo neko duhovno podporo, da jih Evropa ni pozabila. Na podeželju imajo vtis, da so pozabljeni. Na 
Kosovu začenjamo. Zaposlili smo eno osebo." 
Kdo pa so največji donatorji? 
"Ljudje so solidarni, donacij imamo za 2,5 milijona evrov. Imamo na primer človeka, ki nam je dve leti zapored nakazal 
250.000 evrov za določen projekt. On je zelo bogat, z njim se dobro razumem, to potegne iz žepa in to je seveda lepo, zanj 
pa je to žepnina. Štirikrat letno za naše projekte pobirajo tudi v cerkvah, skupaj je okoli 8000 ljudi takih, ki darove pošljejo 
po pošti. Za okoli 500.000 evrov vrednosti pa nam podarijo tudi v materialni obliki." 
Kaj je za vas sreča? 
"Zanimivo vprašanje, pravzaprav sem srečen, ker lahko živim svoje poslanstvo. Začel sem tako, da sem bil pol leta v Indiji kar 
tako, pa sem porabil manj kot tisoč evrov. Večkrat sem srečal tudi mater Terezijo, ki me je spravila na to pot. Leto dni sem 
bil tudi v Južni Ameriki. To, da sem postal duhovnik, je pravzaprav izraz nekega socialnega poslanstva in ob koncu svoje 
duhovniške kariere imam možnost, da to res živim. Ogromno ljudi poznam, ki živijo na cesti - všeč mi je, da sem odprt in da 
imam priložnost spoznati in živeti ves svet, malega in velikega. 
To mi daje energijo, ne le nek košček. Mnogi živijo z nekimi koščki. Meni gre dobro, imam lepo stanovanje, avto, dovolj 
denarja za življenje, ampak k temu svetu spada tudi revščina. Treba se je zavedati, da je revščina del našega sveta - in zame 
je sreča, da to celoto vidim. Tudi bolezni, starost, ljudi s posebnimi potrebami, to je življenje. Življenje je pisano in ga polno 
živim, kar jemljem kot srečo." 

• Avstrija za otroke dnevnih migrantov ne bi smela znižati otroških dodatkov. Darja Kocbek. Večer, Maribor, 
24.01.2019 

https://www.vecer.com/avstrija-za-otroke-dnevnih-migrantov-ne-bi-smela-znizati-otroskih-dodatkov-6650372  
 

 
Slika: Evropska komisija je začela postopek proti Avstriji, ker ugotavlja, da ta z znižanjem otroških dodatkov za delavce 
migrante krši zakonodajo EU. Foto: EPA  
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Evropska komisija je začela postopek proti Avstriji, ker ugotavlja, da ta z znižanjem otroških dodatkov za delavce 
migrante krši zakonodajo EU. 
Znižanje otroških dodatkov za delavce, ki živijo v Sloveniji in delajo v Avstriji, ni skladno s pravom EU, je ugotovila Evropska 
komisija. Zaradi tega je proti Avstriji uvedla postopek, ki se lahko konča s tožbo na sodišču EU, če Avstrija svoje zakonodaje, 
s katero je znižanje uvedla, ne bo ustrezno spremenila. "Pravičnost in enaka obravnava sta temelj našega enotnega trga. V 
EU ni drugorazrednih delavcev. Mobilni delavci, ki v sistem socialne varnosti prispevajo enako kot lokalni delavci, bi morali 
biti deležni enakih ugodnosti, tudi če njihovi otroci živijo v tujini. V EU ni drugorazrednih otrok," je sporočila evropska 
komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen. 
Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti po razlagi Evropske komisije državam članicam ne dovoljujejo, da bi 
denarne prejemke, priznane osebam, zavarovanim na podlagi njihove zakonodaje, znižale samo zato, ker te osebe ali njihovi 
družinski člani prebivajo v drugi državi članici. Ta pravila prepovedujejo tudi diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kakršno 
koli znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU o socialni varnosti in načela 
enake obravnave delavcev, ki so državljani druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti, svojo odločitev za 
uvedbo postopka proti Avstriji utemeljujejo v Evropski komisiji. 
Komisija je s tem, ko je Avstriji poslala uradni opomin, uradno začela postopek za ugotavljanje kršitev. Avstrija mora v dveh 
mesecih odpraviti pomisleke komisije, sicer se ta lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje, ki je druga stopnja v 
postopku, tretja je tožba na sodišču EU, ki jo vloži proti državi kršiteljici evropska komisija. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Niso bili vsi naklonjeni Prekmurju. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 4, 24. januarja 
2019, str. 16 

100 let od združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
Uroš Lipušček predstavil knjigo o zakulisnem dogajanju na pariški mirovni konferenci – Usoda bi lahko bila drugačna 
Osemnajstega januarja je bilo sto let od takrat, ko se je začela pariška mirovna konferenca, na kateri so odločali o slovenskih 
mejah in tudi o usodi Prekmurja. Kot uvod v sklop prireditev ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom so v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti predstavili monografijo Prekmurje v vrtincu mirovne 
konference 1919 s podnaslovom Vloga ZDA in kartografa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej, ki 
jo je napisal novinar, zgodovinar in publicist Uroš Lipušček. 
 

 
Slika: Na predstavitvi monografije Prekmurje v vrtincu mirovne konference 1919 so sodelovali (od leve) Uroš Lipušček, 
Klaudija Sedar in Dušan Šarotar. Fotografija: Jure Zauneker 
 
Danes se nam zdita to, kam sodi Prekmurje, in s tem odločitev diplomacije na tej konferenci samoumevna, pa ni bilo 
povsem tako. Usoda Prekmurja je bila na konferenci obrobno vprašanje in niso mu bili vsi naklonjeni. Slovenci smo bili 
skoraj največji poraženci te konference, zaradi prizadevanj Italije smo izgubili del Primorske in s plebiscitom Koroško. Tudi 
vprašanje Prekmurja bi se lahko izteklo drugače, če ne bi bilo ljudi, ki so se zavzeli za ta košček ozemlja. »Položaj Slovencev 
je danes podoben položaju Daniela v levjem brlogu, je znanstvenik Mihajlo Pupin pisal Woodrowu Wilsonu s pomočjo 
ameriških ekspertov, najverjetneje Johnsona: Lačni levi so Italijani, Nemci in Madžari, slovenskemu narodu pa grozi, da ga 
bodo raztrgali na koščke, da bi potešili lakoto nenasitnih levov,« lahko preberemo v knjigi. 
 



 
Slika: Zasedanje med mirovno konferenco. Fotografija iz knjige Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 
 
Osvetlil burno zakulisno dogajanje 
Monografijo, kjer je podrobneje predstavljena vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih mej, 
je uredila Klaudija Sedar, uvodni esej pa je napisal pisatelj Dušan Šarotar. Šarotar med drugim zapiše, da avtor Lipušček na 
novo osvetli burno zakulisno dogajanje na pariški mirovni konferenci, kjer so diplomati, politiki in geografi risali zemljevide 
razrušene Evrope. »To delo je izrazito dobrodošlo za zapolnitev vrzeli, saj znatno dopolni naše vedenje o dogajanju v 
veličastni Versajski palači. Avtor je dogajanje, ki je vplivalo na mednarodno dogajanje, interpretiral na podlagi arhivskih in 
drugih virov ter predstavil nekatere zelo napete razprave med delegati konference,« pa poudarja Sedarjeva. 
 

 
Slika: Major Douglas Wilson Johnson (1878–1944) je na zasedanju ozemeljske komisije prepričljivo dokazoval, kam sodi 
Prekmurje. Fotografija iz knjige Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 
 
Wilson je na mirovni konferenci, na kateri je sodelovalo 27 držav – poražene države v 1. svetovni vojni in Rusija niso bile 
povabljene –, nastopal kot vrhovni razsodnik. Mali narodi, kot je bil slovenski, so v njem videli državnika, ki bo postavil 
temelje novega, bolj pravičnega mednarodnega sistema, ki temelji na demokraciji in pravici narodov do samoodločbe. A se 
je Wilson izkazal kot nedosleden, trmoglav in tudi nepoučen, pravi Lipušček, poleg tega je postal žrtev starih diplomacij 
in tajnih sporazumov, ki so jih med seboj sprejemale članice antante, kar je vplivalo na pogajanja. 
Delegacija, ki jo je pripeljal s seboj, da bi se s člani posvetoval, pa je razpadla na nasprotujoče si skupine, ki so si različno 
razlagale samoodločbo in drugače razumele, komu pripada ozemlje, ki so ga naseljevali Slovenci. Pravzaprav smo imeli 
srečo, da je takrat major, kartograf in univerzitetni profesor Douglas W. Johnson razumel nacionalno vprašanje in je imel na 
Wilsona kar velik vpliv in se zavzel, da državna meja poteka severno od reke Mure. Med drugim je bil na soški fronti in se je 
seznanil z do tedaj neznanim narodom. K ugodni rešitvi je prispeval tudi mlad profesor češkega rodu Robert Kerner, ki je 
govoril več slovanskih jezikov, tudi slovenskega, in se je zavzel za nas. 
V ključnih trenutkih pomembna vloga katoliških duhovnikov 
Nasprotujoče si težnje ameriške delegacije je občutila tudi delegacija Kraljevine SHS, v kateri bi moral biti slovenski 
predstavnik in podpredsednik tedanje vlade Anton Korošec, ki je imel v tujini velik ugled. A se je odločil, da na konferenci ne 
bo sodeloval, namesto njega pa so poslali Ivana Žolgerja, kar so pozneje videli kot napako. Vseeno je Korošec bistveno 
vplival na reševanje slovenskega vprašanja, in to od doma, kjer so poleg njega delo aktivno spremljali še katoliški duhovniki 
Jože Klekl, Jože Godina in Ivan Jerič.  
V ključnem trenutku pa sta izjemno pomembno vlogo odigrala izvedenca za Štajersko in Prekmurje, duhovnika Fran Kovačič 
in Matija Slavič, ki sta delovala v etnološko-zgodovinski sekciji. Pripravila sta več študij, ponazarjala stanje in študije razdelila 
ameriškim delegatom. Slavič, ki je dobro poznal Prekmurje, je med drugim pisal o tem, da se je tu slovensko prebivalstvo 



ohranilo kljub hudi madžarizaciji. Diplomatski boj za slovensko mejo z Madžarsko na pariški konferenci se je po dolgem 
omahovanju končal tako, da je bilo Prekmurje priključeno matični državi, Porabje in s tem porabski Slovenci pa so ostali za 
mejo. 
V Lipuščkovi monografiji podrobneje izvemo, kako je potekala konferenca, kdo se je postavil na našo stran, kdo je bil proti, 
zapisana so nekatera nova dejstva, ki jih je avtor odkril pri raziskovanju. Izvemo tudi, da je še veliko nejasnosti, saj so se 
mnogi dokumenti s pariške mirovne konference izgubili ali izginili. »To je bilo kaotično leto in tisti, ki so takrat pisali 
zgodovino, niso bili ravno redoljubni, tako so dokumenti s te konference danes po vsem svetu in je težko dobiti celotno 
sliko,« opozarja Lipušček. Še vedno ni v celoti pojasnjena vloga predsednika teritorialne komisije, francoskega diplomata 
Andreja Tardieuja, ki se je postavil po robu vrsti italijanskih zahtev in v najbolj kritičnem trenutku stopil na stran  
Prekmurcev. 
Za Prekmurje gre 
Prireditev sta pripravila Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in iniciativni odbor za pripravo aktivnosti ob 100. Obletnici 
priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Režiser Štefan Celec pa je na kratko predstavil še film, ki nastaja ob 100. 
obletnici združitve in nosi naslov Za Prekmurje gre. »Ta prireditev je bila uvod v sklop prireditev tega pomembnega leta, ki 
je naše prekmursko leto in hkrati vseslovensko leto,« je zbrano množico nagovoril Milan Kučan, predsednik iniciativnega 
odbora. 
Povedal je še, da je Prekmurje pokrajina, za katero so značilne multikulturnost, multikonfesionalnost, multietničnost, in 
čeprav tu živijo v glavnem Slovenci, so ti vedno sobivali z Madžari, Hrvati, Judi in drugimi. Ta multikulturnost se je ohranila 
do danes v svetu in času, ki temu ni naklonjen. Predstavitev knjige je bila prva prireditev v letošnjem letu, osrednja pa 
bo državna proslava v Beltincih na predvečer dneva združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga 
praznujemo 17. avgusta. Praznovanje 100. obletnice se bo končalo marca z zbornikom strokovnih prispevkov na to temo s 
simpozija, ki ga pripravlja ZRC SAZU.  

• Mali kralič tudi v prestolnici. Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 4, 24. januarja 2019, str. 20 
Delo svetovne klasike v prekmurščini 
Minuli petek so v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani predstavili prevod Malega princa 
Lani je porabski Slovenec Akoš Anton Dončec, študent slovenistike na mariborski filozofski fakulteti, v prekmurščino 
prevedel eno od klasičnih del svetovne literature Malega princa avtorja Antoina de Saint-Exuperyja. V prevodu se naslov 
knjige glasi Mali kralič. 
 

 
Slika: Obiskovalci so lahko kupili tudi svoj izvod Malega kraliča. Fotografija: Ronja Jakomini/fb dic 
 
Delo je bilo predstavljeno že v Murski Soboti in Mariboru, tokrat pa je bila predstavitev v Ljubljani, pri čemer so organizatorji 
program še razširili. Zbrane je na začetku nagovoril vodja programa Kreatorij, ki deluje v sklopu Dijaškega doma Ivana  
Cankarja, Drago Pintarič.  
 

 



Slika: Enega od odlomkov je prebrala Aleksandra Pörš. Fotografija: Ronja Jakomini/fb dic 
 
Osrednji del dogodka je bilo branje odlomkov iz knjige – brali sta Aleksandra Pörš in Tina Kur 
–, v spremljevalnem programu pa sta se predstavila tudi prekmurska ustvarjalca Karel Turner in Branko Pintarič (med 
drugim urednik Malega kraliča) s svojimi avtorskimi pesmimi. Nastop je zaokrožila glasba – nastopila sta violinistka Mirjam 
Mah in cimbalist Dani Kolarič. Zbrani so bili priča tudi krajši predstavitvi zgodovine prekmurskega jezika in razmišljanju o 
njegovem pomenu, posebej v tem letu, ko zaznamujemo 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. 

• Ustvarjalna vez med Prleki in Primorci. V. T. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 4, 24. januarja 2019, str. 20 
V ljutomerski galeriji Anteja Trstenjaka je na ogled razstava z naslovom Sladka Istra. Na skupinski likovni razstavi se 
predstavljajo udeleženci ekstempora 2018, ki je potekal v organizaciji koprske območne izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti v okviru celovitega projekta Sladka Istra. Gre za drugo tovrstno srečanje Prlekov in Primorcev po 
petih letih, saj so slikarji iz Primorske tudi gostje domače likovne sekcije.  
 

 
Slika: V Ljutomeru sta sočasno na ogled dve razstavi; nova je pravkar postavljena Sladka Istra. Fotografija: Srečko Pavličič 
 
Po besedah Mateje Palčič, vodje OI JSKD Koper, je ustvarjalna in prijateljska vez med Prleki in Primorci tesna in trajna, zato 
so se radi ponovno predstavili tudi v Ljutomeru. Med več kot osemdesetimi udeleženci ekstempora je med izbranimi 
razstavljavci s svojo sliko tudi Ljutomerčanka Anica Rudolf. 
 

 
Slika: Tudi na odprtju so se mešali prleško-primorski vplivi, saj so Prleki med drugim poskrbeli za petje, Primorci pa za 
kulinarične dobrote. Fotografija: Srečko Pavličič 
 
Na odprtju razstave Sladka Istra so za prleški pridih poskrbeli člani Ljutomerskega okteta, ki ga vodi Dušan Prelog, za 
primorskega pa Primorci – ne le z umetniškimi slikami, ampak tudi s svojimi dobrotami. V Ljutomeru sta tako za ljubitelje 
likovne umetnosti trenutno na ogled kar dve razstavi: tematska dela domačih likovnikov in Sladka Istra. 

• Najdragocenejša dediščina je materni jezik. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 4, 24. januarja 
2019, str. 20 

Ob dnevu madžarske kulture v Lendavi 
Priznanja so prejeli Magda Bažika, Tünde Kovač, Klari Kosa in Laszlo Herman 
Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava je v lendavski gledališki in koncertni dvorani pripravil prireditev ob dnevu 
madžarske kulture. Na prireditvi so podelili priznanja Györgyja Zale tistim, ki so s svojo kulturno ustvarjalnostjo na različnih 
področjih prispevali k negovanju in ohranjanju madžarske kulture v Prekmurju. Priznanje za življenjsko delo na področju  
kulture je prejela Magda Bažika, ki se vse od otroštva vključuje v kulturne dejavnosti in za kulturo navdušuje tudi 
mlade. 
 



 
Slika: Priznanje za življenjsko delo na področju kulture je prejela Magda Bažika. Fotografija Jože Gabor 
Priznanje za kulturo Györgyja Zale sta prejeli Tünde Kovač in Klari Kosa, posebno priznanje za kulturo pa so podelili Laszlu 
Hermanu. V uvodu prireditve je s petjem in recitiranjem nastopil Peter Pal, po podelitvi priznanj pa je nastopila glasbena 
skupina Kalaka, ki letos praznuje petdeset let delovanja in igra tudi na tradicionalne ljudske instrumente. 
 

 
Slika: Kalaka letos praznuje petdeset let delovanja. Fotografija: Jože Gabor 
 
Slavnostni govornik je bil direktor Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava Mihael Šooš, ki je poudaril, da so v 
madžarski narodni skupnosti vedno imeli, imajo in bodo tudi v prihodnje imeli izjemno sposobne kulturne skupine ter 
nadarjene pevce, plesalce, vezilje, igralce, pisatelje, pesnike, slikarje in druge kulturne ustvarjalce, ki jim svet zavoda vsako 
leto podeli posebno priznanje Györgyja Zale za kulturo. S priznanjem se jim želijo zahvaliti za bogat prispevek k ohranjanju 
kulture in jezika prekmurske madžarske skupnosti. Na kulturnem področju deluje okrog 60 različnih skupin, ki ohranjajo 
kulturno dediščino, najdragocenejša dediščina pa je materni jezik. »Nespoštovanje drugega je velikokrat utemeljeno z 
nepoznavanjem drugačnosti in vrednot sobivajočega. Namesto ustvarjanja nepotrebnih žarišč nestrpnosti moramo v 
združeni Evropi poiskati stične točke, ki nas povezujejo,« je o medkulturnem sodelovanju povedal Šooš. 
 

Primorske novice, Koper 

• Odločen »ne« fašistom: Gorica. Primorske novice, št. 16, 21.1.2019, str. 3 

• Jana Krebelj. Slovenija v Trstu kupuje prostore za konzulat: Ljubljana – za nakup poslovnih prostorov in selitev 
790.000 evrov. Primorske novice, št. 18, 23.1.2019, str. 3 

 

• Peter Svetina: “Vedno sem sledil enemu cilju, spoštovanju človeka”. Jana Krebelj. Primorske novice, Koper, 19. 
01. 2019 

https://www.primorske.si/slovenija/peter-svetina-vedno-sem-sledil-enemu-cilju-spostov  
Vedno sem sledil enemu cilju, spoštovanju človeka, ne glede na to, kakšen je, pravi kandidat za varuha človekovih pravic 
Peter Svetina. Specialni pedagog za duševno prizadete je večino svoje poklicne kariere posveti delu z osebami z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju. Za imenovanje na funkcijo varuha potrebuje vsaj 60 glasov poslancev.  
 
 
Ljubljana. Peter Svetina, 54-letni specialni pedagog za duševno prizadete, je v svoji javni predstavitvi v predsedniški palači 
dejal, da se je v dosedanji poklicni karieri pogosto srečeval s kršitvami človekovih pravic ranljivih skupin. Srečeval se je tudi s 
primeri, ko so se bili najbolj ranljivi ljudje in njihove družine sami pripravljeni odreči svojim osnovnim človekovim pravicam 
zaradi neke hvaležnosti državi in državnim organom. “Vedno sem v ozkem krogu bil majhne bitke,” je te izkušnje in 
prizadevanja za enako obravnavo vseh povzel kandidat za varuha človekovih pravic. “Verjamem, da bom to pot nadaljeval, 
če bom dobil podporo v državnem zboru.” 

https://www.primorske.si/avtor?a=Jana%20Krebelj
https://www.primorske.si/avtor?a=Jana%20Krebelj
https://www.primorske.si/slovenija/peter-svetina-vedno-sem-sledil-enemu-cilju-spostov
https://www.primorske.si/slovenija/peter-svetina-vedno-sem-sledil-enemu-cilju-spostov


Strokovna pot ga je pripeljala tudi v Pivko  
V vlogi varuha namerava delovati proaktivno; odločno in jasno opozarjati, hkrati pa biti odprt za pogovore in nasprotne 
predloge, mnenja in kritike. Želi si intenzivirati tudi sodelovanje s civilno družbo in stroko pri urejanju različnih problematik. 
Civilna družba se najbolj neposredno srečuje z določeno problematiko, je pojasnil: “Sem izraziti praktik in iz teh praktičnih 
izkušenj je treba izhajati in poskušati iskati rešitve.” 
Peter Svetina  
specialni pedagog za duševno prizadete in kandidat za varuha človekovih pravic 
“Vedno sem si prizadeval, da bi ljudem dali dostojanstvo.”  
Svetino sta za novega varuha človekovih pravic predlagala nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara Slovenija in 
Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Življenjepis Petra Svetine govori o njegovih dolgoletnih izkušnjah 
s področja dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. Leta 2008 ga je poklicna in strokovna pot pripeljala tudi v Pivko, kjer je v 
sodelovanju s slovenskim združenjem za duševno zdravje Šent ustanavljal, nato pa do leta 2015 vodil zaposlitveni center 
Karso. “V sedmih letih vodenja je zagotovil trajno in kakovostno zaposlitev sodelavcem, od katerih sta dve tretjini invalidov 
na zaščitenih delovnih mestih,” so zapisali v uradu predsednika republike. 
Pahor: Svetino odlikuje izostren čut za človeka  
Svetina trenutno vodi Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju v Komendi. Ta zavod sta s kolegom ustanovila 
pred štirimi leti, njegov namen pa je ustvarjati trajna in kakovostna delovna mesta za najtežje zaposljive invalide. “Zavod 
postaja uveljavljen primer dobre prakse zaposlovanja invalidov na podeželju, tako doma kot v tujini,” so izpostavili v 
predsednikovem uradu, kjer tem in številnim drugim praktičnim izkušnjam, ki jih Svetina na področju šolstva, socialnega 
varstva, prostovoljstva in humanitarnega delovanja pridobiva že od začetka 90. let, dodajajo še njegov “izostren čut za ljudi, 
prav posebej za tiste družbene skupine, ki varstvo človekovih pravic in temeljih svoboščin najbolj potrebujejo.”  
S temi argumenti predsednik republike Borut Pahor državnemu zboru predlaga, naj Svetino izvoli za novega varuha s 
šestletnim mandatom. Da utegne Svetina zbrati zadostno, dvotretjinsko podporo poslancev, se je pokazalo že ob Pahorjevih 
posvetovanjih z vodji poslanskih skupin. Svetini se obeta podpora LMŠ, SD, SMC, Desus, SAB, NSi in obeh manjšinskih 
poslancev. O njegovi kandidaturi so se pripravljeni pogovarjati tudi v Levici. Če bi vse naštete stranke podprle Svetino, bi 
skupaj zagotovile nujnih 60 poslanskih glasov. V SDS in SNS tega, ali nameravajo podpreti kandidata, ki ga je izmed devetih 
prijavljenih izbral in predlagal Pahor, še niso razkrili.  
Državni zbor naj bi o Svetini odločal na januarski redni seji.  

 
MMC RTV SLO   
 

• Svetina, kandidat za varuha človekovih pravic: Vedno sem si prizadeval za dostojanstvo ljudi. Al. Ma. Ljubljana - 
MMC RTV SLO, STA. 18. januar 2019  

Iskanje novega varuha človekovih pravic 
https://www.rtvslo.si/slovenija/svetina-kandidat-za-varuha-clovekovih-pravic-vedno-sem-si-prizadeval-za-dostojanstvo-
ljudi/477678 
 

 
Slika: Javna predstavitev kandidata za varuha človekovih pravic Petra Svetine 18. januarja 2019 v predsedniški palači. 
Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.  
 
Kandidat za varuha človekovih pravic Peter Svetina je v predstavitvi napovedal, da bo na položaju proaktiven in si bo 
vedno aktivno prizadeval za dostojanstvo ljudi.  
V predsedniški palači se je predstavil kandidat za varuha človekovih pravic Peter Svetina. Leta 1965 rojen specialni pedagog 
za duševno prizadete je poudaril, da je pri svojem dosedanjem delu vedno sledil samo enemu cilju, in to je spoštovanje 
človeka, ne glede na to, kakšen je. 
Kot je pojasnil Svetina, je svojo življenjsko in poklicno pot namenil delu z ranljivimi ciljnimi skupinami, pretežno ljudem z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju. "Vedno sem si prizadeval, da bi ljudem dali dostojanstvo," je poudaril. 
Svojo vlogo varuha človekovih pravic vidi kot proaktivno, da opozarja, da je glasen, ob tem pa argumentiran in vedno odprt 
za nasprotne predloge, mnenja in kritike. 
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Inštitut varuha človekovih pravic v Sloveniji je po njegovih navedbah zaznamovan skozi delo dosedanjih varuhov, od katerih 
je vsak pustil zelo velik in pozitiven pečat svojega dela. To za vsakega, ki bo prišel na to mesto, pomeni pozitivno izhodišče in 
dober temelj za razvoj, meni. Svetina želi intenzivirati tudi sodelovanje s civilno družbo in stroko na različnih področjih. 
"Vpletanje civilne družbe, ki se neposredno srečuje s problematiko, je zelo pomembno," je prepričan. Opisal se je kot 
izrazitega praktika, ki je vedno izhajal iz praktičen izkušenj in iskal rešitve. 
Odločnost, jasna beseda in po domače rečeno tečnost proti državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem 
javnih pooblastil bodo njegovo vodilo, vedno pa bo odprt za pogovor, je dejal. 
Svojega dela na mestu varuha ne vidi samo kot varovanje ranljivih ciljnih skupin, je pojasnil in opozoril, da lahko vsakdo v 
vsakem trenutku postane član ene od ranljivih skupin. Poudaril je, da se bo v okviru pooblastil varuha človekovih pravic in v 
okviru zakonodaje zavzemal za človečnost in pravičnost za vse. 
Zaveda se, da se na področju dela varuha pojavlja zelo široka paleta stvari. Na vprašanje, katere človekove pravice ga 
trenutno najbolj skrbijo in bo nanje dal poudarek, je odgovoril, da so vse stvari med seboj zelo povezane. Pravice delavcev 
so denimo povezane z revščino, ta pa tudi s položajem oseb z invalidnostmi in prikrajšanih skupin, je pojasnil. Spomnil je 
tudi na probleme okolja in na otrokove pravice. Po njegovem mnenju bi bilo neodgovorno izpostaviti le nekatere. Poudaril 
pa je, da je treba prednostno reševati predvsem tiste zadeve, ki čakajo že dlje časa. 
Kovačeva: Svetina ima čut za ljudi 
Generalna sekretarka predsednikovega urada Nataša Kovač, ki je vodila predstavitev, je dejala, da ima Svetina poleg 
strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj še posebej izostren čut za ljudi, prav posebej pa za tiste družbene skupine, ki 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin najbolj potrebujejo. 
Predsednik države Borut Pahor je za kandidata za varuha človekovih pravic med devetimi prispelimi predlogi predlagal 
Svetino, ker je presodil, da izpolnjuje strokovna merila in ima potrebne izkušnje za opravljanje nalog varuha ter tudi uživa 
zadostno podporo v DZ-ju. 
Pahor na podlagi pogovora z vodji poslanskih skupin in predsednikom DZ-ja Dejanom Židanom pričakuje, da bi lahko 
poslanci o kandidaturi Svetine odločali že na redni januarski seji. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh 
poslancev. 
Svetini, ki je specialni pedagog, se obeta podpora strank LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB ter NSi in obeh manjšinskih poslancev. 
O njegovi kandidaturi so se pripravljeni pogovarjati tudi v Levici. Če bi vse naštete stranke podprle Svetino, bi skupaj lahko 
zagotovile nujnih 60 poslanskih glasov. V SDS-u in SNS-u se še niso odločili. 

• Makedonska vlada: Makedonščina ostaja edini uradni jezik v celotni državi. B. V.  Skopje - MMC RTV SLO, STA  
                  18. januar 2019  
Makedonci albanske narodnosti predstavljajo četrtino prebivalstva 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/makedonska-vlada-makedonscina-ostaja-edini-uradni-jezik-v-celotni-drzavi/477706 
 

 
Slika: Albanščina vendarle ni postala uradni jezik v vsej državi. Foto: EPA  
 
Potem ko je predsednik makedonskega parlamenta nedavno podpisal zakon o jezikih, po katerem naj bi albanščina poleg 
makedonščine postala uradni jezik na vsem ozemlju Makedonije, je vlada sporočila, da zakon ne vodi v polno 
dvojezičnost. 
Vlada je tako sporočila, da v nasprotju s poročanji medijev makedonski jezik s cirilico ostaja edini uradni jezik na celotnem 
ozemlju Makedonije in v njenih mednarodnih odnosih. 
V uradnem sporočilu je vlada odgovorila na očitke opozicije, češ da je država z uveljavitvijo omenjenega zakona postala 
dvonacionalna oziroma da je albanščina z njim postala uradni jezik v vseh makedonskih državnih institucijah in organih. 
Po poročanju Al Džazire Balkans je vlada sporočila, da zakon o jezikih ne uvaja polne dvojezičnosti niti v javni upravi. Zakon 
tako ne bo v veljavi v občinah, kjer manjšinske skupnosti ne predstavljajo več kot 20 odstotkov prebivalcev. 
Ivanov in VMRO-DPMNE proti 
Zakon je sicer stopil v veljavo prejšnji teden, ko je bil objavljen v Uradnem listu. Podpisal ga je predsednik parlamenta Talat 
Džaferi, ne pa predsednik države Gjorge Ivanov, kot nalaga zakonodaja. Ivanov namreč pravi, da je zakon protiustaven. 
Albanska manjšina je edina manjšinska skupnost v Makedoniji, ki v celotnem številu prebivalstva predstavlja 20 oziroma več 
odstotkov. Makedonska opozicija na čelu s konservativno stranko VMRO-DPMNE je ob tem kritično ocenjevala, da se je z 
zakonom Makedoncem albanske narodnosti na celotnem ozemlju države omogočilo storitve v albanščini, čeprav so z 20 
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oziroma več odstotki prebivalcev navzoči le v severozahodnih delih države. Etnični Albanci sicer predstavljajo okoli četrtino 
od 2,1 milijona prebivalcev Makedonije. 

• Vučić Kosovo pozval k odpravi 100-odstotnih carin na srbsko blago. B. V. Beograd - MMC RTV SLO, STA  
                 18. januar 2019  
Tudi EU poziva k ukinitvi carin 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/vucic-kosovo-pozval-k-odpravi-100-odstotnih-carin-na-srbsko-blago/477741 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je Kosovo prvič neposredno pozval k odpravi 100-odstotnih carin na srbsko blago, češ 
da bi to odprlo vrata pogovorom med državama. Če pa tega ne bodo storili, je pripravljen razpisati tudi volitve. 
 

 
Slika: Vučić omenja možnost novih predčasnih volitev. Foto: Reuters  
 
Če Priština ne odpravi carin, potem je jasno, da ne želijo pogovorov, dogovorov in sklepati kompromisov, ampak želijo 
politiko izsiljevanja, je dejal Vučić. "Če je tako, gremo brez težav na volitve. Zato je pomembno, da vemo, ali želijo ukiniti 
carine ali ne," je še povedal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. 
Vučić je tudi Evropsko unijo pozval, naj se še bolj zavzema za odpravo carin. Te je Priština novembra lani uvedla na vse blago 
iz Srbije in BiH-a, s čimer je odgovorila na onemogočanja članstva Kosova v mednarodnih organizacijah. 
Kosovski premier Ramuš Haradinaj je sicer ta teden omilil pogoje za odpravo carin, zaradi katerih so zastali pogovori med 
Kosovom in Srbijo pod okriljem EU-ja. Doslej je namreč vztrajal, da jih bodo odpravili, ko bo Srbija priznala Kosovo, po 
novem pa bo po dovolj "mednarodno zagotovilo", da bodo pogovori s Srbijo vodili v "medsebojno priznanje". 

• Gorica: Na shodu neofašistov 30 ljudi, na protifašističnem okoli 200. G. K. Gorica - MMC RTV SLO, STA. 19. 
januar 2019  

Obletnica bitke pri Trnovem, kjer so v 2. sv. vojni borci NOV-a premagali fašiste 
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/primorje/gorica-na-shodu-neofasistov-30-ljudi-na-protifasisticnem-okoli-
200/477762 
 

 
Slika: Poklon fašističnih veteranov. Foto: MMC RTV SLO 
  
Italijanski neofašisti odreda X Mas in skrajno desničarsko gibanje CasaPound so v Gorici na obletnico fašističnega poraza 
pri Trnovem pri Gorici pripravili marš. V odgovor je na ločeni lokaciji ob meji s Slovenijo potekal shod protifašistov. 
Letos so italijanske oblasti shoda predstavnikov organizacij, med katerimi bi lahko prišlo do različnih napetosti in vroče krvi, 
dovolile na različnih lokacijah v Gorici, saj niso želeli kakšnih neprijetnih srečanj med njimi. Shoda odreda X MAS in 
skrajnodesničarskega gibanja CasaPound se je po navedbah predstavnikov italijanske policije udeležilo okrog 30 ljudi. Na 
shodu so stali v popolni tišini, delegacija X MAS pa se je udeležila sprejema na goriški občini. 
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Slika: Na antifašističnem shodu se je zbralo okoli 200 ljudi. Foto: MMC RTV SLO  
 
Medtem se je protifašističnega shoda udeležilo približno 200 ljudi. Ob glasbi partizanskih pesmi so zbrane nagovorili 
predstavniki Zveze italijanskih partizanov in drugih organizatorjev shoda. "Želimo predvsem izpostaviti, da si to mesto ne 
zasluži prisotnosti fašistov in neofašistov, ki so odgovorni za veliko gorja v Evropi. To mesto, ki se želi pridružiti Novi Gorici v 
projektu Evropske prestolnice kulture, ne zmore teh dejanj in naša prisotnost je jasno opozorilo, da vsi želimo strpnost in 
dialog, vendar ob spoštovanju preteklosti," je ob robu antifašističnega shoda povedal Rudi Pavšič iz Slovenske kulturno-
gospodarske zveze (SKGZ). 
Neofašisti so shod v Gorici organizirali nekaj mesecev po shodu skrajnodesničarskega CasaPounda v Trstu, ki se ga je 
novembra lani udeležilo več tisoč ljudi. 
Obletnica poraza fašistične enote X MAS 
Povod za shod v Gorici je obletnica bitke pri Trnovem pri Gorici med 19. in 21. januarjem 1945, kjer so v drugi svetovni vojni 
pripadniki narodnoosvobodilnega boja (NOB) premagali fašistično enoto X MAS. Odvila se je velika bitka enot IX. korpusa 
NOB za osvojitev postojanke X MAS-a. Zmaga ima velik pomen, saj so Masovce tja poslali v bran vzhodne meje italijanstva, 
po koncu druge svetovne vojne tako Italija na večjem delu ozemlja Primorske ni bila prisotna ne s civilno ne z vojaško 
oblastjo. 
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 treba spoštovati drugače misleče. 
Župan Nove Gorice Klemen Miklavič 
Slovesnost ob tej obletnici italijanski neofašisti pripravljajo že več let, lani pa je člane X MAS-a med drugimi na občini sprejel 
tudi župan Gorice Rodolfo Ziberna. Ta se je letos, morda tudi zaradi številnih negativnih odzivov v javnosti, temu 
odpovedal. 
"Sprenevedavo ravnanje občinskih mož" 
Stranka Slovenska skupnost je sprenevedavo ravnanje goriških občinskih mož kljub določilom italijanske ustave, ki 
prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov, označila za nesprejemljivo. S človeškega vidika pa gre 
pri vsem skupaj za nespoštovanje do vseh tistih, ki so v tistih hudih časih dali življenja za današnjo družbeno blaginjo, so 
zapisali v sporočilu za javnost. 
Člane in somišljenike so pozvali, da se v čim večjem številu udeležijo današnjega antifašističnega shoda in s tem "izpričajo 
večinsko zavzetost za ideale demokracije, miru, solidarnosti, sožitja, spoštovanja in svobode". 
Zgodovinske rane še vedno prisotne 
"Gorica ne more sprejeti take odločitve in takega vedenja, saj je prav 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 pred napovedanim shodom opozorili v Stranki Slovenska skupnost. 
Pred shodom neofašistov 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 treba spoštovati drugače misleče," je zapisal. 
Je prav, da oblast dopušča fašistične shode? 
Toleriranje pojava in zlasti dopuščanje javnega nastopanja skupin, ki navdih črpajo iz poraženih ideologij in temnih časov 
naše civilizacije, sta 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. 
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Slika: Člani CasaPounda s transparentom: "Italija: vstani, bojuj se in zmagaj." Na shodu v Trstu decembra 2018. Foto: 
Radio Capodistria /Stefano Lusa  
 
Kot je še zapisal novogoriški župan, s tem sporočilom poziva tudi goriške sosede, zlasti vodstvo občine in italijanskih 
državnih ustanov, saj verjame, da bodo ravnali preudarno v korist skupnega goriškega prostora ter skladno z vrednotami 
sodobne in svobodne Evrope. 
Ostre obsodbe iz stranke SD 
Tudi v SD-ju ostro obsojajo tovrstne provokacije neofašistov, ki ne sodijo v Evropo prihodnosti. Podpredsednik stranke 
Matjaž Nemec je dejal, da je naša naloga, da ubranimo tisto, kar so evropske vrednote ‒ to so skupno spoštovanje, 
medsebojno sodelovanje in graditev nove sodobne Evrope prihodnosti. 
Goričani z obeh strani meje se že od nekdaj borijo in gradijo skupno prihodnost, ki temelji na skupnih evropskih vrednotah. 
Postali so zgled za celotno Evropo in Evropsko unijo, je dodal Nemec v videoposnetku, ki ga je SD objavil na Twitterju. 

• V dveh nesrečah v Sredozemskem morju naj bi umrlo okoli 170 prebežnikov. B. V.  Lampedusa - MMC RTV SLO.  
                 20. januar 2019  
Lani je na morju umrlo več kot 2.200 prebežnikov 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-dveh-nesrecah-v-sredozemskem-morju-naj-bi-umrlo-okoli-170-
prebeznikov/477824 
 

 
Slika: Številni prebežniki skušajo morje prečkati na gumijastih čolnih. Foto: Reuters  
 
Visoki komisariat ZN-a za begunce je sporočil, da naj bi v Sredozemskem morju v dveh ločenih nesrečah umrlo okoli 170 
ljudi, čeprav agencija ZN-a poročil o smrtnih žrtvah ni mogla neodvisno preveriti.  
Italijanska mornarica je sporočila, da se je pred obalo Libije potopil čoln s 117 ljudmi, maroške in španske oblasti pa so na 
zahodu Sredozemskega morja iskale izgubljeno ladjo z domnevno 53 ljudmi na krovu, poroča BBC. 
V Maroku je v bolnišnični oskrbi človek, ki je na morju preživel 24 ur. Iskanje ladje poteka že več dni, do zdaj pa je bilo 
neuspešno. 
Ladja, ki se je potopila pred Libijo, pa je iz te države izplula v soboto, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije 
(IOM). Kot je dejal predstavnik te organizacije Flavio Di Giacomo, so jim trije preživeli dejali, da je bilo na krovu 120 ljudi. 
Italijansko vojaško letalo je v petek opazilo potapljanje ladje, v morje pa je odvrglo dva splava. Helikopter je nato iz vode 
potegnil tri ljudi, ki so bili podhlajeni, zdravijo pa se na italijanskem otoku Lampedusa. 
Grandi: Ne smemo si zatiskati oči 
Visoki komisar ZN-a za begunce Filippo Grandi je dejal, da mora biti storjeno vse, kar se da, da se reši življenja ljudi, ki na 
morju potrebujejo pomoč. Ob tem je opozoril, da si ne smemo zatiskati oči pred velikim številom ljudi, ki "umirajo na pragu 
Evrope". 
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Lani je med poskusom prečkanja Sredozemskega morja umrlo več kot 2.200 ljudi. 
Po podatkih IOM-a je v prvih 16 dneh letošnjega leta morje na poti iz Afrike v Evropo prečkalo 4.216 prebežnikov, več kot 
dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani. 
V zadnjih letih več evropskih držav, vključno z Italijo, ne želi sprejemati prebežnikov. Italijanski notranji minister Matteo 
Salvini je po zadnji nesreči za krive označil "tihotapce ljudi", ki da bodo še naprej "ubijali", dokler bodo "evropska pristanišča 
odprta". 

• V Atenah več kot 100.000 ljudi na nasilnih protestih proti imenu Makedonije.  K. S.  Atene - MMC RTV SLO, STA.   
                 20. januar 2019  
Dogovor s Skopjem nepriljubljen 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-atenah-vec-kot-100-000-ljudi-na-nasilnih-protestih-proti-imenu-
makedonije/477851 
 

 
Slika: Kaotični prizori iz Aten. Foto: Reuters  
 
V središču Aten se je zbralo več kot 100.000 ljudi, ki so protestirali proti preimenovanju grške sosede Makedonije v 
Severno Makedonijo. 
Protestniki so na osrednjem atenskem trgu Sintagma pred parlamentom vihteli grške zastave in vzklikali "Politiki – izdajalci" 
ter "Makedonija je grška". V Atene so z več kot 320 avtobusi, trajekti in letali prispeli iz vseh delov države, med njimi največ 
iz severnega dela Grčije. 
Po navedbah policije se je v središču Aten zbralo 100.000 ljudi, organizatorji pa ocenjujejo, da je bilo protestnikov okoli 
150.000. Lani se je podobnih protestov udeležilo okoli 140.000 ljudi. 
Na protestih so izbruhnili spopadi med policijo in okoli stotimi desničarskimi skrajneži, ki so skušali vdreti na območje 
parlamenta in v policiste metali kamenje in druge predmete. Policija je odgovorila z gumijevkami in solzivcem. 
 

 
Slika: Glede na ankete spremembi imena v Severna Makedonija nasprotuje 70 odstotkov Grkov. Foto: Reuters  
 
Zaradi nevarnosti izgredov so oblasti močno poostrile varnostne ukrepe. Za varnost je skrbelo okoli 2.000 policistov, v zraku 
so bili tudi brezpilotni letalniki in helikopterji. Središče Aten je bilo zaprto za promet, zaprte so bile tudi nekatere postaje 
podzemne železnice. 
Številni Grki proti imenu 
Ker je Makedonija tudi ime pokrajine na severu Grčije, številni Grki nasprotujejo temu, da bi se severna soseda imenovala 
podobno. Glede na javnomnenjske ankete spremembi imena v Severna Makedonija nasprotuje 70 odstotkov Grkov. 
Številni se bojijo, da bi sosednja država s podobnim imenom v prihodnje lahko zahtevala zase njihovo severno pokrajino 
Makedonija ali se polastila helenske kulturne dediščine. 
Sporazum o imenu, ki so ga Skopje in Atene dosegli junija lani, je po 13 letih zastoja zaradi blokade Grčije zaradi imena 
severne sosede odprl pot Makedoniji v EU in Nato. 
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Makedonski parlament je 11. januarja v skladu s sporazumom sprejel spremembe ustave, s katerimi se bo ime države 
spremenilo v Severna Makedonija, ko bo Grčija izpolnila svoj del sporazuma. 
Grški parlament bo po napovedih v ponedeljek začel razpravo o ratifikaciji prespanskega sporazuma o imenu Makedonije, 
ratificirali pa naj bi ga konec prihodnjega tedna. 

• Po očitkih o kolonizaciji Francija na zagovor poklicala italijansko veleposlanico. K. S., B. V. Rim - MMC RTV SLO, 
Reuters, 21. januar 2019  

Luigi Di Maio krivi Francijo za migrantsko krizo 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-ocitkih-o-kolonizaciji-francija-na-zagovor-poklicala-italijansko-
veleposlanico/477931 
 

 
Slika: Italija krivi francosko politiko za pribežniški val iz Afrike. Foto: Reuters  
 
Namestnik italijanskega premierja Luigi Di Maio je okrivil Francijo za evropsko migrantsko krizo in jo obtožil, da je afriške 
države s svojo "kolonizatorsko" politiko spravila na beraško palico.  
Di Maio, vodja Gibanja petih zvezd, meni, da je prav Francija kriva za krizo na mejah EU-ja, in ob tem napovedal, da bo temo 
načel na vrhu EU-ja in drugih mednarodnih telesih. 
Do Di Maiovega ostrega napada na sosedo prihaja v času, ko je v Sredozemlju samo v zadnjem tednu utonilo okoli 170 
prebežnikov. Tri prebežnike je v petek rešila italijanska mornarica ob obali Lampeduse. 
Francosko zunanje ministrstvo je zaradi Di Maiove izjave na zagovor že poklicala italijansko veleposlanico Tereso Castaldo. 
Neimenovani vir v francoski diplomaciji je po poročanju Reutersa dejal, da ni prvič, da so italijanske oblasti podale 
"nesprejemljive in agresivne izjave". 
Preživeli so povedali, da so bili del skupine 120 ljudi, ki so odpluli iz Libije v četrtek. Po okoli desetih urah na morju se je 
njihova ladja začela potapljati. V ločeni nesreči se je na zahodu Sredozemlja prevrnila ladja s 53 prebežniki. 
Tragediji sta ponovno oživili razpravo o ostri prebežniški politiki, ki jo zagovarja italijanska desničarska vlada. "Hinavci bi bili, 
če bi še kar naprej govorili o posledicah, ne da bi se ozrli v vzroke. Če danes k nam prihajajo ljudje iz Afrike, je to zaradi 
evropskih držav, kot je Francija, ki v svojih glavah ni nikdar nehala kolonizirati Afrike," je dejal Di Maio na zborovanju. 
 

 
Slika: V Sredozemlju vsako leto utone na tisoče prebežnikov. Foto: Reuters  
 
Sporni "kolonialni frank" 
Politik, ki je tudi minister za gospodarski razvoj, je imel pri tem v mislih CFA-frank, valuto, ki jo še vedno uporabljajo v 14 
nekdanjih francoskih kolonijah v Zahodni in Osrednji Afriki. Kritje valute jamči francoska državna blagajna in ima fiksni 
menjalni tečaj z evrom. 
In čeprav pripisujejo CFA-franku zasluge, da zagotavlja afriškim državam finančno stabilnost, zagovorniki popolne 
neodvisnosti Afrike od Francije valuto tudi pogosto kritizirajo kot ostalino kolonialnih časov. Njihov argument je, da CFA-
frank, ustvarjen leta 1945, zavira njihov gospodarski razvoj, saj nimajo nobene besede pri francoski ali evropski monetarni 
politiki. 

https://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-ocitkih-o-kolonizaciji-francija-na-zagovor-poklicala-italijansko-veleposlanico/477931
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-ocitkih-o-kolonizaciji-francija-na-zagovor-poklicala-italijansko-veleposlanico/477931
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-ocitkih-o-kolonizaciji-francija-na-zagovor-poklicala-italijansko-veleposlanico/477931
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-ocitkih-o-kolonizaciji-francija-na-zagovor-poklicala-italijansko-veleposlanico/477931
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/01/21/65558976_fp-xl.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/01/21/65558975.jpg


"Na desetine afriških držav je, v katerih Francija tiska svojo lastno valuto, kolonialni frank, s tem pa financira francoski javni 
dolg," je dejal Di Maio, ki meni, da bi moral EU in morda celo ZN Franciji naložiti sankcije zaradi "spravljanja teh držav na 
beraško palico in mobiliziranja tamkajšnjih prebivalcev". "Afričani imajo svoje mesto v Afriki, in ne na dnu morja," je še 
pribil. 
Gospodarska velesila zaradi kolonij 
Di Maio še meni, da bi Francija krepko padla v razvrstitvi mednarodnega gospodarstva, če ne bi imela zaslombe v svojih 
nekdanjih kolonijah. "Če Francija ne bi imela afriških kolonij, ki jih molze, bi bila šele 15. gospodarska sila na svetu, tako pa 
je v samem vrhu ‒ in to zaradi svojega početja v Afriki," je dejal. 
 

 
Slika: Di Maio napoveduje, da bo parlamentu predlagal, naj Francijo kaznuje. Foto: EPA  
 
Francija je sedmo največje gospodarstvo na svetu in tretje največje v Evropi, za Nemčijo in Veliko Britanijo. 
Di Maio je še dejal, da bo njegova stranka v naslednjih tednih parlamentu podala uradni predlog, naj kaznuje Francijo. Ob 
tem je še ošvrknil francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bi moral nehati pridigati Italiji glede moralnosti, 
medtem ko njegova vlada še naprej izkorišča afriške države. 
Poleti je namreč Macron okrcal italijansko vlado, ker je zavrnila reševanje prebežnikov na morju, češ da gre za "gnusno" in 
"nesprejemljivo" politiko. 
Italija je vse kritike zavrnila, ob tem pa francosko vlado obtožila dvoličnosti. Odnosi med francosko in italijansko vlado so že 
tako napeti, saj je Di Maio ‒ skupaj s protipriseljenskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem ‒ podprl protestniško 
gibanje rumenih jopičev, ki je na ulicah Francije že od novembra. 

• Salvini stopnjuje spor: Francija nima interesa za stabilizacijo Libije. B. V.  Rim - MMC RTV SLO, Reuters  
                 22. januar 2019  
Gre za del kampanje pred evropskimi volitvami? 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/salvini-stopnjuje-spor-francija-nima-interesa-za-stabilizacijo-libije/478045 
 

 
Slika: Matteo Salvini je podprl Di Maia v obtožbah zoper Francijo. Foto: Reuters  
 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini stopnjuje besedno vojno med Rimom in Parizom po italijanski obtožbi, da je 
Francija odgovorna za revščino v Afriki. Dejal je, da Francija ne želi stabilne Libije. 
Razlog za to so po Salvinijevih besedah francoski energetski interesi v tej severnoafriški državi, ki so v konfliktu z interesi 
Italije, poroča Reuters. 
"V Libiji Francija nima interesa za stabilizacijo razmer, verjetno ker ima naftne interese, ki so nasprotni interesom Italije," je 
Salvini dejal za italijansko televizijo Canale 5. 
Namestnik italijanskega premierja Luigi Di Maio je sprva okrivil Francijo za množični prihod afriških prebežnikov v Evropo in 
jo obtožil, da je afriške države s svojo "kolonizatorsko" politiko spravila na beraško palico. 
Salvini iz koalicijske protipriseljenske stranke Liga je zdaj podprl Di Maia, vodjo vladnega Gibanja petih zvezd. Dejal je, da 
Francija želi izkoriščati afriška bogastva, namesto da afriškim državam pomaga razviti njihova gospodarstva. Omenil je 
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primer Libije, kjer vlada kaos po zrušenju dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija, ki so ga vojaško podprle zahode 
države. 
O zadnjem diplomatskem sporu s Francijo je Salvini v torek dejal, da sosednja država nima razloga za jezo, saj je sama z 
meje "odvrnila več deset tisoč migrantov" in jih "zapustila, kot da so živali". Dodal je, da Italija "ne bo sprejemala učnih ur o 
človečnosti od Macrona". 
Gre za tekmo med Salvinijem in Di Maiem? 
Reuters navaja neimenovani vir v francoski diplomaciji, ki je dejal, da Salvini daje takšne izjave verjetno, ker meni, da ga bo 
Di Maio s tovrstno retoriko prehitel. Tako Salvinijeva Liga kot Di Maievo Gibanje vodita odločno kampanjo pred majskimi 
volitvami v Evropski parlament, obe stranki pa skušata pokazati, da sta prelomili z običajnimi politikami levo- in 
desnosredinskih strank. 
Vir je še dejal, da so obtožbe na račun vloge Francije v Afriki neutemeljene in da si Francija prizadeva za stabilizacijo Libije, 
preprečevanje širjenja terorizma in omejevanje prihoda prebežnikov v Evropo. 

• Poslanci vladi priporočajo, naj posreduje v tujini za zamejske medije. Al. Ma. 23. januar 2019. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA  

Zavzema naj se za vzpostavitev sistemskega financiranja 
https://www.rtvslo.si/slovenija/poslanci-vladi-priporocajo-naj-posreduje-v-tujini-za-zamejske-medije/478160  
Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu je na današnji seji vladi priporočila, da v stikih s predstavniki deželnih in 
državnih oblasti v državah, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost, izpostavi problematiko financiranja tiskanih 
medijev.  
Poudarki 

 
Slika: 2. seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 23. januarja 2019, na sredi resorni minister Peter Jožef 
Česnik. Foto: DZ/Matija Sušnik  
 
Komisija, ki se je seznanila s problematiko financiranja tiskanih medijev in knjig slovenske manjšine v zamejstvu, je soglasno 
sprejela tudi sklep, da od vlade pričakuje nadaljnjo enakopravnost založnikov iz Slovenije in zamejstva pri sofinanciranju 
izdajanja publikacij za slovensko tržišče. 
Predstavniki krovnih organizacij slovenske manjšine v Avstriji so na današnji seji slovenske oblasti pozvali, naj pri avstrijskih 
oblasteh posredujejo za financiranje tednika Novice. 
"Iz dveh tednikov je nastal eden, tednik Novice, a niti tega ne moremo financirati," je težave tiskanih medijev na avstrijskem 
Koroškem orisal Nanti Olip iz Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Povedal je, da je Slovenija za Novice letos 
odobrila 107.000 evrov, Avstrija pa svojega deleža, ki bi ga morala prispevati, še ni odobrila. Predlagal je, da bi Slovenija 
skušala na Dunaju doseči, da bi tudi Avstrija dala svoj delež. 
 

 
Slika: Podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Nanti Olip je predlagal, naj Slovenija posreduje na 
Dunaju. Foto: BoBo  
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Njegov poziv sta podprla Marjan Sturm iz Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in Bernard Sadovnik iz Skupnosti koroških 
Slovencev in Slovenk (SKS). "Nujno je, da ohranimo edini časopis v slovenščini, ki še obstaja," je dejal Sadovnik. "Če ne bomo 
brali, ne bomo več vedeli, kdo smo," pa je poudaril Sturm. 
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je tedniku Novice priporočil, naj bo bolj tržno naravnan in 
naj najde podporo pri gospodarski skupnosti na avstrijskem Koroškem. 
Vodja sektorja za sosednje države na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) Matej Andolšek je dejal, da so vprašanje 
financiranja medijev slovenske skupnosti v zadnjih letih omenjali na vseh srečanjih s predstavniki avstrijskih oblasti na 
različnih ravneh. 
"Prejšnja avstrijska vlada je dala zagotovila, da bo sprejela zakon o pospeševanju tiska, ki bi sistemsko uredil financiranje 
časnikov, kot so Novice, a se to ni zgodilo," je dejal. Zdajšnja avstrijska vlada tega zakona nima v načrtu svojega dela, je še 
pojasnil in dodal, da si prizadevajo za sistemsko ali vsaj dolgoročnejšo rešitev, tudi če ne bo zakonske ureditve vprašanja. 
 

 
Slika: Primorski dnevnik v Trstu izhaja neprekinjeno od leta 1945. Foto: Radio Koper Foto: Radio Koper  
 
Primorski dnevnik za zdaj nad gladino 
Je pa posredovanje Slovenije v Rimu za zdaj rešilo vprašanje financiranja tržaškega Primorskega dnevnika, kar je naglasil 
tudi Rudi Pavšič iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in se za to zahvalil slovenskim oblastem. Ob tem je izrazil 
zaskrbljenost glede financiranja tednikov Novi Matajur in Novi Glas in pozval h konkretni rešitvi tega vprašanja. 
Odgovorni urednik Primorskega dnevnika Aleksander Koren se je v imenu vseh zaposlenih zahvalil za podporo Slovenije. 
Kot je dejal, se je "okoli časnika strnila vsa manjšina, novost pa je, da se je zanj postavila tudi italijanska lokalna politika, kar 
bi bilo še pred desetimi leti nepredstavljivo". 
Minister Česnik je dejal, da so tiskani mediji še posebej pomembni za starejše. Primorski dnevnik je šel po njegovih besedah 
v korak s časom in je tudi že v elektronski obliki. 
Andolšek pa je pojasnil, da se sredstva za Novi Matajur in Novi Glas niso zmanjšala. To je po njegovem med drugim zasluga 
zunanjega ministra Mira Cerarja, ki je bil o pravem času na obisku v Rimu. Pojasnil je še, da je pri teh časnikih težava, da 
nista opredeljena kot manjšinska medija po italijanskem zakonu o založništvu. Je pa tudi res, da ta zakon nima zagotovljenih 
sredstev ampak je financiranje odvisno od proračuna, je še dejal Andolšek. 

• Štiri stanovanja za begunce v koprski občini še samevajo. Katarina Štrukelj. Koper - Radio Koper.  23. januar 
2019  

Stanovanja, ki jih je javni stanovanjski sklad koprske občine maja lani oddal Uradu za oskrbo in integracijo beguncev, so 
še vedno prazna. O prekinitvi pogodbe v uradu ne razmišljajo. 
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/stiri-stanovanja-za-begunce-v-koprski-obcini-se-samevajo/478091 
 

 
Slika: Stanovanja koprskega stanovanjskega sklada so bila premajhna za dosedanje potrebe Urada za oskrbo in 
integracijo beguncev. Foto: Radio Koper  
 

https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/stiri-stanovanja-za-begunce-v-koprski-obcini-se-samevajo/478091
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/stiri-stanovanja-za-begunce-v-koprski-obcini-se-samevajo/478091
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2018/11/22/65545502.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2017/03/24/65389919_3-9-2010_dolinska_novi_bloki_022_fp-xl.jpg


Štiri stanovanja za begunce z mednarodno zaščito je koprska občina državi ponudila po zapletu z nameravano namestitvijo v 
integracijski hiši na Škofijah. A od podpisa pogodbe maja lani so stanovanja na Izolskih vratih, Cesti na Markovec, Dolinski 
cesti ter na Škofijah prazna. Zakaj, pojasnjuje vodja sektorja za sprejem in oskrbo na uradu : 
"To so stanovanja manjša po kvadraturi, mi smo pa po tem relokacijskem mehanizmu dobili družine, ki imajo več članov, se 
pravi šest ali več. In trenutno zaradi prostorske omejenosti družin nismo naselili v ta stanovanja." 
Urad stanovanjskemu skladu koprske občine plačuje tržno najemnino, ki za vsa štiri stanovanja znaša prek dva tisoč evrov. 
"Trenutno o prekinitvi pogodbe ne razmišljamo," je še dodala Štrukljeva. 
V občinskem skladu upajo, da bodo stanovanja čim prej služila svojemu namenu, pogodba je namreč podpisana z vezavo za 
obdobje petih let. 
Če ne bo zapletov, bo sklad sicer v začetku jeseni začeli graditi 215 novih stanovanj na Dolinski v Kopru, med njimi bo 30 
oskrbovanih stanovanj, dokončana pa naj bi bila v letu dni. Po lani zaključenem razpisu koprske občine za neprofitna 
stanovanja so najvišje uvrščene naselili v 44 prostih stanovanjskih enot, na čakalni listi je še 520 prosilcev. 

• EU zaradi zadržkov Italije pripravljen prekiniti operacijo proti tihotapcem prebežnikov v Sredozemlju. J. R. 
Berlin, Rim - MMC RTV SLO, STA. 23. januar 2019  

Nemčija po odpoklicu svoje ladje ne bo poslala nove 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-zaradi-zadrzkov-italije-pripravljen-prekiniti-operacijo-proti-tihotapcem-
prebeznikov-v-sredozemlju/478134 
 

 
Slika: Fregata belgijske vojske Louise-Marie. Foto: EPA  
 
Evropska unija je pripravljena končati pomorsko operacijo za boj proti tihotapcem prebežnikov v Sredozemlju, če je 
Italija ne želi več, so potrdili viri blizu visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini.  
Evropska unija je operacijo Sophia začela leta 2015, da bi ujela tihotapce in onemogočila trgovanje z ljudmi. Operacija 
vključuje tudi usposabljanje libijske obalne straže. Bruselj je operacijo Sophia decembra lani uradno podaljšal še za tri 
mesece, do konca marca. 
Skupno so aretirali več kot 140 osumljenih tihotapcev in uničili več kot 400 tihotapskih ladij. V sklopu operacije Sophia so iz 
morja skupno rešili okoli 49.000 ljudi, poroča Deutsche Welle. 
Operacija Sophia je bila in je še vedno odličen primer evropske obrambne politike. Borila se je proti trgovini z ljudmi v 
Sredozemlju, usposobila je libijsko obalno stražo in rešila človeška življenja, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA 
navedli viri blizu visoke zunanjepolitične predstavnice EU-ja Mogherinijeve. 
"Sophia je prinesla celotno Evropo v Sredozemlje, kjer je bila prej Italija sama. Če Italija, ki vodi misijo in gosti njen sedež, 
Sophie ne želi več, smo jo pripravljeni končati," so po poročanju DPA-ja dodali viri v Bruslju. 
Salvini: "Mandat operacije je bil, da se vsi migranti izkrcajo v Italiji" 
 

 
Slika: Italijanski notranji minister Matteo Salvini Foto: EPA  
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Italijanski notranji minister Matteo Salvini je večkrat kritiziral operacijo Sophia. "Mandat operacije Sophia je bil, da se vsi 
migranti izkrcajo v Italiji," je dejal in dodal, da je zaradi operacije v Italijo prišlo okoli 50.000 ljudi. Poudaril je, da se mora 
operacija Sophia končati, če se "pravila ne bodo spremenila", poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. 
Nemčija iz operacije povlekla svojo fregato 
Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen je medtem Italijo obtožila, da je v zadnjih devetih mesecih italijansko 
poveljstvo nemško fregato Augsburg pošiljajo na najbolj odročna območja Sredozemskega morja, kjer sploh ni poti, ki bi jih 
uporabljali tihotapci beguncev, zato nemška ladja v zadnjih mesecih ni več opravljala smiselne naloge. 
 

 
Slika: Nemška fregata Augsburg. Foto: EPA  
 
Fregato bi morala zamenjati oskrbovalna ladja Berlin, a jo bodo poslali na vojaške vaje v Severno morje. Če bo spor o 
operaciji Sophia rešen, pa bi jo lahko v desetih dneh poslali v Sredozemsko morje, je pojasnila ministrica in dodala, da 
morajo težavo razrešiti notranji ministri držav članic EU-ja. "Za nas je pomembno, da se v Bruslju politično razjasni, kaj je 
naloga te misije," je poudarila. 
Nemški general Eberhard Zorn je v torek nemškemu parlamentu sporočil, da februarja ne bodo nadomestili fregate 
Augsburg, ki sodeluje v operaciji pred libijsko obalo. Deset nemških vojakov bo sicer ostalo na sedežu misije, nekaj pa jih bo 
še naprej delovalo na poveljniški ladji. 
Avramopoulos za nadaljevanje operacije 
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopoulos se je medtem v Bruslju zavzel za nadaljevanje operacije, ki je po 
njegovem zgodba o uspehu, saj je razbila veliko tihotapskih mrež. Njena usoda še ni odločena in je v rokah držav članic, 
zlasti Italije, ki ji poveljuje, je zatrdil. 
EU bo operacijo nadaljevala ob sodelovanju Nemčije, je dejal komisar in pojasnil, da je bil umik nemške ladje načrtovan za 
februar. Na Nemčiji je, da se odloči, ali bo ladjo nadomestila z drugo, vendar ne gre za vprašanje prekinitve sodelovanja v 
operaciji. 
Med nalogami tudi uresničevanje embarga na orožje 
 

 
Slika: Avstrijska vojska med pripravami na operacijo Sophia. Foto: EPA  
 
Operaciji Sophia deluje le v mednarodnem morju, ne pa tudi v libijskih vodah, kar je bilo sicer dolgoročno predvideno ob 
njeni vzpostavitvi leta 2015. Za ta korak EU potrebuje povabilo libijskih oblasti oziroma resolucijo Združenih narodov. 
Poleg temeljne naloge uničenja poslovnega modela tihotapcev in trgovcev z ljudmi v južnem osrednjem Sredozemlju ima 
Sophia še dve podporni nalogi: usposabljanje libijske obalne straže in mornarice ter pomoč pri uresničevanju embarga ZN-a 
na orožje na odprtem morju pred libijsko obalo. V operaciji Sophia je z ladjo Triglav sodelovala tudi Slovenija. 
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• Francija zavrača italijanske kritike: "Ne bomo tekmovali, kdo je neumnejši". J. R.  Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, 
STA. 23. januar 2019  

Salvini in Di Maio Francijo okrivila za krizo s prebežniki in kritizirala Macrona 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/francija-zavraca-italijanske-kritike-ne-bomo-tekmovali-kdo-je-neumnejsi/478148  
Francija se je odzvala na ostre kritike podpredsednikov italijanske vlade Mattea Salvinija in Luigija Di Maia. Ministrica za 
evropske zadeve Nathalie Loiseau je sporočila, da se z Italijani ne bodo spuščali v besedno vojno.  
 

 
Slika: Ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau je sporočila, da se Francija ne bo spuščala v besedno vojno ali 
ukrepala proti Rimu. Foto: Reuters  
 
"Matteo Salvini žali Francoze. Kaj imajo Italijani od tega? Nič. Se bodo zaradi tega spremenile politične razmere v Franciji? 
Ne," je v tvitu zapisala francoska ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau in spomnila, da so se Francozi že na minulih 
predsedniških volitvah odločili proti desni populistični Marine Le Pen in za predsednika Emmanuela Macrona. 
"Naš namen ni sodelovati v tekmovanju, kdo je neumnejši," je danes še izjavila ministrica in poudarila, da se francoska vlada 
ne bo spuščala v besedno vojno ali kako drugače ukrepala proti Rimu. 
 
 
Po očitkih o kolonizaciji Francija na zagovor poklicala italijansko veleposlanico 
"Neutemeljene izjave je treba brati v kontekstu italijanske notranje politike," pa je v izjavi za javnost zapisalo francosko 
zunanje ministrstvo in izjave označilo za nesprejemljive. V torek je neimenovani vir v francoski diplomaciji dejal, da Salvini 
daje ostre izjave, ker meni, da ga lahko Di Maio z uporabo enake retorike prehiti v priljubljenosti. 
Tako Salvinijeva Liga kot Di Maievo Gibanje vodita odločno kampanjo pred majskimi volitvami v Evropski parlament, obe 
stranki pa skušata pokazati, da sta prelomili z običajnimi politikami levo- in desnosredinskih strank. 
Francoske puščice proti Parizu 
Salvini je v prenosu v živo na Facebooku dejal, da Francija zaradi svojih interesov ne želi stabilne Libije. Macrona je obtožil, 
da "veliko govori, a malo doseže". "Deli lekcije o velikodušnosti, a na meji z Italijo zavrača na tisoče migrantov," je še dejal 
italijanski notranji minister. 
 
Salvini stopnjuje spor: Francija nima interesa za stabilizacijo Libije 
Zadnji spor v napetih odnosih med Parizom in Rimom je sicer zanetil Di Maio, ki je v nedeljo Franciji očital, da je zakrivila 
krizo s prebežniki ter da ima v Afriki še vedno svoje kolonije, kjer kuje dobiček na račun revnih. Zaradi njegovih besed je 
francosko zunanje ministrstvo v ponedeljek na zagovor poklicalo italijansko veleposlanico v Parizu Tereso Castaldo. 
Veleposlanico "spomnili na meje" 
Francosko zunanje ministrstvo je danes še sporočilo, da so veleposlanico "spomnili na meje", ki jih je treba upoštevati, da bi 
se med državama nadaljevali prijateljski odnosi. 

• V Atenah razprava o sporazumu z Makedonijo. Bo le prišlo do dogovora?. B. V. 23. januar 2019.  Atene - MMC 
RTV SLO, STA  

Cipras potrebuje 151 glasov 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-atenah-razprava-o-sporazumu-z-makedonijo-bo-le-prislo-do-dogovora/478107 
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Slika: Vladajoča Siriza sama nimo dovolj glasov za potrditev sporazuma. Foto: Reuters  
 
V grškem parlamentu se je začela razprava o sporazumu o razrešitvi spora o imenu Makedonije. Glasovanje bo 
predvidoma v četrtek zvečer. 
Začetek zasedanja je po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia zaznamovala vroča razprava. Nikos Dendias, 
poslanec opozicijske Nove demokracije, ki nasprotuje dogovoru, je vprašal, ali so prejeli spremenjeno makedonsko ustavo, 
saj da je to pogoj za razpravo. 
Vodja Nove demokracije Kiriakos Micotakis je že v torek opozoril, da bodo storili vse, da sporazum ne bo ratificiran. 
"Prespanski sporazum je slab, saj Grčija prvič uradno priznava makedonski jezik in makedonsko identiteto sosedov in tako 
opušča desetletno politiko," je povedal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. 
Makedonski premier Zoran Zaev je medtem optimističen in meni, da bodo grški poslanci in poslanke podprli dogovor. V 
torkovem pogovoru za makedonsko televizijo Alsat M je izrazil tudi upanje, da bo do sredine februarja potrjen protokol o 
članstvu Makedonije v zvezi Nato, kar je poleg ratifikacije sporazuma pogoj za njegovo veljavnost. 
Bo imel Cipras tudi tokrat zadostno podporo? 
Za ratifikacijo sporazuma v 300-članskem grškem parlamentu je potrebna navadna večina najmanj 151 poslank in 
poslancev. Vladajoča stranka Siriza premierja Aleksisa Ciprasa ima 145 sedežev, pretekli teden pa so mu na glasovanju o 
zaupnici večino 151 glasov zagotovili tudi neodvisni poslanci. Premier sicer verjame, da bi si lahko za sprejetje sporazuma 
zagotovil še podporo manjše proevropske stranke Potami ter nekaterih poslancev Neodvisnih Grkov. 
Makedonski parlament v Skopju je že potrdil sporazum, s katerim se Makedonija uradno preimenuje v Republiko Severno 
Makedonijo, in tudi potrebne spremembe makedonske ustave. 
Cipras in Zaev sta lani ob velikem nasprotovanju domače javnosti dosegla dogovor o razrešitvi več desetletij trajajočega 
spora. Sporazum sta državi podpisali junija lani ob Prespanskem jezeru. Sporazum je po desetletjih grške blokade zaradi 
imena odprl pot Makedoniji v EU in Nato. 

• Soglasna podpora mandatno-volilne komisije za Petra Svetino. G. K. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 24. januar 
2019  

Zdajšnji varuhinji bo mandat potekel 23. februarja 
https://www.rtvslo.si/slovenija/soglasna-podpora-mandatno-volilne-komisije-za-petra-svetino/478212 
 

 
Slika: Javna predstavitev kandidata za varuha človekovih pravic Petra Svetine je bila 18. januarja 2019 v predsedniški 
palači. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.  
 
Predlog predsednika Boruta Pahorja, da DZ za varuha človekovih pravic imenuje specialnega pedagoga za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju Petra Svetino, je dobil soglasno podporo mandatno-volilne komisije. 
Po besedah Jožefa Horvata iz NSi-ja, ki je edini sodeloval v razpravi, Petra Svetino odlikuje čustvena inteligenca. Kandidat je 
po njegovem mnenju v svojih stališčih trden, a je odprt za pobude in predloge vseh družbenih skupin. "Predsednik republike 
je imel tu srečno roko," je ocenil. 
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Za izvolitev varuha človekovih pravic je potrebnih najmanj 60 glasov vseh poslancev, glasovanje pa je javno. Predsednik 
Pahor je po posvetovanjih s poslanskimi skupinami presodil, da Svetina izpolnjuje strokovna merila in ima potrebne izkušnje 
za opravljanje te funkcije. 
Svetina je v javni predstavitvi poudaril, da je pri svojem dosedanjem delu vedno sledil samo enemu cilju, ki je spoštovanje 
človeka, ne glede na to, kakšen je. Napovedal je, da bo v primeru izvolitve za varuha proaktiven. 
Zdajšnji varuhinji Vlasti Nussdorfer se bo šestletni mandat iztekel 23. februarja. 

• Salvini ladji s prebežniki ne dovoli vpluti. J. R. Rim - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija. 24. januar 2019  
Italija prazni enega največjih centrov za begunce 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/salvini-ladji-s-prebezniki-ne-dovoli-vpluti/478266  
Ladja nemške nevladne organizacije Sea Watch 3 s 47 prebežniki na krovu se je v pričakovanju neurja usmerila proti 
italijanski obali. Notranji minister Matteo Salvini je kot že večkrat prej zatrdil, da ladji ne bodo dovolili vpluti.  
 
 
"Nova v vrsti provokacij: Po več dneh v malteških vodah Sea Watch 3 s 47 ljudmi pluje proti našim obalam. Nihče se ne bo 
izkrcal v Italiji," je Salvini zapisal na Twitterju. 
"Pripravljeni smo poslati zdravila, hrano ali kar koli je potrebno. Nato ladji svetujemo, da se obrne proti Marseillu in izkrca 
ljudi na francoski zemlji, namesto da več dni brezpredmetno čaka v italijanskih vodah," je na Facebooku zapisal drugi 
podpredsednik vlade Luigi Di Maio. 
 

 
Slika: Notranje ministrstvo prazni begunsko taborišče Castelnuovo di Porto. Foto: EPA  
 
Ladja nemške nevladne organizacije Sea Watch 3, ki pluje pod nizozemsko zastavo, je pred šestimi dnevi pred libijsko obalo 
rešila 47 ljudi. "Približuje se sredozemski ciklon, redek vremenski pojav, ki prinaša sedem metrov visoke valove, dež in leden 
veter," so zapisali na Twitterju. 
"Evropa, potrebujemo varno pristanišče," so pozvali k dovoljenju za vplutje v pristanišče. Tudi Malta ladji tega ni dovolila. Je 
pa vplutje v pristanišče mesta Palermo na Siciliji ladji ponudil tamkajšnji župan Leoluca Orlando in dodal, da je mednarodno 
pravo na njihovi strani, poroča France 24. 
Praznjenje begunskega centra 
Salvinijevo notranje ministrstvo se je medtem odločilo izprazniti in zapreti enega največjih begunskih centrov v Italiji, kar je 
sprožilo proteste krajevne skupnosti. V prvih petih dneh je center blizu Rima zapustilo več kot 300 od skupno 500 tam 
nastanjenih ljudi.  
Sodni postopek proti Salviniju zaradi "ugrabitve" prebežnikov 
Sodišče na Siciliji je po poročanju portala Politico proti Salviniju sprožilo sodne postopke, ker avgusta lani kljub slabim 
bivalnim razmeram na ladji, zasidrani v pristanišču na Siciliji, ni dovolil izkrcanja 177 prebežnikom. V primeru obtožnice ga 
čaka sojenje zaradi nasilne ugrabitve. 
 
 
EU zaradi zadržkov Italije pripravljen prekiniti operacijo proti tihotapcem prebežnikov v Sredozemlju 
Prebežnikom so dovolili izkrcanje po desetih dneh, ko so pripravljenost za sprejem izrazile Irska, Albanija in italijanska 
Katoliška cerkev. 
"Priznam, blokiral sem izkrcanje migrantov. Sprašujem italijansko ljudstvo, naj ostanem minister in opravljam svoje dolžnosti 
ali prepustim sodiščem, da upravljajo politiko migracij?" je dejal v videoposnetku na Facebooku, v katerem je prebral pismo 
ministrskega tribunala, ki se ukvarja s sodnimi primeri proti članom vlade. 
Salviniju po lastnih navedbah grozi med 3 in 15 leti zapora. Pred sodnim pregonom ga sicer brani parlamentarna imuniteta. 

• Grški parlament glasovanje o sporazumu z Makedonijo preložil na petek. J. R. Atene - MMC RTV SLO, STA  
                  24. januar 2019 
Cipras naj bi zagotovil potrebno večino za ratifikacijo 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/grski-parlament-glasovanje-o-sporazumu-z-makedonijo-prelozil-na-petek/478245  
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Grški parlament je glasovanje o ratifikaciji prespanskega dogovora o spremembi imena Makedonije zaradi velikega 
števila poslancev, ki so se prijavili k razpravi, preložil na petek.  
 

 
Slika: Parlament bo glasoval v petek popoldne. Foto: Reuters  
 
Glasovanje, ki je bilo predvideno za četrtek zvečer, bo tako potekalo šele danes popoldne, je poročala grška nacionalna 
televizija ERT. 
Za zdaj po poročanju grških medijev kaže, da vlada Aleksisa Ciprasa ne bo imela težav pri ratifikaciji dogovora, v skladu s 
katerim se bo Makedonija za konec dolgoletnega spora z Grčijo preimenovala v Severno Makedonijo, s čimer se bo državi 
tudi sprostila pot v Evropsko unijo in zvezo Nato.  
Za ratifikacijo je potrebna navadna večina oziroma 151 glasov v 300-članskem parlamentu. Cipras naj bi ob 145 glasovih 
poslancev Sirize zagotovil tudi podporo treh poslancev proevropske stranke Potami in dveh neodvisnih poslancev. 
Ratifikacijo naj bi podprli tudi trije poslanci Neodvisnih Grkov (Anel). Ta stranka je sicer zaradi nasprotovanja prespanskemu 
sporazumu izstopila iz vladne koalicije. 
 
 
Sporazumu sicer nasprotuje široka paleta grških strank v parlamentu, od skrajno desne Zlate zore do komunistov. Vodja 
največje opozicijske stranke Nova demokracija Kiriakos Micotakis vztraja, da je sporazum slab in da bi ga morali poslanci 
zavrniti. Vlada bo po njegovih ocenah "makedonsko identiteto in jezik" predala severnim sosedom. 
Bruselj se distancira od nasprotovanja Avramopulosa 
Nasprotovanje sporazumu je izrazil celo evropski komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopulos. Prespanski 
sporazum po njegovih besedah ni uravnotežen, je ocenil komisar, sicer nekdanji grški minister iz vrst Nove demokracije. 
Evropska komisija se je distancirala od izjav Avramopulosa. Tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis Shinas, prav 
tako Grk po narodnosti, je poudaril, da so evropski komisarji soglasno podprli prespanski sporazum, ki bo razrešil enega 
najstarejših odprtih vprašanj na območju. "Gre za priložnost, da se presežejo zgodovinske razlike, ne le tu, ampak v celotni 
Evropi," je v Bruslju poudaril Shinas. 

 
Slika: Privrženci komunistične stranke so v znak nasprotovanja dogovoru na Akropolo namestili dva plakata. Foto: AP  
 
Novi protesti pred parlamentom 
Pred grškim parlamentom potekajo novi protesti proti dogovoru. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec. 
Na atensko Akropolo so privrženci stranke komunistov v znak nasprotovanja dogovoru namestili dva velika plakata, poroča 
Associated Press. Po Atenah je v pričakovanju protestov nameščenih 1.500 policistov, več cest v središču mesta so zaprli. 
Na trgu pred parlamentom v Atenah se je že v nedeljo zbralo več kot sto tisoč ljudi, podobno množico pa pričakujejo tudi 
danes. V nedeljo so se protesti sprevrgli v nasilje in nekaj protestnikov je skušalo vdreti v poslopje parlamenta. 
 

https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/01/24/65559870.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/01/24/65559816.jpg


E. KOPER 
 

• “Brez znanosti ni razvoja, ni gospodarstva, kot tudi prihodnosti ne”. Ur. E. Koper. 18. 1. 2019  
https://www.ekoper.si/aktualno/brez-znanosti-ni-razvoja-ni-gospodarstva-kot-tudi-prihodnosti-ne/ 
 

 
Slika: Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) 
in Shod za znanost, združenje civilne iniciative so v sredo,  16. januarja 2019, v Pretorski palači v Kopru organizirali javno 
tribuno z naslovom ZA ZNANOST * ZA SONARAVNI RAZVOJ * ZA NOVE PRILOŽNOSTI, ki so se je udeležili predstavniki 
znanstvenih in raziskovalnih ustanov, gospodarstva in politike. Foto: E. Koper 
 
Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) in 
Shod za znanost, združenje civilne iniciative so v sredo,  16. januarja 2019, v Pretorski palači v Kopru organizirali javno 
tribuno z naslovom ZA ZNANOST * ZA SONARAVNI RAZVOJ * ZA NOVE PRILOŽNOSTI, ki so se je udeležili predstavniki 
znanstvenih in raziskovalnih ustanov, gospodarstva in politike. 
Udeleženci dogodka so znova opozorili na neugodne pogoje za znanost v Sloveniji in pozvali k sistemskim ukrepom. V 
Sloveniji se raziskovalke in raziskovalci soočajo s pomanjkanjem dolgoročne vizije razvoja znanosti, podporne zakonodaje in 
vse večjo odvisnostjo od pridobivanja tržnih virov za osnovno raziskovalno delo. V okviru Shoda za znanost se med drugim 
zavzemajo za povečanje deleža financiranja iz državnega proračuna na en odstotek BDP, saj je Slovenija s slabim 0,4 
odstotka trenutno povsem na repu Evropske unije (EU). 
 
Da so omizje na temo znanosti priredili v Kopru ni naključje, želja organizatorjev je namreč bila predstaviti vidik omenjene 
problematike in možne rešitve za nastalo situacijo tudi na regijski ravni. Minister za izobraževanje prof. dr. Jernej Pikalo je 
na okrogli mizi napovedal, da bi se medresorsko usklajevanje o krovnem zakonu lahko začelo že v januarju. 
Uvodne besede je podal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan: »V veselje mi je, da lahko gostimo tako pomemben 
dogodek, kot je javna tribuna o znanosti. Brez znanosti ni razvoja, ni gospodarstva, ki ustvari dodano vrednost vsake družbe, 
kot tudi prihodnosti.« Bržan je izrazil upanje, da bo koprska občina »ena od tistih, ki bo znatno pripomogla k razvoju znanja 
in znanosti tudi v bodoče«. 
 

 
Slika: Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) 
in Shod za znanost, združenje civilne iniciative so v sredo,  16. januarja 2019, v Pretorski palači v Kopru organizirali javno 
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tribuno z naslovom ZA ZNANOST * ZA SONARAVNI RAZVOJ * ZA NOVE PRILOŽNOSTI, ki so se je udeležili predstavniki 
znanstvenih in raziskovalnih ustanov, gospodarstva in politike. Foto: E. Koper 
 
Direktor ZRC SAZU in pobudnik Shoda za znanost prof. dr. Oto Luthar je prepričan, da v Sloveniji na tem področju nujno 
potrebujemo nov zakon. Kot je poudaril, je treba izstopiti iz prepričanja, da je znanost samoumevna »in ponotranjiti 
spoznanje, da je brez novih spoznanj in odkritij, tudi samo minimalnih, zaman govoriti o razvoju. Napočil je trenutek, ko je 
treba to spoznanje preliti v dodatna sredstva in po potrebi tudi v reorganizacijo distribucije teh sredstev”. 
Direktorica KOSRIS prof. dr. Sonja Lukanović je dejala, da je ta prireditev zanjo posebna, saj se odvija v Kopru in ne v 
prestolnici, kjer je središče raziskovalnih institucij. »Vsi zagovarjajo, podpirajo raziskovanje in znanost, govorijo, kako sta 
pomembna za razvoj družbe, ugotavljamo pa, da številke na žalost tega ne potrjujejo. To ni stvar samo ene vlade, ampak 
stvar usmeritve države. Denarja je enostavno premalo za uspešno in odlično raziskovanje.« 
Minister za izobraževanje prof. dr. Jernej Pikalo je nadaljeval z besedami: »Drugi razvijajo, mi pa smo zgolj inovacijski 
sledilci. Spadamo v skupino močnih inovatork Evrope, a če ne bomo močno dvignili sredstev, bomo kmalu padli iz te 
skupine. Pred nami so inovacijske voditeljice, ki imajo v svetovnem pogledu ključno oziroma osrednjo vlogo in ne 
polperiferne. Če nam že drugi namenjajo takšno vlogo, se moramo vprašati, kako vidimo same sebe – tudi na tak način? Jaz 
upam da ne, upam da se vidimo v osrednji vlogi – ne samo v vlogi močnih inovatork, temveč tudi inovacijskih voditeljic. 
Povečanje financiranja na en odstotek BDP je cilj, ki ga moramo doseči.« 
 
Drugačnega mnenja pa je bil predstavnik gospodarstva, predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob, ki je prepričan, da toliko 
denarja, kot ga je danes na razpolago v Sloveniji v gospodarstvu ali pa v javnem proračunu, ni bilo že dolgo:»Če raziskovalci 
danes ne boste uspešni, pri tem kar zagovarjate, ne boste nikoli. Ministrstva, država, ne vedo, kam z denarjem. Znanost je 
izjemno neuspešna v komunikaciji z ministrstvom. Biti morate bolj ostri v pogovorih z izvršno oblastjo, zahtevati morate od 
predsednika Vlade!« 
Moderator okrogle mize, direktor ZRS Koper prof. dr. Rado Pišot, je ob koncu dogodka predstavil in strnil štiri pomembne 
izzive znanosti, ki so tudi zaključki današnje javne tribune: 
»Mi se ne borimo za višje plače, mi se borimo le za plače, za socialno varnost, za stabilno financiranje, ki ga v Sloveniji ni. 
Potrebujemo zakone, ki nam bodo to omogočali in rešili napako v sistemu, saj smo očitno napaka v sistemu. To je naš prvi 
izziv. Drugič, v zakonodaji je treba jasno opredeliti, kaj je javna služba. Mi delamo javno in nimamo zagotovljenih sredstev, 
naše pogodbe pa so vezane na dolžino projektov, kar je velika težava. Tretji velik izziv je dialog z gospodarstvom, kjer 
moramo biti bolj konkretni, bolj agresivni. Iskati moramo pot do novih svetov in novih paradigem ter spremeniti 
razmišljanje. Naslednja točka je javno mnenje. Javnost ima relativno visoko mnenje o znanstvenikih in raziskovalcih, 
odločevalci in nosilci politik pa še vedno ne razumejo tega pomembnega vzvoda. Naslednji izziv je, da prepričamo javnost, 
da potrebujemo znanost. Očitno bo potreben ponoven shod, kajti kazalci za leto 2019 kažejo na ponoven upad javnih 
sredstev. Zavedamo se, da smo nezanimiva skupina z vidika političnih vplivov, računamo pa na prvega in najbolj 
poklicanega, to je predsednika vlade, ki mora prvi razumeti in skozi izvršno oblast in podporo v parlamentu doseči potrebne 
spremembe.« 
Omizje je v Pretorsko palačo privabilo številne vidne predstavnike države, visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, 
gospodarstva in politike. Med prisotnimi so bili: državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej 
Štromajer, direktor Agencije za raziskovalno dejavnost dr. József Györkös, rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igor 
Papič, prorektor Univerze v Novi Gorici (UNG) prof. dr. Mladen Franko, predstavnik Univerze na Primorskem (UP), kar 14 
direktorjev javnih raziskovalnih zavodov od 16-ih, direktorja Arnesa in Izuma, predstavniki gospodarstva ter primorski 
poslanci državnega zbora, ki so zastopali večino parlamentarnih strank. 
 
 

 
Slika: Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) 
in Shod za znanost, združenje civilne iniciative so v sredo,  16. januarja 2019, v Pretorski palači v Kopru organizirali javno 
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Slika: Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) 
in Shod za znanost, združenje civilne iniciative so v sredo,  16. januarja 2019, v Pretorski palači v Kopru organizirali javno 
tribuno z naslovom ZA ZNANOST * ZA SONARAVNI RAZVOJ * ZA NOVE PRILOŽNOSTI, ki so se je udeležili predstavniki 
znanstvenih in raziskovalnih ustanov, gospodarstva in politike. Foto: E. Koper 
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Slika: Slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst. Foto: Iztok Pipan 
 
Zakaj je potrebno razkrivati vsestranske razsežnosti holokavsta in zakaj ga ne smemo pozabiti? 
Ljubljana, Center urbane kulture Šiška  
»Grozodejstva, ki so jih sistematično in množično izvajali tako v koncentracijskih taboriščih kot zunaj njih, da bi povečali moč 
naroda nadljudi in razširili prostor zanje, kažejo, da je bila takrat jasna ločnica med storilci strahotnih zločinov in žrtvami, da 
je bila na eni strani »pošast« in na drugi strani žrtve, ki so bile z vsemi duhovnimi in materialnimi sredstvi onemogočene, da 
bi svoje hrepenenje po svobodi in ohranitvi človeškega dostojanstva uresničile.« je bil eden številnih poudarkov, ki jih je v 
svojem govoru izpostavila dr. Maca Jogan in spomnila na neizmerno trpljenje več milijonov žrtev, med katerimi jih je veliko 
končalo življenje v koncentracijskih taboriščih. 
Zaslužna prof. Univerze v Ljubljani je citirala tudi italijanskega znanstvenika židovskega rodu Prima Levija, ki je v knjigi 
Potopljeni in rešeni zapisal: »Ni lahko, niti prijetno raziskovati tega brezna zlobe, vendar mislim, da je to treba storiti, kajti 
tisto, kar je bilo možno zagrešiti včeraj, bo lahko kdo spet poskusil jutri in bo morda zadevalo nas ali naše otroke«. 
Udeležencem slovesnosti je predstavila tudi številne podatke o samem holokavstu, saj se ji po njenem mnenju to zdi 
potrebno, ker so nujni za celovit zgodovinski spomin in ker si tudi z njihovo pomočjo lahko vsaj približno predstavljamo, 
kako grozljive razsežnosti je obsegalo uresničevanje načrtov očiščenja arijske rase vseh neprilagojenih: Judov, socialno in 
rasno neustreznih (duševno, telesno oviranih, Romov) in politično nevarnih »za narod in državo«. 
Nacistični zakoni iz leta 1933 so bili temelj za izločitev judovskega prebivalstva iz posameznih delov nemške družbe, njegovo 
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geotizacijo in deportacijo v uničevalna taborišča, ki so po letu 1941 začela delovati na zasedenih območjih Poljske. V 
taboriščih je med drugo svetovno vojno zaradi pobojev ali pa kot posledica mučenja in bolezni umrlo več milijonov ljudi; 
ljudje, ki so jih označili za sovražnike nacionalsocializma, Judi, Romi, homoseksualci, predstavniki velikih verskih skupnosti, 
verske manjšine in drugi politični nasprotniki Tretjega rajha, telesno in duševno prizadeti, skratka vsi, ki niso ustrezali 
definiciji „čiste“ arijske rase. 12.000 Slovencev se ni nikoli vrnilo v svoje domove, samo v Auschwitzu jih je umrlo več kot 
1.300. 
V pozdravnem nagovoru je Jani Alič, predsednik Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri ZZB za vrednote NOB 
spomnil, da je v nemških, italijanskih, madžarskih in hrvaških koncentracijskih taboriščih bilo med drugo svetovno vojno 
skoraj 60 tisoč Slovenk in Slovencev. V taboriščih so bili zato, ker so se uprli okupatorju in domačim izdajalcem, zato, ker so 
ljubili svojo domovino.  
Spominska slovesnost v spomin na holokavst je letos vključevala tudi izjemen nastop plesalke na vozičku, invalidke Mije 
Pungeršič in soplesalca Branka Potočana ki sta se z nastopom poklonila zamolčanim žrtvam nacistične ideologije. Prve žrtve 
nacistične ideologije čiste rase niso bili Judje, niti ne tujci, Slovani, Romi. Prvi so zaradi svoje drugačnosti umrli gibalno 
ovirani, slepi, gluhi, posamezniki z zaostankom v duševnem razvoju, duševno in neozdravljivo bolni. Njihovo razčlovečenje 
se je začelo s prisilno, leta 1933 uzakonjeno sterilizacijo, nato pa se je sovraštvo stopnjevalo vse do pobojev iz usmiljenja. 
Njihova življenja so bila povsem razvrednotena, nevredna življenja, oni sami pa so bili nekoristni zajedavci, breme družbe. 
Skoraj tri sto tisoč spregledanih žrtev, ki je napovedovalo največji zločin proti človeštvu – holokavst.  
Svoj kamenček v mozaik spominjanja na holokavst je dodal tudi dr. Evgen Bavčar, častni občan Evrope, proglašen leta 2016, 
in vitez francoske legije časti, ki je za slovesnost prispeval njegove fotografije posnete v taborišča Strutoff ter prisotnim 
zapisal: »Vojni invalidi smo živa pričevanja grozot vojne. Še veliko več, smo živi spomeniki, za vedno zaznamovani, velikokrat 
prezirani in ponižani v svojem telesnem spominjanju. Mi, civilne žrtve vojne, ne moremo prikrivati zgodovinskih resnic, tudi 
pozabiti ne moremo, in zato se tudi sam osebno klanjam spominu tistih, ki ne morejo več pričati, ki so postali pepel v igri 
indiferentnega vetra pozabe. Daleč je že tega, in vsakokrat ko človeštvo na to pozabi, pade v barbarstvo. Samo dolžnost, 
naloga spomina nas lahko obvaruje pred nevarnostjo novih zgodovinskih padcev, novih tragedij. Ponudimo torej našim 
umrlim bratom, za vedno molčečim, brezplačno koncesijo v varnem zavetju spomina v našem duhu kot tudi v zavesti, da 
smo, da obstajamo, da smo še vedno zavest telesa in imena, ki ga nosimo.« 
1. novembra 2005 je Generalna skupščina OZN sprejela resolucijo s katero je 27. januar, to je na dan, ko je bilo leta 1945 
osvobojeno največje koncentracijsko taborišče Auschwitz Birkenau, razglasila kot mednarodni dan spomina na žrtve 
holokavsta. 74 let po koncu tragičnih in nasilnih dogodkov druge svetovne vojne se spominjamo ene najtemnejših poglavij 
zgodovine kot opomin in opozorilo. Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta smo v Sloveniji tokrat počastili z osrednjo 
proslavo v Centru urbane kulture v kinu Šiška, v soorganiziaciji koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi 
združenj borcev za vrednoste NOB Slovenije pa jo je pripravila TV Medvode. 
Slovesnosti sta se udeležila tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Vlasta Nussorfer, varuhinja človekovih 
pravic. 
Rdeča nit prireditve je bil opomnik na grozote v taboriščih s pesmimi taboriščnikov, z upanjem, da bo jutrišnji dan drugačen, 
ker se to ne sme več nikdar ponoviti. Nastopali so voditeljica Mojca Poredoš, Glasbena šola Ljubljana Moste – Polje z 
godalnim orkestrom pod vodstvom prof. Ksenije Trotovšek Brlek, glasbenica Ditka ob spremljavi Gorazda Čepina, glasbenika 
Tone Habjan in Nejc Jemc, recitatorji Maša Kavčič, Lina Potočki Vozny, Anže Škofic in Urban Pipan ter Mija Pungeršič, 
plesalka na vozičku, plesalec in koreograf Branko Potočan, ter na harmoniki Marko Brdnik. 
Slavnostna govornica dr. Maca Jogan je svoj govor zaključila: »Ob spominjanju na holokavst se lahko vsakdo odloči, ali bo v 
globini zavesti ohranjal sporočilo »Deutschland, Deutschland uber alles…« in »naredite mi to deželo zopet nemško«, ali pa 
bo dal prednost Prešernovi želji »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo 
pregnan«. Za odločanje pa je potrebno celovito vedenje o preteklih grozodejstvih, kajti le tako se lahko z izobraževanjem in 
vzgojo oblikujejo osebnosti, ki se jim bodo v prihodnje upirale in jih preprečevale.« 

• Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Govor. Dr. Maca Jogan. Svobodna beseda, Ljubljana, 20. januar 
2019 

Center urbane kulture (Kino Šiška) 
Dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani 
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Slika: Dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani. Foto: Svobodna beseda.  
Spoštovani in spoštovane! 
Današnja spominska slovesnost prepričljivo zanika misel nemškega filozofa Theodorja Adorna: »Po Auschwitzu ni mogoče 
napisati več nobene pesmi!« Gotovo je do tega sklepa prišel potem, ko je zvedel za najhujša grozodejstva, ki so se dogajala v 
mnogih množičnih nemških uničevalnih taboriščih, katerih najpomembnejše in največje je bilo prav Auschwitz. Dan 
osvoboditve tega taborišča je upravičeno posvečen spominu na vse žrtve holokavsta, ki se jim poklanjamo danes tu zbrani. Z 
oživljanjem spomina nanje ostaja tudi sporočilo »Nikoli več!« bolj slišno. Naj zato h kulturnemu delu dodam nekaj besed o 
»družbeni proizvodnji« množičnega uničevanju človeških bitij, da bi se laže približali odgovoru na večno zeleno vprašanje: 
»Kako je to (bilo) mogoče?« in kako se lahko »producente zla« moralno razbremenjuje. 
Ob prihodu vojakov Rdeče armade, 27. januarja 1945, je bilo v matičnem taborišču, v Birkenauu in podružnicah 7600 
jetnikov in jetnic. Deset dni prej, 17. januarja 1944, ko je bila osvobojena Varšava, je bil v tem taborišču zadnji zbor pol-
živega živega materiala, na katerem so našteli skupaj 67.012 jetnikov in jetnic. Da bi vodstvo taborišča zabrisalo hudodelske 
sledi, je v dneh do osvoboditve požigalo skladišča in rušilo krematorije, večina sestradanih, premrlih, prestrašenih jetniških 
»številk« pa je v hudi zimi morala takoj peš na pot v taborišča v notranjosti, na »veliki marš« po »cesti smrti« (63 km). 
Oboroženi esesovci in esesovke so neusmiljeno priganjali onemogle, jih pretepali z biči in kopiti pušk, tiste, ki niso več mogli 
hoditi, pa so postrelili kar ob poti. Na tem uničujočem pohodu je bila samo možnost: svoboda ali smrt; Štefka Štibler, ki je na 
saneh vlekla bolno sotrpinko, je hotela v svobodo, zato se je odločila: »In groza pred smrtjo me je napolnila z novimi močmi, 
vselej, ko je vojak zapretil, da bo streljal.« (Auschwitz – Birkenau, 1982: 212). 
Po podatkih Inštituta za novejšo zgodovino, je v Auschwitzu umrlo več kot 1700 Slovenk in Slovencev, v vseh nemških 
taboriščih pa skoraj 8.000 od več kot 21.000 deportiranih; v Auschwitzu je umrlo tudi največ Judov (430) od 481 vseh, ter vsi 
Romi, ki so bili deportirani z slovenskega ozemlja. 
O tem, koliko je bilo vseh žrtev v vseh letih delovanja koncentracijskega taborišča v Auschwitzu (20. april 1940 do 17. januar 
1945), se ocene razlikujejo in verjetno ne bo nikoli dokončnega odgovora. Za ta čas je bilo zabeleženih 402.222 jetnikov in 
jetnic 26 narodnosti (A-B,14). Vpisani in označeni s številko so le tisti, ki so bili pripoznani kot »material« z »začasno pravico 
do življenja« in predvsem do suženjskega dela. To število je le majhen del tiste večmilijonske množice, ki se nikoli ni vrnila iz 
tega taborišča v človeški podobi. Večino ljudi (70 do 80 % vseh pripeljanih) so namreč že ob prihodu transportov takoj 
določili za uničenje in jih sploh niso vpisali. 
Spoštovani, moram pojasniti, zakaj ob dnevu spomina na žrtve holokavsta navajam suhoparne številčne podatke. To se mi 
zdi potrebno, ker so nujni za celovit zgodovinski spomin in ker si tudi z njihovo pomočjo lahko vsaj približno predstavljamo, 
kako grozljive razsežnosti je obsegalo uresničevanje načrtov očiščenja arijske rase vseh neprilagojenih: Judov, socialno in 
rasno neustreznih (duševno, telesno oviranih, Romov) in politično nevarnih »za narod in državo«. Podrobni načrti so se 
opirali na strategijo »končne rešitve judovskega vprašanja«, ki je bila potrjena sredi morilskega množičnega delovanja 20. 
januarja 1942 na konferenci ključnih oblastnikov v državnem aparatu v kraju Wannsee blizu Berlina in je zajemala razvejen 
sistem vzpostavitve in delovanja institucionalnih mehanizmov nasilja v iztrebljanju »podljudi«. Torej ni šlo za neko 
naključno, nesmiselno, temveč v celoti za zelo premišljeno delovanje, ki se je opiralo na različne družboslovne, naravoslovne 
in tehnične znanosti. 
Takoj po razglasitvi rajha so se vzpostavila koncentracijska taborišča za vse »nevarne« (komuniste, socialne demokrate), z 
vrsto zaporednih prisilnih antisemitskih ukrepov pa se je začelo uresničevati načrte za množično čiščenje, zoževanje 
družbenega prostora za Jude (odstranitev političnih nasprotnikov in uradnikov judovskega porekla iz javnih služb, omejitev 
deleža judovskih učencev v šolah; prepoved porok med Judi in Nejudi zaradi »zavarovanja nemške krvi« – 1935; judovski 
učitelji ne smejo več zasebno poučevati Nejudov – 1936; Judje dobijo posebno izkaznico, judovski otroci ne smejo v nemške 
šole – 1938). V nekaj tednih po »kristalni noči« (v kateri je bilo požganih in uničenih več kot 1000 sinagog ter 7.500 
judovskih trgovin) so po vsej Nemčiji aretirali in poslali okoli 30.000 Judov v koncentracijska taborišča (Dachau, Buchenwald, 
Sachsenhausen); iz teh taborišč so pozneje prišli SS voditelji v Auschwitz. 
Večina jetnikov tega in vseh drugih nemških koncentracijskih taborišč (v času druge svetovne vojne jih je delovalo okoli 
1000) je bilo iz vrst političnih nasprotnikov, pripadnikov in podpornikov odporniških gibanj ter sovjetskih vojnih ujetnikov. 
Že s tega vidika holokavsta, množičnega pretežno industrializiranega pobijanja Ne-ljudi, ni mogoče skrčiti le na »končno 
rešitev judovskega vprašanja«; potrebno je vključevati tudi žrtve (neposredne in posredne) genocidne prakse v odnosu do 
slovanskih narodov, ki so bili po oceni italijanskega jetnika Prima Levija, partizana in Juda, »najbolj cenena roba, še več, bili 



so brez sleherne vrednosti.« (Potopljeni in rešeni, 2003: 88) 
V množičnem iztrebljanju vseh neustreznih, zlasti Judov, na območju nemškega gospostva je šlo v začetku za tehnično bolj 
tradicionalno pobijanje, vendar izpeljano do zadnje podrobnosti v smislu delitve dela. Tako je potekal množični pokol v 
Babjem Jaru pri Kijevu, kjer je ena »akcijska skupina« samo v dveh dneh (29. in 30. septembra 1941) postrelila 33.771 Judov. 
(Wolfgang Benz, Holokavst: 64). Ker pa je bilo klasično pobijanje premalo učinkovito in ker so bili neposredni morilci preveč 
obremenjeni, so začeli uporabljati plinsko metodo, ki so jo najprej preskusili prav v Auschwitzu, za tem pa je postala 
univerzalna in nepogrešljiva v mnogih drugih koncentracijskih taboriščih, ki so tako postale »tovarne smrti«. V največji 
tovarni smrti – v Auschwitzu niso bile vse podružnice enako učinkovite, na zadnjem mestu je bila enota Sobibor (le 250.000 
pobitih), medtem, ko je bila Treblinka »najodličnejše taborišče« z 900.000 pobitimi Judi (W. Benz: 103). 
V vseh taboriščih je bila učinkovitost zagotovljena z natančno hierarhično delitvijo nadzora nad »živim materialom«, 
katerega poveljniški vrh so predstavljali SS častniki, za izvajanje neposredne oblasti nad jetniki in jetnicami(vodje raporta, 
vodje blokov in delovnih skupin) pa je taboriščna uprava izbirala jetnike_ce – večinoma nemške kriminalce »najslabše 
vrste«. Ti so imeli posebna navodila, kako ravnati s političnimi jetniki-cami, kako s sovjetskimi vojnimi ujetniki in Judi, skupni 
imenovalec vseh navodil pa je: ravnati samostojno in vselej ter povsod čim bolj ponižujoče, nečloveško, zverinsko. 
Napis nad vhodom v taborišče »Arbeit macht frei« je pomenil predvsem popolno svobodo vsega upravnega in 
poveljujočega osebja v razpolaganju z jetniki_cami. To se je kazalo na vseh ravneh ravnanja z jetniki_cami, začenši z jezikom 
kot sredstvom sporazumevanja. V odnosu (totalni) gospodar – taboriščnik_ca je bila zapovedovalno sredstvo »pobarbarjena 
nemščina« (P. Levi, 78, 79), ki je jetnike nagovarjala slabše kot pse (in sploh živali), in ki je pogosto nastopala sploh brez 
besed, samo z bikovko, gorjačo, puškinim kopitom, lopato ali motiko pri delih zunaj žice. Samo nepravilna lega roke jetnika v 
pozdrav vodji je zadoščala za govor s temi sredstvi – celo do smrti; to je bil vsakdanji »Lagerjargon«. 
Vse je moralo potekati po strogem lagerskem redu, vsak najmanjši prekršek je bil kaznovan, za kar je obstajal cel sistem 
kazni, ki so dodatno prispevale k razčlovečenju in brezmejnosti gorja ob stalni lakoti, garanju in strahu ter prepovedi 
povezovanja s sotrpini_kami. Spomini slovenskih jetnic kažejo, kako se da vsaj malo olajšati gorje in okrepiti voljo do 
življenja, če oseba ni osamljena, če lahko skrivaj spregovori s sotrpečo, če je deležna tovariške pomoči (npr. pol koščka 
kruha,če zaradi kazni ni dobila obroka, opore pri hoji z delovišča), če ujame vsaj kakšno spodbudno vest o dogajanjih zunaj 
taborišča, če zasluti, da sme upati na osvoboditev. H kapljanju takih vesti je prispeval mednarodni odporniški komite, ki so 
ga sestavljali politično organizirani jetniki in jetnice. V tem komiteju je bila tudi Štefka Štibler, ki je v spominih zapisala: 
»Strahotno okolje, pošastnost gorja in krutosti, ki smo jih doživljale slehernega trenutka, so nas povezovale. Spremenile so 
nas v množico nesrečnic, ki se na barki sredi razburkanega oceana krvi borijo za golo življenje. Medsebojno smo si 
pomagale, kolikor smo mogle.« (Auschwitz, 194). 
Zakaj je potrebno razkrivati vsestranske razsežnosti holokavsta in zakaj ga ne smemo pozabiti? Odgovor, ki ga je v knjigi 
Potopljeni in rešeni zapisal Primo Levi (40), ima po 33 letih še večjo težo kot v osemdesetih letih 20. stoletja. »Ni lahko, niti 
prijetno raziskovati tega brezna zlobe, vendar mislim, da je to treba storiti, kajti tisto, kar je bilo možno zagrešiti včeraj, bo 
lahko kdo spet poskusil jutri in bo morda zadevalo nas ali naše otroke«. 
Grozodejstva, ki so jih sistematično in množično izvajali tako v koncentracijskih taboriščih kot zunaj njih, da bi povečali moč 
naroda nadljudi in razširili prostor zanje, kažejo, da je bila takrat jasna ločnica med storilci strahotnih zločinov in žrtvami, da 
je bila na eni strani »pošast« in na drugi strani žrtve, ki so bile z vsemi duhovnimi in materialnimi sredstvi onemogočene, da 
bi svoje hrepenenje po svobodi in ohranitvi človeškega dostojanstva uresničile. Vsi poskusi notranjega upora so bili skrajno 
brutalno zatrti, edini up je bilo protinacistično gibanje zunaj meja taborišča. Kadar pa je zunaj taborišč zmagalo spoznanje, 
da se je nasilju in moriji mogoče upreti, so se rojevala junaška dejanja in tudi junaki (v mnogih okoljih v Evropi). Šlo je za 
izključujočo izbiro med dvema možnostma: smrt ali svoboda. 
Če postavimo to izbiro v slovenske razmere, potem ne smemo pozabiti, da je bila v času druge svetovne vojne vsa moč 
odločanja − ne le o usodi posameznih oseb, temveč celega naroda − zgoščena na strani okupatorskih oblastnikov; cilj vseh 
pa je bil potujčenje in iztrebljenje. Temu se je večina ljudi uprla, hotela je ohraniti svoje človeško dostojanstvo in se ne 
ukloniti »pošasti«, kar je (bilo) v tedanjih razmerah resnično junaško dejanje. Že več desetletij pa smo priča drugačnim 
razlagam teh dejanj, npr. partizanski upor naj bi bil pravljica, mit, laž, preprosto zločin. Takšne opredelitve so možne, če/ko 
se zanemari dejansko skrajno neenakost položajev, ciljev (etnocid) in sredstev oblastnikov na eni ter upornikov 
(osvoboditev) na drugi strani, za vrednotenje delovanja pa se upoštevajo merila oblastnikov. Z odpravo razlike med storilci 
in žrtvami se moralno razbremenjuje storilce, izničuje smrtne žrtve, preživele pa obremenjuje s težo zločina. Preprosto se to 
relativistično pojasnjevanje izraža s trditvami »vsi so pobijali«, v vojni je to normalno, tudi sicer ne moremo razlikovati med 
nosilci dobrega in zla, ker (da) ima vsak človek v sebi tako lastnosti pošasti kot junaka. 
Kljub temu, da je takšen način razlaganja preteklosti in s tem oblikovanja kolektivnega spomina pristranski in 
problematičen, se je že kar precej udomačil tako med domačimi kot tujimi pisci. Kot svež primer navajam razlage mlajšega 
angleškega zgodovinarja, Keitha Lowea v intervjuju v Mladini (28. 12. 2018), ki meni, da sta »mit o pošasti« in »mit o 
junaku« bila potrebna le v času vojne, sedaj pa bi morali kritično premisliti o njih, vendar pa danes ljudje »niso zmožni 
napraviti niti tega koraka v smeri relativizacije omenjenih mitov«. Kakšen je rezultat relativizacije, pokaže Lowe na primeru 
»zgodbe pošasti«, poosebljene v japonskem kirurgu, ki je med vojno opravljal vivisekcije na Kitajskem«, po zajetju pa ni 
priznaval krivde, dokler ni iz pisem mater žrtev spoznal svojih zločinov, ter končno sklenil: »Storil sem vse te zločine. 
Neznosno me je sram.« Za Lowea je to »najpogumnejši človek« in »vsi bi se morali zgledovati po njem.« 
Verjetno so bili tako kot ta zgodovinar prepričani tudi mnogi nemški »producenti holokavsta«, saj so na nuernberškem 
procesu vsi zanikali krivdo, večina »majhnih ljudi« pa se je delala nevedne. Nemški zgodovinar W. Benz (2000, 85) je po 
poglobljenem raziskovanju holokavsta prepričan, da so »Nemci za obstoj plinskih celic in taborišč smrti vedeli, ne da bi za to 
hoteli vedeti.« Hotena nevednost je omogočila, da so kasneje mnogi morilci mirno živeli v svojih poklicih v ZRN ali drugje. 



Npr. od 500 moških, ki so na Poljskem pomorili najmanj 83.500 oseb, jih je bilo v šestdesetih letih zaslišanih 210, 14 
obtoženih pa obsojenih na neznatne kazni. 
V slovenskem javnem prostoru je vzorec Loweove relativizacije navzoč že skoraj tri desetletja, mirno se širi in utrjuje v 
imenu svobode govora, tarča pa je NOB. Zato je dan spomina na žrtve holokavsta potreben in smiseln, da si ljudje laže 
oblikujejo svojo moralno držo in najdejo svoje mesto v družbi. Ob spominjanju na holokavst se lahko vsakdo odloči, ali bo v 
globini zavesti ohranjal sporočilo »Deutschland, Deutschland uber alles…« in »naredite mi to deželo zopet nemško«, ali pa 
bo dal prednost Prešernovi želji »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo 
pregnan«. Za odločanje pa je potrebno celovito vedenje o preteklih grozodejstvih, kajti le tako se lahko z izobraževanjem in 
vzgojo oblikujejo osebnosti, ki se jim bodo v prihodnje upirale in jih preprečevale. 
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»Danes je levica, žal, v glavnem pozabila na revolucionarno pot« 
 
 
Igor Štiks ni samo mednarodno priznan pisatelj, je seveda tudi to, a je poleg tega še aktivist, človek, ki, kot pravi sam, mu 
ni vseeno, kaj se dogaja v džungli, v katero je neoliberalizem preoblikoval naš svet. Morda je tudi zato, ker je begunec, 
rodil se je v Sarajevu in med vojno prišel v Zagreb, tako občutljiv za pojave fašizma in populizma, ki pretresajo Evropo. Ne 
želi pretiravati, ne straši, toda strukturne težave, zaradi katerih je pred desetletji v krvi eksplodirala Jugoslavija, so 
podobne težavam, s katerimi se zdaj spoprijemajo voditelji Evropske unije. Ni kriv samo neoliberalizem, ni kriv samo 
kapitalizem, pravi, veliko odgovornost za brezizhodni položaj nosijo tudi leva politična gibanja, ki si ne upajo razmišljati, 
pač pa svoje fantazije prelagajo na ramena levičarskih zvezdnikov. A iluzije so seveda pomembne, brez njih si že v 
izhodišču na pol mrtev. 
Nekaj časa ste bili gostujoči profesor na ljubljanski FDV, predavali ste o političnih skupnostih, ravno končujete, vračate se 
v Beograd. Velika politična skupnost, imenovana Evropska unija, razpada. Zakaj? 
Popolnoma normalno je, celo v najstabilnejših političnih skupnostih, da obstaja nesoglasje glede tega, kje živimo, zakaj je 
tako. Kdo torej smo? Kje so meje naše pripadnosti? Zakaj smo skupaj? Na kakšen način se povezujemo? Kako smo uredili 
odnose znotraj politične skupnosti? Če smo se že dogovorili o pripadnikih te skupnosti in o njenem ozemlju, se nam gotovo 
ni uspelo dogovoriti, kako naj bodo urejeni odnosi med nami in zakaj – tukaj je bistvo problema – se v današnjih t. i. 
suverenih državah počutimo slabo. Razlog je v tem, da se ne strinjamo glede ureditve družbenoekonomskih odnosov v naši 
politični skupnosti, hkrati se ne strinjamo niti z naravo politične ureditve same. Osrednje vprašanje mojega razmišljanja je 
torej dilema o družbenoekonomskih odnosih, ki so pripeljali do velike neenakosti. Prav tako se sprašujem o kakovosti 
domnevnih demokracij, v katerih živimo. Koliko so zares demokratične? Kaj pomenijo volitve vsaka štiri leta? Ali kot 
državljani na njih sodelujemo, ali imamo vpliv na odločanje, ali pa to, kar poznamo danes, ni demokracija, temveč politična 
in ekonomska oligarhija. 
Evropska unija je, odvisno od pogleda, nastala kot odgovor na drugo svetovno vojno, kriv je bil tudi gospodarski interes, 
to ni bistveno, velja pa, da so bile nekoč težnje, da ostanemo skupaj, močnejše kot danes. V Evropski uniji so začeli 
prevladovati tribalizmi. Je s tega vidika res podobna nekdanji Jugoslaviji?  
Žal imate prav. Odgovor na to vprašanje sem našel v Libanonu, kjer sem v osupljivi pojavni obliki videl, kakšne posledice ima 
povezava neoliberalizma in tribalizma. Na prvi pogled se seveda zdi, da neoliberalizem in tribalizem ne moreta soobstajati, 
prvi naj bi posameznika osvobodil kakršnihkoli vezi, iz njega naj bi naredil samostojnega akterja različnih socialnih in 
ekonomskih transakcij, oblikoval naj bi kozmopolitskega človeka. Dogaja se ravno nasprotno. Posledice neoliberalnih politik 
nas potiskajo v osnovne plemenske skupnosti, ki naj bi nam zagotovile varnost in nam omogočile neko vrsto predvidljivega 
ekonomskega statusa. 
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Slika: Igor Štiks, politični filozof. Foto: Uroš Abram 
 
Tribalizmi se danes vračajo v obliki klasičnih nacionalizmov.  
Vse to je odgovor na gospodarsko politiko, zaradi katere je večina ljudi osamljena in nezaščitena. 
Pojav novega konservatizma je torej neposredna posledica neenakosti in pomankanja svobode?  
Eden od odgovorov na položajih kapitalistične družbe je resnično konservatizem, torej vrnitev k nekemu tipu tradicionalno 
urejenih odnosov, gre za iskanje varnosti v patriarhatu ali v pripadnosti neki imaginarni skupnosti, katere namen je obramba 
pred to džunglo, v katero se je preoblikoval svet. Če pa je svet res džungla, ki ji vlada nevidna roka trga, potem boste 
najverjetneje poskušali najprej zavarovati samega sebe, svojo družino, svoje bližnje z begom v imaginarne skupnosti. 
Globoko sem prepričan, da je to napačen odgovor. Beg v patriarhat ni odgovor na krizo ureditve, konservativci so tukaj prav 
zato, da ureditev zavarujejo, da ljudem ponudijo iluzijo varnosti. 
 
Nacionalizem je bil v času razpadanja Jugoslavije edina politična alternativa razpadajočemu socializmu, elita ga je 
posvojila. Je pomlad narodov, ki jo sedaj napoveduje Le Penova, podobna prevara?  
V Jugoslaviji smo poznali Evropsko unijo, še preden so si jo zamislili. Jugoslavija je imela enake težave, kot jih ima Evropska 
unija danes. Kako torej pravično urediti odnose med neenakopravnimi državami, kako recimo urediti odnose med malo 
Črno goro in veliko Hrvaško s številnejšim prebivalstvom, kako urediti gospodarske odnose, kdo naj bo solidaren s kom, 
kako razporediti bogastvo …  
… nekateri Slovenci so v tistem času radi govorili, da denar odteka po Savi proti jugu.  
Vse to smo torej že poznali, hkrati pa smo videli, kako je socialistična ekonomska sebičnost ali kako so ideje o lastni 
pomembnosti in moči uničile krhke odnose v Jugoslaviji. Ti so nekoč, kot velja danes v Evropski uniji, temeljili na 
kompromisih in dogovorih. Za krhki jugoslovanski federalizem je bilo od osemdesetih let potrebnih veliko dobre volje, 
zaupanja, iskrenosti. Evropska unija danes ne želi razumeti jugoslovanske zgodovine natančno zato, ker se boji, da je v njej 
njena prihodnost. Evropa je ubrala popolnoma napačno pot, misli, da bo z depolitizacijo vprašanja, kako živeti skupaj, rešila 
vse težave. 
Beg v patriarhat ni odgovor na krizo ureditve, konservativci so tukaj prav zato, da ureditev zavarujejo, da ljudem 
ponudijo iluzijo varnosti. 
Kakšno depolitizacijo?  
Depolitizacija proračunskih razprav, depolitizacija vprašanj prerazporeditve gospodarske in politične moči. 
Vladavina bruseljske tehnokracije torej?  
Tako, ja, Evropska unija je vpeljala tehnokratski režim, v katerem vladajo strokovnjaki, pa četudi imajo njihove odločitve 
neposreden vpliv na človeka, ki živi recimo v nekem madžarskem Kaposvaru. In ta človek, ki se ga koristi neoliberalizma in 
liberalna transformacija neke Budimpešte niso dotaknile, je ostal brez službe in brez pomoči. Tak človek najde rešitev v 
voditelju, ki trdi, da brani njegove nacionalne interese. Ta voditelj seveda ne brani interesov državljanov, ampak interese 
nacionalnega vladajočega razreda, politične kaste. Seveda ta voditelj sprejema neke odločitve, ki se zdijo temu 
pozabljenemu prebivalcu Kaposvara dobre, ponovno vzpostavlja nadzor nad centralno banko, zavrača sprejemanje 
evropskih direktiv, zavrača tehnokratsko-birokratski diktat iz Bruslja. Takšen voditelj se predstavlja kot rešitelj – in točno tu 
je temeljna težava ljudi, kakršen je Viktor Orbán – četudi sam dejavno sodeluje pri destrukciji družbe. Kapitalistična ureditev 
je uničila, devastirala madžarsko družbo, ravno zato mora vladajoča kasta vztrajati pri tribalizmu. Čim bolj so narodi uničeni, 
čim bolj so uničene države, pa naj bo Madžarska ali Hrvaška ali Poljska, vplivnejši so nacionalistični obredi, zastave, slavna 
preteklost, izključevanje drugih, diskriminacija manjšin, bolj ko je družba uničena, večji pomen ima nacionalna identiteta. 
 
 
V tem smislu kapitalizem zagovarja zgolj formalno demokracijo.  
Prava demokracija bi pomenila, da bi se pri odločanju upoštevali interesi vseh ljudi. Ker nihče zares ne želi živeti v družbeni 
ureditvi, ki na eni strani ustvarja reveže, na drugi pa ekscesno bogati sloj, kapitalizem v pravi demokraciji ne bi mogel 
obstati. Nasprotno, zgodovina nas uči, da je kapitalizem brez večjih težav sodeloval z avtokratskimi režimi. Ta zgodba se 
ponavlja tudi danes. 



Najneposredneje na Kitajskem.  
Seveda, tam obstaja neposredna povezava med močno državo in kapitalističnim režimom. Toda tako ni samo na Kitajskem, 
tudi v Franciji vidimo avtoritarno moč tako imenovanih liberalnih opcij. V trenutku, ko se začno množice spraševati o 
smiselnosti ureditve, se pojavi policijsko nasilje, grobo, neposredno. Ne slepimo se, to nasilje je neposreden odgovor 
smešnega predsednika, ki si domišlja, da je francoski reformatorski kralj. V Evropo se je vrnil avtoritarizem, iluzije, da živimo 
v liberalnih, svobodnih družbah človekovih pravic, ni več. 
Pa niso ti »zli liberalci« naravni zavezniki levih političnih gibanj v boju proti skrajnim desničarskim pojavom, tistim 
političnim gibanjem, ki si želijo ustvariti etnocentrično družbo?  
Pri nekaterih vprašanjih so liberalci in levičarji resnično na isti strani. Recimo pri vprašanju razsvetljenstva, znanosti, 
sekularnosti, zavračanja obskurantizma, etnocentrizma, tribalizma. Glede teh vprašanj se bodo levičarji in liberalci dobro 
razumeli, enako je pri vprašanju človekovih pravic. Ločnica je drugje. Levičarji liberalce kritizirajo, ker so prepričani, da se 
nobena izmed stvari, ki jih skupno zagovarjajo, ne more uresničiti v družbah velike gospodarske neenakosti. Hkrati pa 
liberalci revščino in neenakost razumejo drugače, zagovarjajo idejo svobodnega posameznika in formalnopravne procedure, 
ki ga varuje. Levica želi tukaj stopiti korak dlje, po njenem mnenju naj bi samo nekateri tip socializma omogočil uresničitev 
razsvetljenih liberalnih idej. 
 
Zgodovina nas uči, kaj se zgodi, če se liberalci, pravzaprav socialdemokrati in levičarji, ne povežejo; takrat zmagajo 
mračnjaške sile.  
Jasno je, da za levičarje pomiritev med kapitalistično ureditvijo in idealom socialne enakosti ni mogoča, hkrati pa liberalci ali 
socialdemokrati raje zagovarjajo aktualno kapitalistično ureditev, kot da bi vsaj razmislili o radikalnih družbenih 
spremembah. Seveda so mogoče različne modifikacije kapitalizma, razpravlja se lahko o možnosti, ali je pot v socializem 
reformistična ali bo potrebna revolucionarna sprememba, a vse to so stara vprašanja. Danes je levica, žal, v glavnem 
pozabila na revolucionarno pot. Celo tista, ki je prisotna na evropskem prizorišču, v parlamentih, različnih gibanjih, različnih 
osebnostih, kot je recimo Jeremy Corbyn, govori le o reformah, spremembah, ki bi prinesle manj surov kapitalizem. Zato so 
danes najradikalnejši predlogi tisti, ki jih izreka Thomas Piketty ali Janis Varufakis, toda v bistvu gre le za skrajno okrnjen 
socialistični program. 
Če v Sloveniji zagovarjaš stvari, kot so javno šolstvo, zdravstvo, zvišanje minimalne plače, višja obdavčitev dobičkov, 
javno lastništvo, hitro postaneš boljševik.  
Ha ha ha … To dobro kaže, v kakšnih razmerah živimo, to dobro kaže, kako daleč smo od časov, ko se je vedelo, kaj želi 
radikalna levica. V zadnjih 40 letih je evropska levica doživela strahovit poraz. 
Čim bolj so uničene države, vplivnejši so nacionalistični obredi, zastave, slavna preteklost, izključevanje drugih, 
diskriminacija, bolj ko je družba uničena, večji pomen ima nacionalna identiteta. 
Razumem, zakaj je v Srbiji levica izgubila legitimnost, diskreditirana je, lev naj bi bil Miloševićev režim, razumem tudi, 
zakaj ima težave v Vzhodni Evropi, v državah nekdanjega sovjetskega socializma. Težko pa razumem, kaj se je zgodilo 
drugje, v Franciji, Italiji, Nemčiji, na Zahodu. 
Poraz zahodne levice se je začel že pred 40 leti, z zmagoslavjem neoliberalizma, s tem, ko je bil pozabljen pomen 
revolucionarnih sprememb, z idejami evrokomunizma, z idejo sodelovanja v institucijah, ki že obstajajo. 
 

 
Slika: Igor Štiks, politični filozof. Foto: Uroš Abram 
 
Torej z idejo nemškega študentskega aktivista Rudija Dutschkeja o dolgem pohodu skozi institucije?  
Poraz levice je posledica očitnih napak v graditvi socialističnih družb in nesposobnosti reformiranja zahodnih držav. Zadnji 
takšen poskus je bil načrt francoskega predsednika Françoisa Mitterranda leta 1981. Mitterrand je začel govoriti o 
nacionalizaciji industrije, a je hitro ugotovil, da bi beg kapitala iz Francije onemogočil kakršnokoli sistemsko reformo. 
Nedavno sem prebral, da je rekel: »Razpet sem med dve ambiciji: graditi Evropo ali graditi socialno pravičnost.« Dva cilja, ki 
se med seboj izključujeta. Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo torej Mitterrandu in njegovim popolnoma jasno, 
da Evropska unija, ki temelji na svobodnem trgu, izključuje socialno pravičnost. 
Seveda, zato pa bi morali uvesti socialno državo, davčno unijo in podobno.  
To bi bila popolnoma drugačna Evropska unija. 



Ko so jugoslovanski komunisti med drugo svetovno vojno načrtovali prevzem oblasti, so imeli pred seboj tri cilje: 
osvoboditev, reševanje nacionalnega vprašanja, socialno emancipacijo. Kateri bi morali biti cilji današnje evropske 
levice?  
Študentom pogosto razlagam, kako je bil program komunistov iz Jajca leta 1943 velik politični performans. Najprej so 
govorili o svobodi, kar je bilo v tistem konkretnem trenutku povsem iluzorno, potem o rešitvi nacionalnih vprašanj, četudi 
so zaradi njih potekali etnični spopadi, in hkrati so obljubljali socialno emancipacijo. Bili so pogumni, bili so drzni. Kaj pa 
počno levičarji danes? Nimamo niti poguma, da bi rekli, da bo levica, ko bo prišla na oblast, obdavčila bogataše, zamisel, 
kakršna je nacionalizacija, pa se jim zdi pretirana. Popolnoma smo izgubljeni, manjka nam domišljije, manjka nam vere v 
prihodnost, vse, kar nam uspe artikulirati, je zgolj popravljanje napak sistema. Ne zagovarjamo sprememb, da bi živeli bolje, 
zagovarjamo jih zgolj zato, da ne bi živeli slabše. To je velika tragedija današnje levice. 
Grška Siriza je bila z vso močjo, ki jo je imela, z vso podporo velikega dela Grkov nazadnje prisiljena sprejeti diktat 
Evrope. Kakšno moč lahko imajo leve evropske vlade?  
Primer Sirize je bil res hud udarec za vse, ki smo verjeli vanjo in v njen model. Siriza je na oblast prišla po demokratični poti, 
z volitvami, s podporo množic, potem pa se je znašla iz oči v oči s surovo realpolitiko, ki je razkrila, da so Grki brez vsakršne 
moči. Primorani so bili podpisati kapitulacijo. 
Kaj sedaj?  
Na evropski levici, pri njenih podpornikih, opazimo zanimiv fenomen. Najprej so vse upanje polagali v Sirizo, pa jih je 
razočarala, potem je prišel Podemos, potem so se obrnili k Bernieju Sandersu, vendar mu ni uspelo, pa k Jeremyju Corbynu, 
zdaj k demokratični socialistki Alexandrii Ocasio - Cortez in celo k Pameli Anderson … Vse skupaj postaja smešno. Iščemo 
junake, levičarske zvezde, ki bodo izrekle stvari, v katere verjamemo sami, junake, v katere bi projicirali svoja pričakovanja 
in želje, iščemo idealno sliko velikega levega voditelja. 
 
Tega idealnega človeka na srečo ni. Na levici obstaja predvsem narcizem malih razlik. Poglejva recimo nekdanjega 
finančnega ministra Grčije Janisa Varufakisa, ki z Diem25 poskuša oblikovati neko evropsko politično alternativo.  
Vprašajmo se raje, od kod prihajajo Varufakisove ideje. Točno iz tistega dela pragmatične levice, ki je prepričana, da so 
spremembe mogoče z racionalnim konsenzom med različnimi akterji. Točno tukaj, v tej točki je bistvo velike tragedije v času 
pogajanj med Grčijo in Nemčijo. Če bi bil Janis Varufakis večji marksist, bi dobro vedel, da ni pomembna moč argumenta, 
ampak da vedno zmaguje argument moči tistega, ki ima več sredstev. Varufakis s svojim gibanjem gotovo misli dobro, a 
Evrope ne bomo rešili le s pisanjem knjig, manifestov, z ad hoc organiziranjem, predavanji, lepimi idejami. Vsak, ki je vsaj 
malo marksista, dobro ve, da si politično uspešen, le kadar obstajaš kot široko gibanje, kot resna kulturna, družbena, 
politična moč. Kadar levica nima baze med državljani, kadar ni prisotna med ljudmi, je obsojena na neuspeh. 
Manjka nam domišljije, manjka nam vere v prihodnost, vse, kar nam uspe artikulirati, je zgolj popravljanje napak 
sistema. Ne zagovarjamo sprememb, da bi živeli bolje, zagovarjamo jih zgolj zato, da ne bi živeli slabše. 
Poglejva Slovenijo, imamo uspešno levo stranko, v parlamentu ima devet poslancev, vendar na terenu ne obstaja. 
Desnica je uspešnejša.  
Ne samo desnica, tudi drugačne organizacije, recimo Muslimanska bratovščina, so vpliv in moč gradile desetletja. Italijanska 
CasaPound neposredno kopira levičarske metode, ustanavlja socialne centre, ljudem deli hrano, prireja koncerte, festivale, 
srečanja. Gre za univerzalna pravila, kako biti vpliven. Vem za neko srbsko vas, kjer ima lokalni pop funkcijo socialnega 
mediatorja, pop reče, naj tisti, ki ima več, pomaga onemu, ki ima manj, pop reče, naj temu in temu pomagajo pri gradnji 
hiše, te stvari niso povezane z versko vlogo tega popa, temveč s socialno vlogo človeka, ki je predstavnik cerkve. Nekoč so za 
takšne stvari skrbeli delavske organizacije, sindikati, levica na terenu, danes jih zamenjujejo drugi. Brez dela na terenu, brez 
ustvarjanja zaupanja, brez množičnega gibanja ne bo sprememb. Bojim se, da levica 21. stoletja znova izgublja, toči solze 
nad izgubo delavskega razreda, hkrati pa noče razumeti, da bi morala redefinirati vprašanje revolucionarnega subjekta. 
Uf, kaj to pomeni?  
Vsi mi smo delavski razred, delamo zato, da preživimo. Ne iščimo subjekta sprememb, ne iščimo revnih ali proletarcev, ne 
iščimo figure, ki naj bi to predstavljala, migrante, ogrožene manjšine, ne, spoznati moramo, da smo v kapitalističnih družbah 
delavci vsi, vsi smo izkoriščani in samo skupaj lahko povzročimo spremembo. 
Pravite, da se takrat, ko ne pišete romanov, ukvarjate z aktivizmom. Zakaj?  
Književnost je individualno umetniško delo, ki odslikava, vsaj tako sem prepričan, družbene, politične, zgodovinske procese. 
Literatura na neki način ustvarja kompozitno resničnost, literarni liki niso le liki iz resničnosti, ampak v sebi nosijo 
realna protislovja. Literatura je fikcija, ki govori resnico. To je njena velika moč. Če želimo pisati dobro literaturo, moramo 
poznati svet, v katerem živimo. Zato moramo iti vanj, ne pa se skrivati v slonokoščenih stolpih. In ko enkrat spoznamo svet, 
v kakršnem živimo, ga, vsaj tako je pri meni, želimo spremeniti. In tukaj pride do resnih težav. 
Kakšnih?  
Sprašujem se recimo, kako zares močen je moj glas, kje lahko resnično pomagam pri spremembah. Morda lahko predavam 
in izdajam knjige v Bosni, na Hrvaškem, v Ljubljani, Sarajevu, a hkrati me lahko vsak ožigosa za tujca. Izkušnje z aktivizmom 
me učijo, da moraš biti vseskozi prisoten na terenu, ne samo prek interneta, prek družabnih omrežij, pomembno je, da si 
prisoten fizično, redno, vsakodnevno. To je težko, imamo svoje življenje, zaljubljamo se, potujemo, imamo družino, kako naj 
torej združimo osebno življenje z nekim aktivizmom. Težko. 
Vsi ti boji so po svoje tragični. Veliko je razočaranja, Occupy je izzvenel, že prej je izzvenelo protiglobalistično gibanje, 
izzvenel je boj Sirize, izzveneli so decembrski protesti na Madžarskem. Podobno bo s tem, kar se dogaja v Beogradu.  
V Beogradu trenutno res protestira pisana skupina ljudi, ki želijo zgolj, da jim ne bi bilo slabše, vendar nimajo zamisli, kaj 
narediti, ko bo avtokrat zapustil oblast. Prej ali slej bo res odšel, težave te družbe pa bodo ostale nespremenjene. Ne želim 



zmanjševati pomena teh protestov samo zato, ker niso skladni z mojimi političnimi ideali. So protesti v Srbiji res napredni? 
Ne bi rekel. Med njimi je dejavna nacionalna desnica. A prav tako je res, da mora v takšnih ljudskih protestih sodelovati tudi 
levica. Ne smemo narcisoidno projicirati svoje slike idealnega sveta v protislovne družbene odnose. Žal se na levici pogosto 
vedemo tako. Če nam kdo ni všeč, zaradi retorike, ki jo uporablja, zato, ker se oblači, kakor se pač oblači, ga ne bomo 
podprli. Vse to pa nas znova pripelje do navdušenja nad velikimi zvezdami – če so zraven še videti dobro, kot denimo 
Alexandria Ocasio – Cortez, toliko bolje. Ta narcizem je pravzaprav želja, da politični fenomeni ustrezajo vaši predstavi o 
samem sebi …  
… ki je vedno napačna.  
Takšen odnos je s stališča političnih bojev katastrofalen. Bojim se, da so ljudje imeli nekoč močnejšo zavest, kaj pomeni 
politična vloga. Biti v javnosti, delovati v javnosti, biti politični akter pomeni združevati kompleksne družbene odnose. Ideja 
o tem, da nam bodo levičarski zvezdniki uresničili fantazije, je nevarna. Je želja po voditelju, želja, da bi se od nekod pojavil 
rešitelj, ne da bi si sami v tem boju umazali roke. Sartrova drama Umazane roke (Les mains sales) je aktualna še danes, 
enako je s Heglovim konceptom »lepih duš«. 
Kako razumete vračanje zgodovine, kako razumete glorifikacijo ustaškega ali domobranskega režima?  
Ameriški pisatelj William Faulkner je nekoč zapisal, da »preteklost ni nikoli mrtva, niti preteklost ni«. Ne obstaja torej nekaj, 
s čimer bi se bilo treba, kot pravijo Nemci, soočiti, in če bi se s tem soočili, bi se vse spremenilo. To ni res. V zgodovini so 
obstajale različne oblike družbenega in političnega delovanja, različne ideje, ki so bile preizkušene, ki so nekaj časa delovale 
prepričljivo, ki so morda izginile, a se znova pojavljajo. Zgodovina je zakladnica idej in v času popolne izgubljenosti lahko 
vsak iz nje vzame, kar si želi. Na eni strani se tako pojavljajo želje po vračanju k fašističnim utopijam, na drugi fantazije o 
vstaji, ki prihaja (l’insurrection qui vient), kot o edini poti do spremembe, ali fantazije, da bo dovolj, če izginejo države in 
bodo ljudje srečno živeli v neki anarhistični viziji družbe. Vse to povzroča zmeda, v kateri živimo, na levici in na desnici, tudi 
med liberalci, med temi dobrimi dušami, ki mislijo, da bo vladavina prava rešila vsa protislovja kapitalistične ureditve, 
bogastvo pa bo kar samo od sebe pronicalo navzdol. 
Vse to je res, a težko bi se strinjal s tezo, da so fašisti le folklora.  
Seveda niso. Mi iz nekdanje Jugoslavije se pogosto obnašamo tako, kot da se devetdeseta leta niso zgodila. Kaj drugega pa 
so bila koncentracijska taborišča v Bosni? Kaj pa je bilo drugega etnično čiščenje? Vse to je fašizem. Mi pa, tudi zaradi vojnih 
travm, obračamo glavo stran. Nedavno sem v Libanonu videl, kakšno je življenje na minskem polju, že jutri se lahko tam 
znova začne vojna, a denar kroži, ljudje živijo, obstaja večni konflikt, ki ga nihče ne zmore rešiti. Resnično se bojim, da je 
libanonska sedanjost temna podoba evropske prihodnosti. 
Ideja o tem, da nam bodo levičarski zvezdniki uresničili fantazije, je nevarna. Je želja po voditelju, želja, da bi se od kod 
pojavil rešitelj, ne da bi si sami v tem boju umazali roke. 
Če se torej Balkan ni evropeiziral, se bo Evropska unija balkanizirala.  
Poigrajva se malo s psihoanalitičnimi koncepti: iz lepe Evrope so nekoč vse svoje negativne koncepte preusmerili v nas, češ, 
mi se združujemo, poglejte pa, kaj delajo ti balkanski divjaki, oni se kar pobijajo. Tudi mi smo jim verjeli, želeli smo se 
evropeizirati. A kaj se je zgodilo? Evropa počasi postaja podobna tistemu, kar naj bi bilo slabega pri nas, obnašajo se 
sebično, bahavo, trgujejo z denarjem in vplivom. Evropski voditelji spominjajo na nesrečne jugoslovanske predsednike, ki so 
potovali od republike do republike in iskali rešitev za Jugoslavijo, v njej pa so vojaki že čistili puške. Ob tem, da so videti kot 
mi, občutim neko zadovoljstvo, toda vseeno si želim, da bi vendarle naredili kaj dobrega, ne da bodo nazadnje kislo priznali, 
da so postali zgolj slabi Balkanci. 
 
Kako se počutite v državi, ki je na jugu, od tam prihajate, ograjena z žico?  
Slovenija je, naj vam malce polaskam, vseeno najboljša izmed vseh dežel nekdanje Jugoslavije. Marsikdo bi rad živel tu, 
marsikdo bi imel takšen standard, takšno infrastrukturo, celo takšne politike. Vsaj vi ostanite avantgarda, ne posnemajte 
naših modelov, naše etnocentristične fantazije, našega historičnega revizionizma, naših žic, naših slabih balkanskih praks. 
Potrebujemo Slovenijo, da nam pokaže, da smo mi, južni Slovani, lahko boljši. 
Kakšen naj bi bil svet po koncu kapitalizma?  
Slavoj Žižek bi na to vprašanje odgovoril, da si česa takšnega ne moremo niti predstavljati. Žal veliko ljudi kapitalistično 
ureditev razume kot eno in edino mogočo. A prebrali smo nekaj knjig in vemo, da se kapitalizem spreminja, da je nastal v 
zgodovinskih okvirih, da bo nekega dne izginil. Morda z ekološko katastrofo, morda počasi, morda z nastankom utopičnih 
družb, ki jih še ne poznamo. Samir Amin, nedavno preminuli egiptovski marksistični teoretik, je na zagrebškem festivalu 
Subversive na vprašanje, kdaj bo konec kapitalizma, mirno odvrnil, da čez kakšnih 200 let. Občinstvo je bilo osuplo, takrat 
bomo vsi mrtvi, mu je očitalo, on pa se je povsem resno vprašal, kaj pa je 200 let za Egipčane. Nič. 
Ha, brez utopij seveda ni mogoče živeti.  
Jasno, brez njih si že v izhodišču na pol mrtev. 
 

Reporter,  Ljubljana 

• Navidezna svoboda : o svobodi izražanja /Elvira Miše Miklavčič. – št. 3, 21.01.2019, str. 17 

• Smo Slovenci konservativen narod? / Aleš Žužek. – št. 3, 21.01.2019, str. 24-26 

• Desnica je najbolj sama kriva za to, da je tako, kot je  : Miha Brejc, nekdanji minister, poslanec DZ in 
evroposlanec : intervju /Aleš Žužek. – št. 3, 21.01.2019, str. 28-33  

 



• Di Maio obtožil Francijo, da z izkoriščanjem Afrike spodbuja migracije. STA. Reporter, Ljubljana,  22. jan. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/di-maio-obtozil-francijo-da-z-izkoriscanjem-afrike-spodbuja-migracije-682535 
 

 
Slika: Vodja Gibanja Pet zvezd in podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio. Foto: Reuters  
 
Zaradi izjav podpredsednika italijanske vlade Luigija di Maia, da bi morala EU kaznovati Francijo zaradi njene politike, s 
katero povzroča revščino v Afriki in spodbuja migracije, je francoska vlada v ponedeljek na pogovor pozvala italijansko 
veleposlanico v Parizu. Le nekaj ur zatem je Di Maio obtožbe na račun Francije še zaostril. 
Francija še naprej izvaja kolonizacijo Afrike in s tem povzroča migracije, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v ponedeljek 
dejal podpredsednik italijanske vlade in vodja populističnega Gibanja pet zvezd di Maio. S tem je obtožbe na račun Francije, 
ki jih je izrekel v nedeljo, in zaradi katerih je Pariz na pogovor poklical italijansko veleposlanico v Parizu, še zaostril. 
Evropska unija bi se morala "pozabavati z vprašanjem dekolonizacije Afrike", je dejal di Maio. Francijo je obtožil, da afriške 
države še naprej obravnava kot vazalske države. 
"Francija je ena tistih držav, ki s tiskanjem denarja za 14 afriških držav preprečuje njihov gospodarski razvoj, in prispeva k 
dejstvu, da migranti odhajajo in nato umirajo na morju ali pa pridejo na naše obale," je dejal Di Maio. 
S tem je opozoril na skupno valuto frank CFA, ki jo uporabljajo v 14 državah zahodne in osrednje Afrike. Za vrednost valute, 
ki je s fiksnim tečajem vezana na vrednost evra, jamči francoska centralna banka, zaradi česar je vseh 14 afriških držav 
zavezanih k temu, da 50 odstotkov svojih denarnih rezerv hrani v Parizu. 
Francoska vlada je italijansko veleposlanico poklicala na pogovor v ponedeljek, in sicer po nedeljskih izjavah di Maia ob 
obisku regije Abruzzo. Dejal je, da bi EU "morala kaznovati Francijo in vse države, kot je Francija, ki siromašijo Afriko". 
"Če ljudje danes odhajajo, je to zato, ker evropske države, predvsem Francija, nikoli niso prenehale kolonizirati več deset 
afriških držav," je v nedeljo dejal Di Maio. 
"Če Francija ne bi imela afriških kolonij, saj jih je tako treba imenovati, bi bila šele 15. največje gospodarstvo na svetu. 
Namesto tega je med prvimi, in to prav zaradi tega, kar dela v Afriki," je dejal. 
S temi izjavami je di Maio že konec tedna zaostril napetosti med populistično vlado v Rimu in francosko sredinsko vlado. Kot 
je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil neimenovani vir v kabinetu francoske ministrice za evropske zadeve 
Natalie Loiseau, je bila italijanska veleposlanica v ponedeljek povabljena na pogovor po nedeljskih "nesprejemljivih in 
neutemeljenih" pripombah Di Maia. 
Italija je lani po oblikovanju desničarske populistične vlade zaostrila protimigrantsko politiko in zaprla svoja pristanišča za 
ladje dobrodelnih organizacij, ki rešujejo migrante v Sredozemlju. Francoski predsednik Emmanuel Macron se je svojo vlado 
po začetnih kritikah v veliki meri izogibal besednim spopadom z Rimom, poroča AFP. Di Maio in podpredsednik italijanske 
vlade Matteo Salvini sta sicer pred kratkim podprla rumene jopiče, ki od novembra na ulicah francoskih mest protestirajo 
proti Macronu. 
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