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O bilančnih utrinkih s predsednikom ZSO Marjanom Sturmom 
http://www.novice.at/featured/lahko-dokazemo-da-smo-se-iz-zgodovine-nekaj-naucili/ 
 

 
Slika: Marjan Sturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Foto: Novice  
 
Na občnem zboru ZSO v soboto, 23. 2. 2019, se bo Marjan Sturm umaknil iz prve vrste. Več ko četrt stoletja je stal na čelu 
Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, ki je bila ustanovljena leta 1955 kot naslednica Demokratične fronte 
delovnega ljudstva. V dobi svojega predsedovanja je Marjan Sturm izvedel vrsto reform in organizacijo opremil s 
sodobnim profilom. Vztrajno si je na Koroškem prizadeval za politiko dialoga in konsenza. Rezultati preseganja starih 
konfliktov se najvidneje odražajo v postavitvi dvojezičnih napisov in prijaznejšem ozračju, ki vlada danes v deželi. 
Ko po 26 letih oddajaš predsedniško funkcijo Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, kaj v trenutkih razmisleka 
prevladuje? Zadovoljstvo nad uspehi, razočaranje nad tem ali onim porazom? Olajšanje, ker se boš znebil prenekaterega 
bremena, ali nemara optimizem in radovednost na nov odlomek na življenjskem potovanju? 
Marjan Sturm: Eno in drugo. 
Kateri so tvoji naslednji – osebni in družbeno relevantni – načrti onstran 23. februarja? 
Marjan Sturm: Ostajam homo politicus in bom nadeljeval delo v Konsenzni skupini in v projektu Mirovna regija Alpe-Jadran. 
Seveda pa bo zdaj več časa za osebne interese.  
Sklepam prav, da mladim, ko bodo prijeli za krmilo, razen občasnih koristnih nasvetov, če jih bodo sami želeli, ne nameravaš 
iz ozadja utirati poti krovne organizacije ZSO v prihodnost? 
Marjan Sturm: Sam sem bil star 17 let, ko smo mladinci izvedli »mazaške akcije« in nobenega nismo vprašali ali to smemo 
ali ne. Vsaka generacija nosi odgovornost za svoj čas. Tega načela se bom držal. Nisem kak »balkonski muppet«, ki bi solil 
pamet drugim. Če me kdo vpraša za mnenje, mu odgovorim, kaj bo dotični iz tega naredil, pa je njegova stvar.  
Kako vlogo so v tem prostoru odigrali slovenski jezik, znanost, kultura in umetnost med našimi rojaki v letih tvojega 
političnega mandata? In kakšna je diagnoza danes? 
Marjan Sturm: Soočeni smo z dvema tendencama: na eni strani je zaradi zgodovinskega kompromisa v zadevi dvojezičnih 
tabel, procesa evropske integracije in članstva Slovenije v EU ter  zaradi dialoga s predstavniki Koroškega Heimatdiensta 
prišlo do izboljšanja političnega ozračja. Interes za slovenski jezik in kulturo ter  za sodelovanje v prostoru, v katerem živimo, 
narašča. Na drugi strani pa procesi modernizacije, kot so večplastna identiteta, akulturacija zaradi medijske in digitalne 
družbe pospešujejo procese, tako, da narodna skupnost v klasični obliki nazaduje. Generacije, ki so doživele nacizem in 
surovo asimilacijo, izumirajo, nove mlajše generacije pa imajo druge prioritete in nimajo predsodkov do slovenskega jezika 
in kulture, hkrati pa manj poznajo slovenski jezik in slovensko literaturo in kulturo. To so novi izzivi za naše organizacije. 
Katere trenutke v svojih desetletjih v slovenski centrali na dvojezičnem Koroškem in onstran roba našega krožnika šteješ 
med najsvetlejše? 
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Marjan Sturm: K sreči jih je več. Imel sem znanca na ustavnem sodišču. Dejal mi je, da ne izkoriščamo poti do ustavnega 
sodišča, in sem začel v osemdesetih letih propagirati v Slovenskem vestniku pot do ustavnega sodišča. Družina Messner je 
bila tista, ki je potem ubrala to pot in prva odvetnika, ki sta prebila led, sta bila Sepp Prugger in Franci Serajnik, ko sta 
dosegla razširitev dvojezičnega šolstva. Zdaj imamo v Celovcu dve (eno privatno in eno javno) dvojezični ljudski šoli. Prugger 
je izbojeval še razširitev dvojezičnega pouka na četrti razred, za kar se je zelo angažiral tedanji ravnatelj Franc Kukovica. Pot 
do ustavnega sodišča je potem nadaljeval Rudi Vouk in uspel v zadevi dvojezične topografije in uradnega jezika. 
Druga pomembna zadeva je bil dialog s predsednikom KHD  Josefom Feldnerjem. Ta dialog je dokumentiran v več 
publikacijah. Še posebno sem vesel in se čutim potrjenega, ko sem zdaj prebral knjigo letošnje dobitnice nemške knjižne 
nagrade (Deutscher Buchpreis), zelo znane in mednarodno priznane znanstvenice Aleide Assmann, Der europäische Traum, 
vier Lehren aus der Geschichte, ki se zavzema med drugim za dialogično spominsko kulturo, torej dialog tudi z drugo 
stranjo. 
Vesel sem tudi, da sem leta 2000 skupaj z Bernardom Sadovnikom izpogajal politično odločitev glede deželnega finansiranja 
privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev. 
In tudi kompromis v zadevi dvojezičnih napisov je prinesel med drugim 500.000 evrov podpore za Glasbeno šolo, ki je bila 
tedaj v hudih finančnih stiskah. 
Katere trenutke in dogodke ocenjuješ kot najbolj porazne in neuspešne za koroške Slovence v minulih povojnih 
desetletjih od leta 1945 do danes? 
Marjan Sturm: Rekel bi, da politika »vse ali nič« na zunaj – ta politika nam je le škodovala. Tako po prvi kot tudi po drugi 
svetovni vojni. Avstrijski zunanji minister Gruber je npr. leta 1949 na seji avstrijske vlade povedal, da je člen 7 napisan tako 
»splošno«, da bo vedno avstrijska interpretacija prevladala. In tako se je tudi zgodilo. Tiste, ki so po mednarodnem pravu 
nad avstrijsko interpretacijo, namreč podpisnice avstrijske državne pogodbe Rusija, Anglija, Francija in ZDA od leta 1955 do 
danes niso kaj rekle k členu 7 ADP oziroma k temu, kako naj se interpretira. Avstrija je k sreči postavila člen 
7  notranjedržavno v ustavni rang in s tem je ustavno sodišče dobilo pristojnost za interpretacijo le-tega. Nad ustavnim 
sodiščem pa je ustavni zakonodajalec. 
Na znotraj je bila politika »konkurenčne demokracije« v povezavi z ideološkimi prepričanji pogubna za koroške Slovence. 
Oba tabora sta se posluževala te konkurenčne demokracije, torej »ali ali«. Za katoliški tabor je koncept povezave narodnost 
in vera privedel do izključevanja vseh tistih, ki niso  
bili verni, za levico je dolga leta veljal tisti, ki ni za priključitev ali za partizanski boj, izdajalec ali odpadnik. Obe opciji sta 
prezirali različnost in raznolikost znotraj manjšine. Ta raznolikost, če se priznavam k normam demokracije in pravne države, 
pa je nekaj samoumevnega v pluralni družbi in še posebej, če je manjšina izpostavljena dvema vplivoma, temu iz države, v 
kateri živi, in tistemu iz tako imenovane matične domovine. Oba koncepta sta zagovarjala konservativen model 
manjšinskega varstva, namreč model etničnega pluralizma ali drugače povedano model paralelne družbe. Iz tega izhaja tudi 
ves ta koncept političnega nastopanja in zahteve po avtonomiji.  
Kako je Slovenija tozadevno vplivala na razvoj? 
Marjan Sturm: Tudi Republika Slovenija nam je sugerirala integralno slovenstvo in prezirala to, o čemer je že pisal priznani 
slovenski zgodovinar Janko Pleterski v svoji disertaciji »Narodna zavest na Korošekm med 1848 in 1914«, v kateri je opisal 
raznorazne vplive (od ideoloških, političnih in družbenogospodarskih) na raznoliko etnično identiteto na Koroškem. Ta 
logika velja do danes.  
Glavni problem pa je v tem, da se je slovenska manjšina na Koroškem zaradi tega vpliva iz Slovenije posluževala 
»simbolnega nacionalizma«, torej bila je verbalno radikalna, dejansko pa brez večje moči in upanje na internacionalizacijo 
na osnovi Avstrijske državne pogodbe se ni uresničilo. V tem se slovenska manjšina na Koroškem bistveno razlikuje od 
Južnih  Tirolcev, ki so si ustvarili vrednote, ki se bistveno razlikujejo od vrednot večinskega naroda v  Italiji.  Lojalnost 
posameznikov do teh vrednot je zelo velika, poleg tega pa je  Avstrija  dejansko postala pogodbena stranka, ki je lahko 
sprožila postopek pred Združenimi narodi, kar Jugoslavija na osnovi sopodpisa ADP ni mogla.  
Imamo seveda kar dosti razlogov, da smo kritični do Avstrije in Koroške zaradi asimilacije, a tudi samokritični do nas samih, 
ker je bila naša politika občasno kar dosti neadekvatna, pa tudi do Slovenije, ki je bolj izhajala iz centralnoslovenskih 
prepričanj in premalo upoštevala naš položaj »dvoživke«, torej kot pripadnikov avstrijskega kulturnega in slovenskega 
kulturnega prostora. Danes je izhod v tem, da vsi skupaj pripadamo tudi evropskemu kulturnemu prostoru, v kolikor ta ne 
bo propadel. 
Kaj bi bila danes tvoja vizija za slovensko manjšino na Koroškem in njeno mesto v Alpsko-jadranskem prostoru jutri? 
Marjan Sturm: Prizadevam se za mirovno regijo Alpe-Jadran, kjer bo znanje sosednjih jezikov samoumevno, kjer bo 
opredelitev po narodni ali etnični pripadnosti privatna odločitev posameznika in kjer bo sodelovanje na izobraževalnem, 
kulturnem in gospodarskem področju nekaj samoumevnega in ne obremenjujočega.  
So vzpostavitev Evropske unije, zaton komunističnih režimov na vzhodu Evrope in Prešernov sen v Zdravljici – nova 
samostojna Slovenija – pomembno vplivali na življenje naših ljudi ob Dravi med Ziljo, Celovcem, Djekšami, Peco in 
Obirjem? 
Marjan Sturm: Mislim, da so pogoji za razvoj slovenskega jezika in kulture odvisni tudi od tega, da bomo skupaj obdelali vse 
travme, ki so še v naših srcih in dušah. Na tem delamo v projektu Mirovna regija Alpe-Jadran, pa tudi v Konsenzni skupini. 
Gre kratkomalo za to, da z empatijo gledamo na drugo stran, jo skušamo razumeti in z dialogom transformiramo 
zgodovinske travme v skupno dobro. Nadalje je treba slovenščino promovirati kot nekaj samoumevnega v tem prostoru in 
poudariti ekonomski pomen jezika. Prenehati je treba s konceptom, ko vedno spet poudarjamo, da smo »žrtve«. Kdo pa se 
rad druži z »žrtvami«? 



Zamisel konsenzne skupine odpravljanja starih sovraštev in vzpostavitev nove kulture sožitja sodi med mejnike v politiki 
na Koroškem in v Alpsko-jadranskem prostoru. Zakaj misliš, da se del koroških Slovencev še vedno tako trdovratno upira 
prestopu v pozitivno normalnost?  
Marjan Sturm: Malo je ljubosumja, malo so v srcih še prisotne žalitve, ki jih je povzročal KHD-jevski časopis »Der Kärntner«, 
je pa še nekaj, na kar me je opozorila psihologinja Pumla Gobodo-Madikizele iz Južne Afrike, ki je bila članica tamkajšnje 
komisije za »resnico in spravo« in je v knjigi »Das Erbe der Apartheid, Trauma, Erinnerung, Versöhnung« opisala proces 
sprave: Einer der bekannten Gründe, warum wir uns selbst durch Wut von denen distanzieren, die uns oder andere verletzt 
haben, ist de Angst, dass wir unsere morali-sche Alleinstellung aufgeben und die Zugangsbeschränkung für die Teilhabe an 
der Gesellschaft herunterschrauben, wenn wir sie als echte Menschen anerkennen … Te mehanizme opažam tudi na 
Koroškem. 
Kaj smatraš kot najpomembnejši izziv, s katerim se bosta koroški Slovenec in koroška Slovenka soočala v bližnji 
prihodnosti? 
Marjan Sturm: Naša usoda je odvisna od različnih faktorjev, notranjih in zunanjih. Na znotraj upam, da bo prevladala 
konkordančna in ne konkurenčna demokracija. Spoštovanje, raznolikosti in odprtost so ključnega pomena za to, da bodo 
ljudje želeli biti člani te skupnosti. Zunanja je v veliki meri odvisna od razvoja Koroške, ki,  upam, da se bo pozitivno razvijala 
in nudila ljudem kruh in zaposlitev v deželi, da se ne bodo več odseljevali.  In nenazadnje bo naš razvoj odvisen tudi od 
razvoja Republike Slovenije. Tudi slednja naj bi se razvila v odprto, liberalno in moderno državo, ki svoje manjšine vidi v vsej 
njihovi specifičnosti in jih ne poriva v kake ozke narodnostne avanture.  
Veliko viharjev okoli nas: porast nacionalizmov, vzpon populističnih gibanj, krhanje okostenelih prepadov v verskih 
skupnostih, neustavljivi digitalizacijski, ekološki, globalizacijski in drugi velikanski izzivi – kaj se nam obeta kot članom 
male družine slovenske manjšine in velike družine človeštva? 
Marjan Sturm: Odkrito rečeno, ne vem. Mi sveta ne bomo reševali. Lahko pa tam, kjer živimo, ustvarjamo odprto in strpno 
družbo, recimo v mirovni regiji Alpe-Jadran. Tu lahko vsi dokažemo, da smo se iz zgodovine nekaj naučili in s sožitjem bi 
lahko pokazali svetu, da je preseganje starih travm možno in uspešno.    

• Most med sodobnostjo in preteklostjo. Intervju: Evelyn Steinthaler. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 6, 15. 2. 2019, str. 4-5 

Pogovor z Evelyn Steinthaler 
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Slika: Evelyn Steinthaler, znastvenica za komunikacijo, izdajateljica, prevajalka. Foto: Novice 
 
»Zgodovina je pretekla. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Kaj bi brskali po minulem?« Take ali podobne besede je vsakdo 
izmed nas že slišal. Pogosto jim sledi zaničljivo zamrmljan: »Kaj mene to briga?« Ljudje, ki se ukvarjajo z zgodovino, so 
takšnim izpovedim trn v peti. Toda kako obujati preteklost v sedanjosti? Kaj storiti, da ne pozabimo tega, iz česar bi se 
naj učili? 
Evelyn Steinthaler je našla poseben odgovor na to vprašanje. Znastvenica za komunikacijo, izdajateljica, prevajalka in 
avtorica je napisala zgodovinsko besedilo v slogu graphic novel »Peršmanhof – 25. April 1945«, ki jo je Verena Loisel 
ilustrirala. Steinthaler, ki je med drugim delala z mladinci in kot novinarka, spregovori o knjigi, enakopravnosti ter 
dejstvih in fikciji.  
Zakaj ste se odločili, da boste napisali knjigo o pokolu pri Peršmanu? 
Evelyn Steinthaler: Kot vemo, je bil pokol pri Peršmanu eden izmed mnogih zločinov v končni fazi. Skozi leta pa me je vedno 
spet iritiralo, da je, vedno, ko se je govorilo o Peršmanovi domačiji, nastala nekakšna drža: Kaj mene to briga? Ta odmejitev 
od pokola me je vznemirjala. Dejstvo, da ta masaker spada k zgodovini Koroške – celotne Koroške! – me je spodbudilo k 
temu, da napišem to knjigo.  
Kako ste prišli na idejo, zgodbo Peršmanove domačine prikazovati v formatu stripa oz. graphic novel? 
Zelo me zanimajo raznolike vrste pripovedovanja. Preko potovanj v Frankfurt sem spoznala, da obstajajo številne graphic 
novels, ki se bavijo s mlajšo in starejšo zgodovino. Sama sem imela veselje z branjem teh knjig. Tako je nastala ideja, ravno 
to zgodbo 25. aprila 1945 pripovedovati v tej obliki. Od vsega začetka je bila pustolovščina, saj nisem vedela, kateri risar ali 
risarka bi bila pripravljena se spuščati v ta projekt. Konec koncev pa sem imela srečo, da se je Verena Loisel opogumila 
izdelati knjigo z mano.  
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Kaj je bila največja ovira, ki ste jo morali premostiti pri izdelavi graphic novel? 
Vprašanje Ali se smem te zgodbe sploh lotiti? me je spremljalo ves čas. V teh petih letih, ko sem delala na knjigi, sem 
pogosto mislila na Gerta Jonkeja, pri katerem sem v 1990-ih letih študirala in ki mi je tedaj rekel: »Pisati o Koroški je tako 
težko. Raje si izberi nekaj drugega.« To pa v mojem primeru ni bilo mogoče. Prvotno je bilo načrtovano, da naj bi knjiga bila 
od začetka dvojezična. Zdaj je nemška, ker je založba menila, da je pomembneje najprej doseči nemško govoreče ljudi, ki 
skoraj ne vedo ničesar o Peršmanovi domačiji. Slovenski prevod pa je seveda načrtovan.  
Kako se je javnost odzivala na vaše delo? 
Zelo pozitivno. Prevzeta sem od odobravanja javnosti. Ne samo na Koroškem, temveč tudi v Sloveniji in Nemčiji smo naleteli 
na velik interes. 
Knjigo predstavljate tudi na šolah. Zakaj je pomembno, da otroci in mladina izvedo za poboj pri Peršmanu? 
Na eni strani je to zgodba strašnih zločninov, ki so jih storili nacionalsocialisti, na drugi strani pa je zgodba poguma in 
antifašističnega upora slovenskega prebivalstva Koroške. Tega odločilnega, pogumnega upora nikoli ne smemo pozabiti. 
Naslednje generacije naj ne bi naredile iste napake. Ne sme se pozabiti teh dogodkov ali jim biti onemogočeno, da izvedo o 
njih. Avstrijska državna pogodba ne bi obstajala brez oboroženega upora koroških Slovencev in Slovenk.  
Delali ste tudi kot novinarka. Kako jasna je meja med dejstvom in fikcijo? 
Tu obstaja seveda velika razlika med umetnostjo in novinarstvom. V naši graphic novel »Peršmanhof – 25. April 1945« pa se 
dosledno držimo aktualnih raziskav in dognanj o pokolu 25. 4. 1945. Zgodovinarka Lisa Rettl je delo na knjigi v svetovalni 
funkciji spremljala. Fiktiven je le tisti del, v katerem nastopa Ana Sadovnik kot starka. To sem si jaz namislila. Menim, da je 
predvsem v časih, ko so »fake news« velika tema, pomembno, da se pri zgodovinskih dogodkih strogo gleda na to, da ne 
pride do izkrivljanja. Poleg tega pa seveda obstaja umetniška svoboda. 
Kaj smatrate za sodobno nalogo novinarstva? 
Razjasnjevati, se upirati polemiki in se ne pustiti iritirati od oseb, ki menijo, da lahko čustva nadomestijo dejstva. Menim, da 
živimo v času, v katerem nosi pravo novinarstvo mnogo odgovornosti. Mogoče velo več, kot v preteklih desetletjih.  
Delali ste tudi na drugih knjigah o času nacionalsocializma. Med drugim ste izdali knjigo »Frauen 1938« (Žene 1938) in 
napisali ste knjigo »Wien 1945« (Dunaj 1945). Kaj so za vas najvažnejša spoznanja, ki ste jih pridobili iz kontinuiranega 
dela na temi? 
Skozi leta sem seveda pogosto slišala stavek: »Zdaj je dovolj, to spada v preteklost, o tem naj ne bi govorili več.« Vem pa, da 
je šele tedaj dovolj, če se ničesar več ne zamolči. Do te točke pa še zdaleč nismo prispeli. 
V teku let ste se osredotočali med drugim tudi na družbeno-politične projekte s fokusom na pospeševanju žen in deklet. 
Kako ocenjujete situacijo žen v Avstriji glede enakopravnosti in pri katerih projektih ste sodelovali? 
Izhajala sem iz projektov v »Mädchencafés« (Dekliške kavarne) in se potem odločila položiti svoj fokus na pospeševanje. Pri 
tem sem se usmerjala po izpovedi Gerde Lerner: »Vsaka žena se spremeni, če spozna, da ima zgodbo.« Kje so naši ženski 
zgledi, naše junakinje? Žene Peršmanove domačije, mati Ane Sadovnik, ki se je tudi imenovala Ana, in njena svakinja sta 
takšni junakinji. Junakinji sta zaradi oskrbnega dela za upor, ki sta ga kot mnogo drugih koroških Slovenk, tajno opravljali. 
Jezim se, ko ljudje zaploskajo, če nek muzej za eno leto le razstavlja dela umetnic. Kaj pa je leto navrh? To mi je vse 
premalo. Ploskala bom potem, ko bodo žene dobivale enako število nagrad in deležne enakega števila razstav kot moški. 
Veselila se bom potem, če ne bo več razlike med plačo žene in moža in če bodo dirigentke vodile novoletni koncert. Redno 
in ne samo kot kuriozna izjema, kot je še ni bilo.    
K mojim feminističnim projektom spada na vsak način projekt pisalnega tečaja »Vpišemo se«, v sklopu katerega so lahko 
žene, ki so morale bežati, uporabile literaturo kot most v novo življenje v Avstriji. Organiziram pisalni tečaj od leta 2017 
naprej v sodelovanju z Dunajsko hišo literature in Avstrijsko družbo za literaturo.     
Kateri koraki so potrebni, da pride do družbene spremembe glede enakopravnosti? 
Rabimo kvote, da kvalificirane žene dobijo delovna mesta, ki jim ustrezajo. Potrebni sta oskrba za otroke ter boljša 
razdelitev brezplačnega oskrbnega dela. Mislim, da bi bil delovni teden 30 ur pravi korak, toda od tega smo danes še bolj 
oddaljeni kot v zadnjih desetletjih. Pogledati moramo le v Skandinavijo, da vidimo, kako dobro lahko tak sistem deluje. 
Menim, da bi bilo povečanje ugleda poklicov, kot so to oskrba otrok in nega starejših, potrebno, da bi tudi več mož 
opravljalo te poklice. Le, če v vseh panogah dela enak delež žensk in moških, se lahko približamo enakopravnosti. 
Kako je delo z mladino vplivalo na vaš pogled na svet? 
Mladinci in mladinke, ki sem jih smela spoznati preko dela v mladinskem centru, so moj horizont izredno razširili. Lastni 
pogled je vedno zaznamovan od lastnih izkušenj in izvora, če se pa spuščam na tuje, lahko odnesem le korist od izmenjave. 
To sem se naučila. 
Odraščali ste v Celovcu. Kako je bila slovenska narodna skupnost prezentna v vašem otroštvu? 
Mati mojega očeta je bila koroška Slovenka. Od nje sem prejela svojo prvo politično izobrazbo. 

• Doživeti in prebirati – »SPread The Karawanks«. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 6, 15. 2. 2019, str. 6 
Literatura razširja obzorja  
http://www.novice.at/kultura/literatura/doziveti-in-prebirati-spread-the-karawanks/  
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Slika: SPread The Karawanks je blagovna znamka projekta SMART Tourist. Foto: Novice 
 
SPread The Karawanks je blagovna znamka projekta SMART Tourist, ki poteka v okviru čezmejnega programa Interreg 
Slovenija – Avstrija in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je začel izvajati junija 
lanskega leta in bo trajal do konca junija 2021.  
Glavni cilj je z inovativnim pristopom ljudem približati kulturno-literarno dediščino Karavank, in sicer s knjigami, z literaturo 
v digitalni obliki, oblikovanjem literarnih pešpoti in turističnimi produkti. S pomočjo sodobne tehnologije in aplikacij bo imel 
vsak obiskovalec dostop do literature, ki se navezuje na obiskane kraje, in tako na doživet način spoznal zgodovino in 
kulturo določene regije.  
Glavni partner je Gorenjski glas iz  Kranja, ki bo izdal časopisne priloge ter skupaj z Mohorjevo pripravil turistično-literarne 
pakete. Med osnovne naloge Gorenjskega glasa spada tudi obveščanje gorenjske javnosti o slovenski manjšini na 
avstrijskem Koroškem, ki pri tem projektu predstavlja most sodelovanja med regijama na obeh straneh Karavank. 
Tehnološko podjetje xamoom s sedežem v Celovcu pa je pristojen za prevod vsebine in izdelkov projekta v inovativni 
digitalni svet. Z izdajo besedila, ki se nanaša na regijo ter promocije literarnih poti ima Mohorjeva družba pomembno vlogo 
v projektu. Literaturo želijo na mnoge načine posredovati ljudem in pri tem dajati posebno pozornost digitalnim orodjem. 
Za projekt iščejo novo, še neobjavljeno besedilo, ki se nanaša na literarno ali kulturno dediščino karavanške regije ali pa ga 
je napisal avtor, ki živi ali dela v tej regiji. Pod Karavankami so bili in so še doma pomembni literarni ustvarjalci. To je 
bogastvo, ki ga želijo izkoristiti s tem razpisom. Bistven namen je predvsem predstavitev domačih ustvarjalcev čim širši 
javnosti in spodbujanje k pisanju v materinščini. Članki so lahko napisani v nemškem ali slovenskem jeziku. Iščejo 
leposlovno, znanstveno ali poljudnoznanstveno besedilo vseh žanrov in zvrsti. O izbiri odloča neodvisna žirija.  
Do konca projekta bo zbrano gradivo izdano v 19 knjigah in elektronskih knjigah, odlomki besedil pa bodo pomemben del 
spletnega mesta (spread-karwanks.eu) in aplikacije, ki bo razvita v projektu.  

• Razvili in predstavili so nove podjetniške ideje. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 6, 15. 2. 2019, str. 7 

Moonshot Pirates Bootcamp 
http://www.novice.at/novice/mladina/razvili-in-predstavili-so-nove-podjetniske-ideje/  
 

 
Slika: V Domu v Tinjah je minuli četrtek 28 mladincev iz Koroške in Salzburga predstavilo svoje podjetniške ideje. Znanje 
in vpogled v svet startupov so si dijaki med 15 in 18 let pridobili v tridnevni delavnici. Foto: Novice 
 
V Domu v Tinjah je minuli četrtek 28 mladincev iz Koroške in Salzburga predstavilo svoje podjetniške ideje. Znanje in 
vpogled v svet startupov so si dijaki med 15 in 18 let pridobili v tridnevni delavnici. 
Tinje.  Kot pravi glavni organizator tridnevne delavnice v Domu v Tinjah, Marko Haschej so dijakom na prvem dnevu 
delavnice nudili znanje na področju podjetništva in startupov. Druga tematika delavnice, tako imenovanega Moonshot 
Pirates Bootcampa, so bile inovacije in tehnologije s pregledom kaj se na svetu na tem področju že vse dogaja. Moonshot 
Thinking Mindset, torej imeti cilje, ko ti vsak reče, da to ni možno izpeljati je bilo tretje področje delavnice, preden so dijaki 
začeli razvijati svoje podjetniške ideje za bodoče startupe. 
»Že prvi večer so mladi do treh zjutraj začeli delati na svojih idejah,« pravi Haschej. Organizacijo Moonshot Pirates razen 
Hascheja še sestavljajo trije »gusarji«. To so Aneta  Londová, Mathias Lukas in Lin Reimann. Ekipa želi pri dijakih vzbuditi 
podjetniško žilico in jih navdušiti za svet startupov. »Dijaki tako dobijo pristop do mreže strokovnjakov in startupov. Dobijo 
pa tudi pristop do  znanja in inspiracije«  
Na prvi delavnici Moonshot Pirates je sodelovalo 28 dijakov z osem višjih šol iz Koroške in iz Salzburga. Med njimi tudi dijaki 
Dvojezične TAK in Slovenske gimnazije. Po tem ko so dijaki pridobili osnovno znanje pa so z mentorji iz različnih področij od 

http://www.novice.at/novice/mladina/razvili-in-predstavili-so-nove-podjetniske-ideje/
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marketinga do programiranja, izpili svoje ideje. Kot poudarja Haschej so nekateri mentorji bili fizično navzoči, drugi pa so se 
javljali preko spleta, na primer iz ZDA ali iz Izraela. Skupaj 16 mentorjev pa je prišlo iz deset različnih držav.  
 

 
Slika: Kot pravi glavni organizator tridnevne delavnice v Domu v Tinjah, Marko Haschej so dijakom na prvem dnevu 
delavnice nudili znanje na področju podjetništva in startupov. Foto: Novice 
 

 
Slika: Na prvi delavnici Moonshot Pirates je sodelovalo 28 dijakov z osem višjih šol iz Koroške in iz Salzburga. Med njimi 
tudi dijaki Dvojezične TAK in Slovenske gimnazije. Foto: Novice 
 
 
Predstavili so 9 startup idej 
Predstavitev podjetniških idej je potekala po shemi televizijskih oddaj, kjer se startupi potegujejo za investitorje. Tako so 
mladinci vnaprej določenem časovnem okviru predstavili svojih devet startup idej štiričlanski strokovni žiriji, ki je po vsaki 
prezentaciji še skušala dobiti odgovore na odprta vprašanja. 
Predstavljene startup ideje so bile zelo različne, od skupine mladincev, ki je predstavila koncept recikliranja starih smuči do 
mladincev, ki hočejo razviti posebno zaščitno obleko za uboge, ki živijo v slumih po svetu.  Žirija je za zmagovalca izbrala 
skupino, ki s svojim projektom želi upokojencem vzeti strah pred računalnikom. Preko pristojbin za posredovanje mladih, ki 
pomagajo starejšim pri prvih korakih in problemih v svetu novih tehnologij pa bi dijaki hoteli delati dobiček. 
Ciljna publika so zavestno dijaki 
Ciljna publika delavnice, torej 15 do 18-letni, pa je po besedah Hascheja zavestno tako izbrana, saj so dijaki v tej starosti na 
neki prelomnici med tem, da grejo študirat ali pa poklicno pot. »Hoteli smo pokazati, da je še dodatna možnost. In sicer ta, 
da svoje življenje vzameš v lastne roke in greš svojo pot. Ne glede na to ali res postanejo podjetniki pa smo hoteli pokazati 
da lahko uspeš, če samo hočeš.«  
Moonshot Pirates letos prirejajo še štiri bootcampov. Ti bodo na Tirolskem, na Dunaju, v Gradcu in v St.Pöltenu. Iz cele 
Avstrije pa se že zanimajo za delavnice.  
Po tridnevnih delavnicah pa delo Moonshot Pirates še ni mimo. »Naslednji korak je, da razvijemo digitalno platformo, kjer 
dijaki dobijo pristop do mentorjev in znanja. Vemo, da  se tako imenovani mindset shift, torej sprememba mišljenja ne zgodi 
v treh dneh. Delavnica je lahko samo začetek,« pravi Haschej. 

• Ogorčenje ni bilo zaman. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 6, 15. 2. 2019, str. 12 
Komentar 
http://www.novice.at/forum/komentar/ogorcenje-ni-bilo-zaman/  
Smo v pustnem času, katerega zaznamujejo ne samo razni pustni plesi, temveč tudi pustne seje, luštne in manj luštne, 
duhovite in manj duhovite, v mnogih primerih tudi primitivne. Med redkimi pustnimi prireditvami, za katere velja reči, da so 
zares duhovite in na visokem nivoju, je pliberški pustni kabaret. Zanj je znano, da zna navdušiti tako vsebinsko kot tudi 
igralsko, vrhu tega pa ga odlikuje odlična glasbena spremljava.   

http://www.novice.at/forum/komentar/ogorcenje-ni-bilo-zaman/


Bogato tradicijo imajo tudi pustne seje, ki jih prirejajo celovški mestni sodniki pod naslovom »Klagenfurter Stadtgerücht«. 
Dolga leta so bile dokaj zabavne, ne da bi se pri tem spuščale na nizkoten in primitiven nivo. Med tistimi, ki so za kakovosten 
pristop poskrbeli, je bil že takrat Reinhard Blaschitz, ravnatelj celovške šole pod okriljem uršulink. Zadnje leto pa so si 
Celovčani privoščili programsko točko na račun beguncev, ki je bila več kot primitivna in v vsakem oziru skandalozna. Temu 
ustrezno je odmevala po vsej Avstriji, poleg tega pa je koroška Caritas prireditelju zagrozila s tožbo. 
Ogorčenje je očitno pomagalo, da je bil letošnji celovški pust lepo doživetje z duhovitimi prispevki ter privlačno glasbo. 
Organizatorji celovškega pusta so s Haraldom Janeschom dobili novega igralskega vodjo, poskrbeli so za novo programsko 
zasnovo, na katero sta močno vplivala tudi Reinhard Blaschitz in Siegfried Torta iz vrst Izobraževalne direkcije (vrhu tega sta 
se izkazala kot odlična igralca), publika je uživala – celovškim mestnim sodnikom pa je treba izreči priznanje, da so 
pripravljeni poskrbeti za kakovostno domačo zabavo ter se posloviti od populizma na račun šibkih.    

• Spoštovani gospod minister! 
Skupno pismo političnih zastopniških organizacij koroških Slovencev NSKS, ZSO in SKS zveznemu ministru za 
izobraževanje, znanost in raziskovanje, dr. Heinzu Faßmannu 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 6, 15. 2. 2019, str. 12 
http://www.novice.at/forum/komentar/spostovani-gospod-minister/  
 

 
 

• Kapelčani so se predstavili s kabaretom. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 6, 
15. 2. 2019, str. 12 

Center k&k v Šentjanžu  
http://www.novice.at/kultura/oder/kapelcani-so-se-predstavili-s-kabaretom/ 
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Slika: Kabaretistična trojica iz kapelških grap Willi Ošina, Franci Sadolšek in Pepi Blajs. Foto: Novice 
 
Šentjanž/Železna Kapla. Kabaretistična trojica iz kapelških grap Willi Ošina, Franci Sadolšek in Pepi Blajs se je po uspelih 
domačih premierah opogumila in obiskala široki svet – Šentjanž! Pričakovanj ni razočarala in je postregla z zabavnim 
kabaretističnim nastopom, prepleskanim s posrečenimi domislicami v srednježlahtni kapelščini ter ga začinila še s 
simpatično odmerjenimi bodicami in kar precejšnjo globino duhovitosti. 
Avtor kabaretističnega šopka je Pepi Blajs, ki je s svojima kongenialnima partnerjema kapelškim rojakom že nekajkrat 
postregel z dobrimi kabaretističnimi nastopi.          
Tokrat je kapelška trojica kratkočasila rožansko publiko z dvoplastno zasnovanim nastopom. Najprej se je predstavila kot vrh 
črno-modro-rdeče srenje avstrijske politike, a se že kmalu znebila strankarskih preoblek in na dan so stopili Wil(Li), Fran(Ci) 
in Pe(Pi), ki so začeli s kabaretističnim priborom užitkarsko parati krivuljasto aktualno politiko, se nadalje ustavljali pri drugih 
skurilnostih drugod po svetu ter dovolili občinstvu tudi, da se je nasmejalo še čudaškim posebnostim iz kapelškega okolja. 
Vse obroke menija so servirali v imenitni kapelščini, ki je kar štrlela od okorno-smešnih germanizmov, ki jih je v resnici 
seveda malo manj. Izvrsten kabaret pač – v vsakem oziru!   

• V pričakovanju, da Slovenija svetilko jezik postavi izpod mize na mizo. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 6, 15. 2. 2019, str. 13 

Vročitev zlatega reda za zasluge RSA pisatelju Florjanu Lipušu.  
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• Odličen športni uspeh Slovenske gimnazije. Avtor: Niko Ottowitz. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 6, 15. 
2. 2019, str. 14 

Alpsko smučanje  
http://www.novice.at/novice/sport/odlicen-sportni-uspeh-slovenske-gimnazije/ 
 

 
Slika: 7. februarja 2019 so se smučarke in smučarji ZG in ZRG za Slovence ponovno odlično odrezali. Na 
Osojščici/Gerlitzen je pri čudovitem vremenu potekalo šolsko prvenstvo okraja Celovec, kvalifikacijska tekma za koroško 
prvenstvo v alpskem smučanju. Foto: Novice 
 
Osojščica. 7. februarja 2019 so se smučarke in smučarji ZG in ZRG za Slovence ponovno odlično odrezali. Na 
Osojščici/Gerlitzen je pri čudovitem vremenu potekalo šolsko prvenstvo okraja Celovec, kvalifikacijska tekma za koroško 
prvenstvo v alpskem smučanju. Naši zmagovalci lanskega leta, Maks Žagar (6.B), Lena Olip (3.A) in Luka Kovač (4.B), so na 
žalost zaradi poškodbe ali bolezni letos manjkali. Kljub temu se je kar 11 tekmovalk in tekmovalcev Slovenske gimnazije 
kvalificiralo za koroško prvenstvo dne 28. februarja 2019, vrhu tega je Gregor Kušej (6.B) dosegel najboljši čas dneva. 
Po okrajnem prvenstvu smo tekmovali še na kvalifikacijski tekmi za avstrijsko prvenstvo – šolsko olimpiado Schul Olympics 
2019.  
Zelo ponosni smo na dijakinje in dijake, ki so ob šolskem vsakdanu aktivni na raznih področjih. Velika pohvala velja staršem, 
trenerjem, društvom. Od kulture do fizkulture – vsepovsod so mladi izredno zagnani in ustvarjalni. Veselimo se uspehov 
naše mladine!                    
Rezultati okrajnega prvenstva Celovec 2019, veleslalom, 1 tek (v oklepaju je naveden razred): Cicibanke (letnika 2007 in 
2008): Anja Metschina (2.C): 3. mesto, Elena Loliva (1.D): 4. mesto, Sophie Buxbaum (1.D): 5. mesto,  Alisha Sitter (2.D): 7. 
mesto. Cicibani (letnika 2007 in 2008): Noa Mosser (2.C): 11. mesto, Marko Sabotnik (2.C): 13. mesto, Marko Kulnik (1.D): 
16. mesto. Mlajše deklice (letnika 2005 in 2006): Alina Kunčič (4.D): 8. mesto. Mlajši dečki (letnika 2005 in 2006): Niklas 
Kaltenbacher (3.A): 2. mesto, David Pechmann (2.A): 7. mesto, Levi Lambauer (3.C): 9. mesto, Tobias Ressmann (3.C): 12. 
mesto. Starejše deklice (letnika 2003 in 2004): Lara Vodovnik (5.A): 2. mesto, Liza Žagar (6.B): 3. mesto, Shirin Sitter (6.A): 7. 
mesto. Starejši dečki (letnika 2003 in 2004): Gregor Kušej (6.B): 1. mesto – najboljši čas dneva, Marjan Ogris-Martič (4.D): 3. 
mesto, Jan Ogris-Martič (3.D): 14. mesto. Mladinke (letnika 2001 in 2002): Jera Vodovnik (7.B): 5. mesto. Mladinci (letnika 
2001 in 2002): Leon Lambauer (7.A): 7. mesto. Moštvo – mlajši dečki: Niklas Kaltenbacher, David Pechmann, Levi Lambauer, 
Tobias Ressmann: 1. mestoMoštvo – starejše deklice: Lara Vodovnik, Liza Žagar, Shirin Sitter, Hanna Novak: 1. mesto 
Moštvo – starejši dečki: Gregor Kušej, Marjan Ogris-Martič, Jan Ogris-Martič, Luka Olip: 2. mesto 
Rezultati kvalifikacijske tekme za avstrijsko prvenstvo Schul Olympics 2019, veleslalom, 1 tek: Ekipa deklic nižje stopnje: 
Anja Metschina, Elena Loliva, Sophie Buxbaum, Alisha Sitter, Alina Kunčič: 2. mesto Ekipa deklet višje stopnje: Lara 
Vodovnik, Liza Žagar, Shirin Sitter, Jera Vodovnik: 4. mesto Ekipa dečkov nižje stopnje: Marjan Ogris-Martič, Niklas 
Kaltenbacher, Levi Lambauer, David Pechmann: 7. mesto Ekipa fantov višje stopnje: Gregor Kušej, Žiga Kozlar (6.B), Luka 
Olip, Lanej Schaap (7.A), Leon Lambauer: 5. mesto 
 
 

 

• Jeziki „most prijateljstva“. ORF, Celovec, 15.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964799/  
Komisija državnega zbora RS za narodni skupnosti je ob 60-letnici dvojezičnega šolstva v Prekmurju pripravila v Ljubljani 
posvet o dvojezičnem šolstvu. Udeležence je nagovoril predsednik DZ Židan, ki je izpostavil prizadevanje, da bodo jeziki v 
Sloveniji tudi v prihodnje most prijateljstva in medkulturnega sodelovanja. 
 
 
Prekmurski model dvojezičnega izobraževanja po Židanovih besedah velja za učinkovit način za doseganje dvojezičnosti. 
„Večjezičnost in multikulturnost sta resničnost in prihodnost sodobnega sveta, Evrope in vseh nas“, je med drugim dejal 
predsednik DZ Dejan Židan. 

http://www.novice.at/novice/sport/odlicen-sportni-uspeh-slovenske-gimnazije/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964799/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/02/Smucanje-okrajno-prvenstvo-2019-Liza-Lara-Gregor-Anja-Marjan-Niklas-C-Niko-Ottowitz-1.jpg


Dvosmerni modeli ohranjanja obeh jezikov 
Predsednik državnega sveta RS Alojz Kovšca je spomnil na 60-letnico dvojezičnega šolstva v Prekmurju. V osnovne šole na 
narodno mešanem območju Prekmurja je bil takrat uveden model dvojezičnega izobraževanja, ki sodi med dvosmerne 
modele ohranjanja slovenskega kot tudi madžarskega jezika, je pojasnil in med drugim navedel, da se jezik ne le govori, 
ampak tudi živi. 
V Sloveniji je kultura dialoga na visoki ravni, „zato je naša naloga, da poskrbimo, da tako ostane še naslednjih 60 let in več“, 
je zaključil Kovšca. 
Pomen upoštevanja drugačnosti za družbo 
Predsednik komisije Ferenc Horvath pa je izpostavil izjemen pomen upoštevanja drugačnosti za družbo v Sloveniji. 
Predstavil je razvoj modela dvojezičnega šolstva, saj je bil, tako Horvath, sam sad tega izobraževanja. 
Dogodek je bil sicer namenjen seznanitvi širše javnosti z omenjeno tematiko, predstavlja pa tudi priložnost za izmenjavo 
stališč in iskanje rešitev na odprta vprašanja na tem področju, je še dodal Horvath. 

• „Zgodba je s tem zaključena“. ORF, Celovec, 15.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964769/  
Potem, ko se je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani v pismu slovenskemu zunanjemu ministru Miru 
Cerarju in slovenskemu narodu opravičil za svoje besede na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb v Bazovici, je 
dejal Cerar, da je Tajani oblikoval opravičilo kot so ga pričakovali, zgodba da je s tem zaključena. 
 
 
Je pa zdaj predvsem pomembno, da se v prihodnje kaj takšnega ne ponovi, ne s strani Tajanija, ne s strani koga drugega, 
sicer bo morala Slovenija „odreagirati še bistveno bolj odločno“, je dejal Cerar. 
Tajani je v sredo zapisal v pismu, ki ga je zunanje ministrstvo RS objavilo na svoji spletni strani, da se iskreno opravičuje, 
„tako vam kot slovenskemu narodu, če so moje besede utegnile užaliti čustva vaših sodržavljanov“. 
„Verjemite mi, gospod minister, da resnično ni bila moja namera ustvarjati napetosti, še manj pa izražati ozemeljske 
pretenzije, ki jih moja država tudi sicer nima,“ je poudaril Tajani. Pojasnil je, da je omemba italijanske Istre in Dalmacije 
zadevala istrske in dalmatinske izseljence, njihove otroke in vnuke, ki so bili v velikem številu navzoči na nedeljski 
slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije v Bazovici pri Trstu. 
Tam je Tajani izjavil, naj „živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija“. V ponedeljek je izrazil obžalovanje, 
če so bile njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. V sredo pa se je po sestanku s 
slovenskimi in hrvaškimi evroposlanci Evropske ljudske stranke še opravičil za te izjave. 
V pismu, ki ga je poslal Cerarju, je Tajani zapisal še, da je njegovo politično delovanje vedno temeljilo na vrednotah 
prijateljstva in bratstva ter preseganju preteklih delitev, kar je osnovni gradnik Evropske unije. „Ponovno želim izraziti svoje 
prijateljstvo in globoko spoštovanje do slovenskega naroda, o katerem ne gre nikoli podvomiti,“ je izpostavil. 

• „Samo vrh ledene gore“. ORF, Celovec, 15.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964771/  
Zveza združenj borcev za vrednote Narodnoosvobodilne borbe Slovenije (ZZB NOB) je v sporočilu zapisala, da so izjave 
predsednik Evropskega parlamenta Tajanija samo vrh ledene gore. Čas je, da tudi Italija uradno objavi poročilo 
slovensko-italijanske zgodovinske komisije o mednacionalnih odnosih, piše ZZB NOB. 
 

 
Slika: Zveza združenj borcev za vrednote Narodnoosvobodilne borbe Slovenije (ZZB NOB). Foto: ORF 
 
Potem bo manj laži, meni Zveza združenj borcev in dodaja: „Italijanski notranji minister Salvini govori grde izmišljotine. 
Titova vojska in partizani nikoli niso pobijali otrok, nikoli niso usmrtili nekoga samo zato, ker je bil Italijan ali ker je bil 
katolik.“ 
„Laži so vsako leto večje“ 
Odkar je leta 2004 Italija razglasila 10. februar za „Dan spomina na žrtve fojb in eksodusa“ da je sovraštvo do Slovencev in 
Hrvatov na ta dan vsako leto hujše, laži pa da so vsako leto večje. To je „dan demonstracije novega italijanskega fašizma“, so 
še zapisali pri Zvezi združenj borcev. 

• Sloveniji zagotovil prijateljstvo Italije. ORF, Celovec, 15.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964772/  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964769/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964771/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964772/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964771/


Italijanski predsednik Sergio Mattarella je odgovoril slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju na njegovo pismo zaradi 
spornih izjav italijanskih predstavnikov na slovesnosti v Bazovici. Mattarella da s Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi 
zaostrovanja retorike v Evropi, obenem pa je Sloveniji zagotovil prijateljstvo Italije. 
 

 
Slika: Italijanski predsednik Sergio Mattarella. Foto: ORF 
 
Izrečene so bile „nekatere neprimerne izjave“ 
Mattarella se je v pismu, ki ga je Pahorjev urad objavil v četrtek, nosi pa sredin datum, strinjal, da so bile v Bazovici ob 
italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa izrečene „nekatere neprimerne izjave, ki so lahko ustvarile vtis o 
ozemeljskih zahtevah“. To pa je po besedah Mattarelle v nasprotju z zgodovino. 
S predsednikom Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi „zaostritve tonov, manjšega upoštevanja drugačnih mnenj in verbalnih 
izpadov“ v Evropi, za katere „ne bi smelo biti prostora v našem skupnem evropskem domu“, v katerem tako kot Pahor vidi 
edino „konkretna in realno perspektivo za mir, varnost in blaginjo naših narodov“. „Uspeli smo zgraditi Evropo, ki presega 
meje, ki gleda naprej in ki nas združuje onkraj zgodovinskih dogajanj,“ je še zapisal Mattarella. 
„Ponosni moramo biti na doseženo in na dejstvo, da meje, ki so bile določene med našimi ozemlji, danes predstavljajo 
mesto srečanj, sodelovanja, skupnega kulturnega, gospodarskega in družbenega delovanja,“ je med drugim dodal 
predsednik Italije. 
Poudaril je, da je bil dan spomina v Italiji vzpostavljen predvsem z namenom spomina na „veliko tragedijo, ki je prizadela 
posameznike, družine in skupnosti“ v obdobju od konca druge svetovne vojne do hladne vojne. „Gre za počastitev žrtev in 
sočustvovanje z družinami tistih, ki so morali zapustiti domove, in za solidarnost, ki jim je Italija v prvih letih po koncu vojne 
ni zagotavljala,“ je zapisal Mattarella. 
„Dan spomina ni bil nikoli dogodek ‚proti‘ nečemu,“ je zatrdil italijanski predsednik, ampak dogodek, s katerim naj bi med 
drugim s prijateljskimi državami Slovenijo in Hrvaško poudarili skupno zavračanje vseh totalitarnih ideologij, skupno potrebo 
po doslednem spoštovanju pravic posameznikov ter skupno zavračanje nacionalističnih ekstremizmov. Kot je spomnil, je v 
nagovoru ob prazniku to izpostavil tudi sam. 

• Protimanjšinsko ozračje se krepi. ORF, Celovec, 15.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964838/  
Po opravičilu predsednika Evropskega parlamenta Tajanija za svoje besede ob dnevu spomina na žrtve fojb, je zgodba za 
Slovenijo s tem zaključena, pravi zunanji minister Cerar. Slovenska narodna skupnost pa je še naprej zaskrbljena zaradi 
naraščajočega protimanjšinskega ozračja v Italiji. 
 

 
Slika: Dan spomina na žrtve fojb. Foto: ORF 
 
Kakor ugotavlja predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič, nedeljski dogodek ni edini negativni. 
Organizacijski tajnik pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ) Marino Marsič pa je za Slovensko tiskovno agencijo 
povedal, da je „hudo, da je v Italiji fašizem po zakonu pojmovan kot kaznivo dejanje, dejansko pa se nanj požvižgajo tudi 
javne institucije in sprejemajo tovrstne shode kot nekaj naravnega“. 
Poročilo mešane slovensko-italijanske komisije 
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Na dogajanje bi po njegovem mnenju vsi gledali z drugačnimi očmi, če bi se naslonili na zgodovino oz. zgodovinsko stroko. 
Pri tem je Maršič navedel poročilo mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je preučila obdobje od 
leta 1880 do 1956. „Dejansko pa se v tem kontekstu povleče na dan samo tisto, kar je funkcionalno za dežurno politiko,“ je 
obžaloval tajnik SKGZ. 
O poročilu komisije je v oddaji „Sotočja“ RTV Slovenija spregovorila tržaška zgodovinarka Dunja Nanut. Treba bi bilo, da 
pride to poročilo v javnost, v šole, v ustanove, meni zgodovinarka. 
V isti oddaji je urednica Mirjam Muženič govorila tudi s senatorko slovenskega rodu Tatjano Rojc, ki da na lastni koži 
zaznava, da nestrpnost v Italiji narašča. Opozorila je ob tem tudi na plakate nestrpnežev pred slovensko šolo v Gorici. 

• Ravnatelj s številnimi jubileji. ORF, Celovec, 15.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964884/  
Leto 2018 je bilo za Stefana Schellandra posebno leto: praznoval je 60. rojstni dan, 110-letnico Višje šole za gospodarske 
poklice v Šentpetru pri Šentjakobu, v kateri je ravnatelj že 20 let. Za šolo živi, opravlja dela, ki niso v njegovi pristojnosti, 
je obziren in velikodušen do svojih kolegic in kolegov, zahteven do sebe. 
Z motornim kolesom po svetu 
Ko ga ni v šoli, in to se ne zgodi pogosto, potuje z motornim kolesom znamke Harley Davidson po svetu ali se izpopolnjuje v 
ruščini ali angleščini v kaki državi, v kateri enega teh jezikov govorijo. 
 

 
Slika: Stefan Schellander. Foto: ORF  
„Navdušiti šolarje in šolarke“ 
Biti strog ni vse, bolj pomembno je navdušiti šolarje za temo ali predmet, to je njegov kredo. V nedeljo bo med 9. in 10. uro 
gost v oddaji „Zajtrk s profilom“, ponovitev bo v sredo ob istem času. Na pogovor je slavljenca povabil Alexander Mak. 

• Solidarnost s celovško slavistiko. ORF, Celovec, 15.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964913/  
Izobraževalna vertikala od osnovne šole do doktorata mora biti zagotovljena na področju izobraževanja, kjer živi 
avtohtona slovenska narodna skupnost, se glasi eno sporočilo v razpravi o načrtih ministrstva za izobraževanje in znanost 
glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem. 
 

 
Slika: Solidarnost s celovško slavistiko. Foto: ORF 
 
„Nerazumljivo je, zakaj se ravno v zvezni deželi, v kateri se slovenščina poučuje v šolah in morajo učitelji opraviti študij 
slavistike, ta študij postavi pod vprašaj“, so pred nekaj več kot enim tednom zapisale osrednje politične organizacije - 
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) - 
v pismu Heinzu Faßmannu, ministru za izobraževanje, znanost in raziskovanje. 
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Slika: Solidarnost s celovško slavistiko. Foto: ORF 
 
Med prvimi podpornimi izjavami je bila resolucija sosveta za slovensko narodno skupnost meseca januarja. Medtem so 
svojo solidarnost izrazile številne ustanove, tako koroških Slovencev kakor tudi drugih slovanskih narodov na Koroškem. 
 

 
Slika: Ursula Doleschal. Foto: ORF 
 
Pod pomenljívim geslom „Mozaik jezikov in kultur“ je Inštitut za slavistiko na univerzi Alpe Jadran v Celovcu marca leta 2015 
praznoval 40. obletnico svojega obstoja. Štiri leta pozneje je ta Inštitut za slavistiko skupaj s slavistiko na graški univerzi 
predmet premišljevanj v sklopu projekta „Prihodnost visokega šolstva“ ministrstva za izobraževanje, znanost in 
raziskovanje. Kakor pojasnjuje Ursula Doleschal, predstojnica Inštituta za slavistiko univerze v Celovcu, ponuja inštitut 
trenutno različne študijske smeri. 
Na svoji seji januarja v Celovcu je sosvet za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja sprejel resolucijo, v 
kateri po temeljiti osvetlitvi namer zaključuje, da bi načrti, ki jih ima ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje od 
leta 2020, slavistiko vključno s slovenistiko na jugu Avstrije občutno oslabilo. 
 

 
Slika: Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku je predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Niko Kupper 
prebral podporno izjavo, da društvo „zaskrbljeno spremlja razvojne načrte zveznega ministrstva za izobraževanje, 
znanost in raziskovanje glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem“. Foto: ORF 
 
Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku je predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Niko Kupper prebral 
podporno izjavo, da društvo „zaskrbljeno spremlja razvojne načrte zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in 
raziskovanje glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem“. 



Podporni izjavi so se pridružili Krščanska kulturna zveza (KKZ), Slovenska prosvetna zveza (SPZ), ter Generalni konzulat 
Republike Slovenije v Celovcu. Medtem so svojo solidarnost predstojnici Inštituta za slavistiko v Celovcu Ursuli Doleschal in 
zaposlenim na visokošolski izobraževalni ustanovi izrazile številne ustanove. 
Osrednje politične organizacije - Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij in Skupnost koroških 
Slovencev in Slovenk - so poslale pristojnemu ministru Faßmannu skupno pismo. V njem delijo zaskrbljenost Inštituta za 
slavistiko v Celovcu, da utegnejo biti načrtovani ukrepi prvi koraki k sistematični redukciji znanstvenega dela s slovanskimi 
jeziki na Koroškem. 
 

 
Slika: Manuel Jug. Foto: ORF 
 
Kakor piše, naj bi v projektu „Prihodnost visokega šolstva“ od leta 2020 naprej prišlo „do skupnega master študija ‚Joint 
Master Slawistik‘ med univerzama v Celovcu in Gradcu. Ta študij naj bi zamenjal sedanji master študij ‚Slawistik‘ v Celovcu. 
Nadalje se načrtuje, da se prosta profesorska mesta na področju slavističnih literarnih ved ‚skupno‘ zasedejo s polovičnim 
mestom v Celovcu in polovičnim v Gradcu“. Tudi po skupnem pismu pristojnemu ministru se predstavniki osrednjih 
političnih organizacij in predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Manuel Jug vključujejo v diskurz. 
Glede na vpis v študijskem letu 2019/20 je z vidika Ursule Doleschal odločilno, da je mogoč študij sedaj in bo tudi v 
prihodnje. 
 
Izobraževalna vertikala - od osnovne šole do doktorata - mora biti zagotovljena na področju izobraževanja, kjer živi 
avtohtona slovenska narodna skupnost, se glasi eno sporočilo v soju razprave o načrtih ministrstva glede študija slavistike 
na Koroškem in Štajerskem. Jug poudarja, da zdaj čakajo na odgovor z Dunaja. 
Diskusija o prihodnosti Inštituta za slavistiko na univerzi Alpe Jadran v Celovcu bo tudi tema v slovenski televizijski stalnici 
„Dober dan, Koroška - Dober dan, Štajerska“ v nedeljo ob 13.30 na mreži ORF2. 

• Izvajalca del bodo na novo izbirali. ORF, Celovec, 18.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965207/  
Družba za slovenske avtoceste Dars bo izvajalca del za gradnjo druge cevi predora Karavanke izbrala s pogajanji, h 
katerim bo povabila šest ponudnikov. Kot so zapisali na Darsu, je njihova strokovna komisija po temeljitem pregledu 
vseh ponudb ugotovila, da so vse nedopustne, zato bodo začeli nov postopek. 
 

 
Slika: Družba za slovenske avtoceste Dars bo izvajalca del za gradnjo druge cevi predora Karavanke izbrala s pogajanji, h 
katerim bo povabila šest ponudnikov. Foto: ORF 
 
Strokovna komisija za izvedbo postopka javnega naročila za gradnjo vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke je po 
temeljitem pregledu vseh ponudb ugotovila, da so vse ponudbe nedopustne, so zapisali na upravljavcu državnih cest in 
dodali, da se je postopek zato zaključil brez izbire. „Obenem smo v odločitvi zapisali, da bomo po njeni pravnomočnosti 
izvedli konkurenčni postopek s pogajanji,“ so dodali. Če ne bo pritožbe, bo odločitev Darsa pravnomočna 28. februarja. 
K oddaji ponudb bo Dars v postopku s pogajanji pozval šest ponudnikov, za katere je strokovna komisija ugotovila, da so 
dokazali usposobljenost in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. 
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Poleg Cengiza bodo k oddaji ponudb pozvani še Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto, 
Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom, Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem, 
sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj ter grški J&P Avax. 
Dars je sicer lani za izvajalca del izbral turško podjetje Cengiz, ki je z 89,3 milijona evrov podal za najmanj 15 milijonov evrov 
cenejšo ponudbo od ostalih osmih ponudnikov, a se je postopek zaradi pritožb neizbranih ponudnikov znašel na državni 
revizijski komisiji. Ta je konec novembra odločila, da izbrana Cengizova ponudba zaradi sprememb v času samega postopka 
nedopustna in je odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila. 
Medtem ko v Sloveniji na izbiro izvajalca gradnje druge cevi predora Karavanke torej še čakamo, se je na avstrijski strani 
gradnja druge cevi predora, ki skupaj meri 7948 metrov, začela že septembra. Avstrija in Slovenija naj bi mejo prebili leta 
2022. 

• Povabilo na obisk Rižarne in Bazovice. ORF, Celovec, 18.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965205/  
Evropska komisarka Violeta Bulc je povabila predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, da skupaj obiščeta 
Rižarno in Bazovico ter obeležita spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima. To bi izvedla 25. aprila, 
na italijanski dan osvoboditve. 
 
Pismo po razpravi na Twitterju 
Bulčeva se je za pisno vabilo Tajaniju odločila po njuni burni razpravi na Twitterju v začetku tedna zaradi Tajanijevih spornih 
izjav na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus. 
Ko ga je komisarka opozorila, da sprevrača zgodovinska dejstva, ji je Tajani odgovoril, da je „zgodovina pač zgodovina“. Nato 
mu je Bulčeva spet odgovorila, da se je iz zgodovine treba učiti, in ga nato povabila, da skupaj obiščeta spomenik na 
bazoviški Gmajni, kjer so bili ubiti štirje slovenski domoljubi v boju proti italijanskemu fašizmu, ter Rižarno v Trstu, kjer je 
bilo nacistično koncentracijsko taborišče. Tajani ji je odgovoril: „Jaz sem pripravljen“. 
Kljub temu da se je Tajani po burnih odzivih v Sloveniji in Hrvaški tudi pisno opravičil, pa ga je Bulčeva vseeno še pisno 
povabila na skupni obisk bazoviške Gmajne in Rižarne na italijanski dan osvoboditve, ki ga obeležujejo 25. aprila. Predlagala 
mu je, da ob tamkajšnjih spominskih obeležjih skupaj postavita venec. 
„V teh zahtevnih časih za Evropsko unijo je zelo pomembno, da promoviramo EU kot projekt za mir, solidarnost, enotnost in 
za blaginjo za vse naše države,“ je zapisala Bulčeva v pismu, ki ga je objavila na Twitterju. 
Tajani še ni odgovoril 
„Zgodovina nas uči, da je mogoče agresivni nacionalizem zlahka zlorabiti za nacionalistične konflikte in celo za podžiganje 
vojne. Verjamem, da je družba danes pripravljena graditi prihodnost v sodelovanju in medsebojnem spoštovanju,“ je še 
zapisala Bulčeva. Tajani na pobudo slovenske komisarke zaenkrat še ni odgovoril. 

• Odstop po očitkih, da naj bi tihotapil ljudi. ORF, Celovec, 18.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965186/  
Zaradi suma tihotapljenja ljudi so italijanski karabinjerji nedavno v Kanalski dolini ustavili avtomobil, s katerim je bil na 
poti Matthias Köchl, deželni govornik zelenih na Koroškem. Z njim se je prevažal 29-letni moški iz Iraka, ki ni imel 
veljavnih osebnih dokumentov, zato so oba za kratek čas pridržali. Köchl je po očitkih odstopil. 
 

 
Slika: Matthias Köchl, deželni govornik zelenih na Koroškem. Foto: ORF 
 
 „Zaskrbljen, kako se razvija svoboda gibanja v EU“ 
Tako v ponedeljek piše dnevnik „Kronen Zeitung“ in navaja razlago zelenega politika. Če med nakupovalno vožnjo na Trbiž 
sprejme v avtomobil stoparja, to ne more biti tihotapljenje ljudi. Edino, kar si lahko očita, je, da ga ni vprašal po 
dokumentih, tako Köchl, ki izraža svojo prizadetost, kako se je razvila svoboda gibanja v EU. 
Odstop po očitkih v medijih 
Po očitkih v medijih, da je osumljen tihotapljenja ljudi, je Matthias Köchl oddal funkcijo deželnega govornika zelenih na 
Koroškem. In sicer tako dolgo, da ne bodo očitki pojasnjeni, je dejal poslujoči finančni referent stranke Markus Rene 
Einicher. 
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Po aretaciji v Kanalski dolini se bo moral Matthias Köchl zagovarjati pred sodiščem v Vidmu. Po italijanski zakonodaji znaša 
kazen v primeru obsodbe do pet let zapora ali 15.000 evrov za tihotapljenje ene osebe. Moški iz Iraka, ki je bil v njegovem 
avtomobilu, je v Vidmu zaprosil za politični azil. 

• Opravičilo „s figo v žepu“. ORF, Celovec, 18.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965189/  
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je za sporne izjave v Bazovici opravičil s figo v žepu, je za TV 
Slovenija menil slovenski premier Marjan Šarec. Po Šarčevem mnenju bi bilo prav, da bi Tajani odstopil, a dvomi, da bo to 
storil. Je pa pomembno glasovanje na evropskih volitvah, je dodal v oddaji Politično. 
„Nekako na pol“ 
„To opravičilo je bilo nekako na pol, bolj s figo v žepu, tako sem ga sam dojel,“ je ocenil premier drugo Tajanijevo opravičilo. 
Ob tem se je Šarec strinjal s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, da gre Tajanijeve besede razumeti kot 
ozemeljske zahteve. „Zlasti, če poznamo zgodovino in vemo, kaj je fašistični režim delal tudi primorskim Slovencem. Te rane 
še danes niso zaceljene, zato v 21. stoletju človek res ne pričakuje takšnih izjav,“ je še poudaril v oddaji s Tanjo Gobec. 
Tajani je namreč pred tednom dni na oziroma na slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve 
fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala 
zgodovina in da je tisti, kdor zanika ta pojav, sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Ob tem je dodal, da naj „živi Trst, naj živi 
italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija“. 
Tajani je izjave najprej skušal omiliti v ponedeljek, ko je med drugim dejal, da so bile napačno razumljene. A s to njegovo 
izjavo številni niso bili zadovoljni. Slovenski in hrvaški evroposlanci iz vrst EPP so zato v skupnem pismu od njega zahtevali 
jasno opravičilo in umik izjav iz Bazovice. V SD pa so sprožili mednarodno peticijo, ki poziva Tajanija k odstopu. 
Predsednik Evropskega parlamenta se je po pritisku znova opravičil v sredo. „Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem 
uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam 
vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi,“ je zapisal v izjavi za javnost. Podobno je zapisal tudi v 
pismu zunanjemu ministru Miru Cerarju, ki ni bil zadovoljen s prvim opravičilom. Novo opravičilo je Cerar sprejel. 
 
Po Šarčevih besedah so danes v Evropi cenjeni tudi politiki, ki dajejo podobne izjave, kot je bila Tajanijeva, zato se mu še 
posebej zdi pomembno, da se državljani prihajajočih evropskih volitev udeležijo, pa tudi, kako bodo volili. Tudi po njegovem 
mnenju bodo tokratne volitve še toliko bolj kot pretekle zaznamovale prihodnost Evrope, je danes pojasnil v oddaji. 
Glede nastopa LMŠ na volitvah je Šarec pojasnil, da se nanje odpravljajo samostojno, saj si želijo uvajati spremembe tudi v 
Evropi, tako kot jih uvajajo v Sloveniji. Ob tem je zavrnil, da bi se tako odločili, ker jim dobro kažejo javnomnenjske ankete. 
„Kdor nas pozna, ve, da ne damo toliko na ankete, ampak vedno samo na volitve,“ je poudaril in dodal, da bodo imena 
kandidatov pravi čas razkrili. 
Ob tem je Šarec pojasnil, da je bilo govora tudi o tem, da bi lahko bil eden od njihovih kandidatov za evropskega poslanca 
Darij Krajčič, ki je v četrtek odstopil s položaja poslanca v DZ. Po njegovem odstopu zaradi tatvine sendviča v trgovini, o 
kateri je spregovoril na seji odbora za kmetijstvo, se po Šarčevih besedah njegova kandidatura verjetno ne bo zgodila. 

• „Potrošniki odločajo o preživetju“. ORF, Celovec, 18.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965243/  
Zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic (SJK) Stefan Domej poudarja, da je pomembno, da 
potrošniki radi segajo po domačih kmetijskih izdelkih. Tudi na Kmečkem plesu minulo soboto so to postavili v ospredje. 

 
Slika: Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) je preteklo soboto v Kulturnem domu v Pliberku priredila 29. 
Kmečki ples. Foto: ORF 
 
Kmetijske izdelke postavili v ospredje 
Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) je preteklo soboto v Kulturnem domu v Pliberku priredila 29. Kmečki ples. 
Ob plesanju in druženju ter številnih pogovorih in srečanjih je bila v ospredju tudi domača kmetijska proizvodnja. 
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Slika: Stefan Domej. Foto: ORF 
 
 „Signaliziramo, da naj kupujejo doma“ 
Kakor je opozoril zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Stefan Domej, je to prišlo do izraza tudi pri 
srečelovu, ki je bil povsem kmetijski. Posebno ponosen je Domej na raznolikost in kakovost palete izdelkov. 
Slikovne utrinke z 29. Kmečkega plesa SJK boste videli prihodnjo nedeljo ob 13:30 minut v televizijski oddaji „Dober dan, 
Koroška“ na mreži ORF2. 

• Šest let brezhibnega sožitja. ORF, Celovec, 18.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965259/  
Pred dobrimi šestimi leti je tudi občina Pliberk sprejela prosilce za azil, ki so našli zavetišče v hiši zasebnika v Drveši vasi. 
Najvišje število prosilcev je bilo 86, danes jih je še 36. Večjih težav med domačini in prišleki ni bilo nikoli. 
Zatočišče našli v hiši družine Stefitz 
Za razbremenitev centra za pribežnike v Traiskirchnu se je dežela Koroška 2012 obvezala, da bo do konca novembra sprejela 
približno 150 prosilcev za azil. Občina Pliberk je tedaj sprejela okoli 30 prosilcev, ki so našli streho nad glavo v bivši gostilni 
Linde družine Stefitz v Drveši vasi. 
 

 
Slika: Pred dobrimi šestimi leti je tudi občina Pliberk sprejela prosilce za azil, ki so našli zavetišče v hiši zasebnika v Drveši 
vasi. Okoli 30 prosilcev je  našlo streho nad glavo v bivši gostilni Linde družine Stefitz v Drveši vasi. Foto: ORF 
 
Strah in skepsa sta se polegla 
Začetna skepsa domačinov in deloma strah pred tujimi ljudmi sta se s pomočjo pogovorov, srečanj in skupnih aktivnosti 
hitro polegla. Večjih konfliktov ali težav ni bilo nikoli, danes, dobrih šest let po prihodu prvih, so prosilci za azil postali že 
skorajda samoumevni „soobčani“, številni prostovoljci so se še posebno zavzemali in se še zavzemajo za čim boljšo 
integracijo teh večinoma mladih ljudi. 
 

 
Slika: Stefan Visotschnig, župan mestne občine Pliberk iz vrst socialdemokratske stranke (SPÖ). Foto: ORF 
 
„Zahvala zasebnikom, ki pomagajo“ 
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Predvsem to in odlično vodena hiša beguncev je bilo in je odločilno, da so konflikti izostali, z zadovoljstvom ugotavlja Stefan 
Visotschnig, župan mestne občine Pliberk iz vrst socialdemokratske stranke (SPÖ). 

• Po sovražnem govoru odložil funkcijo. ORF, Celovec, 18.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965270/  
Sovražni govor v socialnem omrežju, s katerim je personalni zastopnik Hannes Köberl iz vrst socialdemokratske stranke 
(SPÖ) razburil javnost, ima posledice. Kakor je napovedal deželni glavar Peter Kaiser, želi z jasnimi ukrepi ponazoriti, da 
so takšni izpadi nesprejemljivi. 
 

 
Slika: Sovražni govor v socialnem omrežju, s katerim je personalni zastopnik Hannes Köberl iz vrst socialdemokratske 
stranke (SPÖ) razburil javnost, ima posledice. Po sovražnem govoru je odložil funkcijo. Foto: ORF 
 
Čeprav se je Hannes Köberl opravičil in obžaluje, so pomembna jasno razpoznavna dejanja v primerjavi s političnimi 
tekmeci. Primer bo obravnavala disciplinarna komisija. 
Ukrepi segajo od ukora do denarne kazni ali celo odpovedi službenega razmerja. Ob tem imenovani ne bo več predstavnik 
dežele na občnih zborih družbe Asfinag, saj je funkcijo v ponedeljek odložil. 

• Dokumentarni film „Slovensko Porabje“. ORF, Celovec, 19.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965510/  
Porabski Slovenci so slovenski kulturni praznik počastili 10. februarja v Slovenskem domu v Monoštru v organizaciji Zveze 
Slovencev na Madžarskem. Dušan Mukič je predvajal svoj novi dokumentarec „Slovensko Porabje“. Film je bil tema tudi 
na Radiu Slovenija. 

 
Slika: Porabski Slovenci so slovenski kulturni praznik počastili 10. februarja v Slovenskem domu v Monoštru v organizaciji 
Zveze Slovencev na Madžarskem. Dušan Mukič je predvajal svoj novi dokumentarec „Slovensko Porabje“. Foto: ORF 
 
Nova politika Madžarske do narodnostnih skupnosti 
Slavist in novinar Dušan Mukič, ki pri madžarski televiziji pripravlja program „Slovenski utrinki“, je bil sogovornik v 
ponedeljkovi oddaji „Sotočja“. Poudarja, da so se v zadnjih devetih letih začeli novi časi v politiki madžarske države do 
narodnostnih skupnosti. 

• Franc Kattnig, K&K, Geopark Karavanke. ORF, Celovec, 19.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965548/  
Znani so letošnji prejemniki priznanj gibanja „Kultura-natura.si“ za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in 
naravne dediščine. Med njimi so Franc Kattnig, center K&K v Šentjanžu v Rožu in Geopark Karavanke. Podelitev priznanj 
bo 6. aprila dopoldne v kulturnem domu Alfreda Sirka v ribiški vasi Križ pri Trstu. 
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Slika: Gibanje „Kultura-natura.si“ za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine. Foto: ORF 
 
Odbor izbiral iz zelo raznolikih predlogov 
18 zelo raznolikih predlogov, več kot polovica za kategorijo „Zasluge posameznikov ali organizacij“ je prispelo na razpis, ki je 
bil odprt do 8. februarja, sporočata predsednica odbora za priznanja Naša Slovenija Herta Maurer-Lausegger in Slavko 
Mežek, predsednik gibanja za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-natura.si. 
Leta 2020 izide publikacija z vsemi nominacijami 
Nekateri predlogi so se nanašali tudi na uspešno, zgledno delo občin, javnih zavodov in raziskovalno delo profesionalcev, ki 
imajo za svoje delo drugačne pogoje in možnosti, pa tudi vrsto strokovnih oz. stanovskih priznanj ali nagrad. Prav vse 
dosedanje neizbrane oz. doslej nenagrajene nominacije bodo leta 2020 ob 10. obletnici priznanj Naša Slovenija zapisane v 
načrtovani jubilejni publikaciji. 
„Zasluge posameznikov ali organizacij“ 
V kategoriji „Zasluge posameznikov ali organizacij“ je prejemnik priznanja Naša Slovenija Franc Kattnig. Kakor je na nedavni 
podelitvi Tischlerjeve nagrade Janku Zerzerju o Kattnigu povedal laudator Valentin Inzko, sta leta 1982 skupaj izdala pravo 
dragocenost, dvojezični seznam krajevnih imen „Dvojezična Koroška – Zweisprachiges Kärnten“, katerega ponatis je izšel 
leta 2005. 
„Izobraževanje, uposabljanje in ozaveščanje“ 
V kategoriji „Izobraževanje, uposabljanje in ozaveščanje“ prejmeta priznanje Naša Slovenija center K&K v Šentjanžu v Rožu 
in Geopark Karavanke. 

• Protesti proti antisemitizmu v Franciji. ORF, Celovec, 20.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965590/  
Več tisoč ljudi se je v torek zvečer v Parizu in drugih francoskih mestih udeležilo protestnega pohoda proti porastu 
antisemitizma v državi. V Franciji, kjer živi največji delež Judov v Evropi, je policija lani zabeležila 74-odstotni porast v 
prijavljenih primerih antisemitizma. 
„Antisemitizem je nadloga, je napad na republiko“ 
K protestom je pozvalo 18 političnih strank z vladajočo Naprej republika pod vodstvom predsednika Emmanuela Macrona. 
Demonstracij se udeležuje tudi premier Edouard Philippe in več ministrov, pa tudi bivša predsednika Francois Hollande in 
Nicolas Sarkozy. „Antisemitizem je nadloga, je napad na republiko,“ je novinarjem dejal Hollande. „Antisemitizem ni le 
judovski problem. To je problem za vse ljudi v Franciji,“ je poudaril. 
Macron položil venec pred spomenikom holokavstu 
Veliko zborovanje v Parizu je potekalo na osrednjem Trgu republike. Predsednik Macron pa je v spremstvu predsednikov 
narodne skupščine in senata položil tudi venec pred spomenikom holokavstu, ki sicer leži kakih pol kilometra stran v četrti 
Marais, ki je bila nekdaj glavna judovska četrt v francoski prestolnici. 
Protesti so potekali tudi v luči incidenta v Alzaciji na vzhodu Francije, ko so vandali s svastikami pomazali 96 grobov na 
judovskem pokopališču v kraju Quatzenheim. 
 

 
Slika: Protesti so potekali tudi v luči incidenta v Alzaciji na vzhodu Francije, ko so vandali s svastikami pomazali 96 grobov 
na judovskem pokopališču v kraju Quatzenheim.Foto: apa/afp/florin 
 
Pokopališče je v torek osebno obiskal tudi predsednik Macron in obljubil, da bodo vandale našli in jih kaznovali za njihova 
dejanja. Enako tudi ne bo milosti za druge zločine iz sovraštva. „Ukrepali bomo. Sprejeli bomo zakone. Kaznovali bomo,“ je 
dejal voditeljem tamkajšnje judovske skupnosti. 
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Incident v Alzaciji je obsodil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, izraelski minister za priseljevanje Joav Galant pa je 
celo pozval francoske Judje, naj se vrnejo domov v Izrael. „Močno obsojam antisemitizem v Franciji in pozivam vse Jude, 
pridite domov, priselite se v Izrael,“ je dejal. Po podatkih izraelskega ministrstva se je lani iz Francije v Izrael preselilo 2679 
Judov. 

• Medijska kampanja proti Sorosu in Junckerju. ORF, Celovec, 20.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965605/  
Madžarska je začela izvajati novo medijsko kampanjo proti priseljevanju, uperjena pa je proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in tudi predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, ki da podpirata nezakonite migracije. 
Orbanova vlada se je že nekajkrat sporekla z Evropsko komisijo glede migracijskih pravil. Večkrat je tudi že objavila plakate 
in oglase proti Evropski komisiji in predvsem Sorosu, ki ga imajo v Budimpešti za glavno zlo, ki da želi pospeševati 
nezakonite migracije in iz Evrope narediti „Eurabijo“. 
Kampanja na račun davkoplačevalcev 
Madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je medijsko kampanjo, ki bo plačana iz davkoplačevalskega denarja, 
napovedala tudi na svoji strani na Facebooku. Med drugim bodo objavili tudi plakate s slikama Sorosa in smehljajočega se 
Junckerja, na plakatih pa je napis: „Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj“. „Hočejo uvesti obvezno kvoto za 
sprejem priseljencev, oslabiti pravice držav članic glede obrambe meja, želijo pospešiti priseljevanje z migrantskimi vizumi,“ 
še navajajo. 
 
„Kampanja madžarske vlade v nasprotju z razumom“ 
V Bruslju so se na omenjene plakate že odzvali z ogorčenjem. „Ta kampanja madžarske vlade je v nasprotju z zdravim 
razumom. Šokantno je, da je taka nora teorija zarote prišla v taki meri v normalni diskurz. Ni res, da EU spodkopava 
varovanje nacionalnih meja, nasprotno,“ je poudaril govorec Evropske komisije Margaritis Schinas. 
„Ne obstajajo nobeni načrti za humanitarne vizume. Države članice se same odločajo glede legalnega priseljevanja,“ je še 
dejal in dodal, da si „Madžari zaslužijo dejstva, ne izmišljotin“. 

• „Zahteva dijakov znak za politiko“. ORF, Celovec, 20.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965613/  
Odbor koroškega deželnega zbora, ki obravnava šolske zadeve, je v torek razpravljal o zahtevi ponovne uvedbe prostorov 
za kadilce v šolskih poslopjih. Predsednica odbora, socialdemokratska poslanka Ana Blatnik napoveduje za marec 
srečanje z zastopniki dijaškega parlamenta. 
 

 
Slika: Odbor koroškega deželnega zbora, ki obravnava šolske zadeve, je v torek razpravljal o zahtevi ponovne uvedbe 
prostorov za kadilce v šolskih poslopjih. Predsednica odbora, socialdemokratska poslanka Ana Blatnik napoveduje za 
marec srečanje z zastopniki dijaškega parlamenta. Foto: ORF 
 
Z zahtevami dijaškega parlamenta se mora spoprijeti deželni zbor, to veleva nova koroška ustava. 
Dijaki formulirali več zahtev 
Kot je pojasnila deželnozborska poslanka, naj bi o zahtevi, ki jo je vložil tako imenovani dijaški parlament, pred odborom 
spregovorila dva zastopnika dijakov - pobudnica zahteve in namestnik predsednika deželnih šolskih zastopnikov. Ob tem je 
Ana Blatnik ugotovila, da naj bi bila zahteva tudi znak za politko, da mora narediti več za ozaveščanje o tem, kakšne 
posledice ima kajenje. 

• SKGZ pred generacijsko zamenjavo. ORF, Celovec, 20.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965654/  
Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), ena od obeh krovnih organizacij narodne skupnosti v Italiji, je na občnem 
zboru sprejela finančni obračun za leto 2018 in predračun za leto 2019. Hkrati pa je bil občni zbor tudi uvod v deželni 
volilni kongres organizacije, ki bo marca letos. 
 

 
Slika: Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ). Foto: ORF 
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Slovenska kulturno-gospodarska zveza s sedeži v Trstu, Gorici in Čedadu je na svojem letnem občnem zboru odobrila 
finančni bilanci za minulo in prihodnje leto. Občni zbor pa je bil tudi priložnost za uvod v deželni volilni kongres organizacije, 
ki bo 9. marca v Trstu. 

 
Slika: Predsednik SKGZ Rudi Pavšič. Foto: uszs.gov.si 
 
Pavšič ne bo več predsednik 
Predsednik SKGZ Rudi Pavšič, ki se z volilnim kongresom umika z vrha organizacije, je v svojem političnem poročilu opozoril 
na aktualni položaj manjšine in ga ocenjuje kot zelo živahnega in tudi na nekaterih področjih problematičnega. Poudarja, da 
se je treba s tem soočati in najprimerneje ukrepati, izzivov da je dovolj. 

• Tajaniju predal poročilo skupne komisije. ORF, Celovec, 20.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965722/  
Slovenski predsednik Borut Pahor je začel dvodnevni obisk v Bruslju, kjer se bo sestal z najvišjimi predstavniki EU in zveze 
Nato. Predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju je že predal uradno poročilo skupne komisije o slovensko-
italijanskih odnosih v knjižni obliki. Tajani je poročilo sprejel z obljubo, da ga bo tudi preučil, tako Pahor. 
 

 
Slika: Slovenski predsednik Borut Pahor je začel dvodnevni obisk v Bruslju, kjer se bo sestal z najvišjimi predstavniki EU in 
zveze Nato. Predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju je že predal uradno poročilo skupne komisije o 
slovensko-italijanskih odnosih v knjižni obliki. Foto: twitter/Pahor 
 
Za skupni slovensko-italijanski zgodovinski učbenik 
To poročilo je sicer Slovenija politično prevzela, Italija pa ga ne upošteva, je spomnil Pahor. Poleg tega je slovenski 
predsednik Tajaniju predlagal, da se po uspešnem nemško-francoskem zgledu pripravi skupni slovensko-italijanski 
zgodovinski učbenik, ki bi temeljil na poročilu skupne komisije zgodovinarjev. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965722/


 
Slika: Slovenski predsednik Borut Pahor je začel dvodnevni obisk v Bruslju, kjer se bo sestal z najvišjimi predstavniki EU in 
zveze Nato. Predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju je že predal uradno poročilo skupne komisije o 
slovensko-italijanskih odnosih v knjižni obliki. Foto: twitter/Pahor 
 

• Mednarodni dan maternih jezikov. ORF, Celovec, 21.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965788/  
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo Unesco je leta 1999 21. februar razglasila za 
mednarodni dan maternih jezikov. Društvo slovenskih pisateljev je objavilo poslanico ob tem dnevu. Predsednica DSP 
Aksinja Kermauner v njej poziva, naj cenimo svoj materni jezik. 
 

 
Slika: V četrtek zjutraj je Aksinja Kermauner o maternem jeziku spregovorila v oddaji „Dobro jutro“ na TV Slovenija. 
Prebrala je tudi poslanico Društvo slovenskih pisateljev. Foto: rtvslo.si 
 
V četrtek zjutraj je Aksinja Kermauner o maternem jeziku spregovorila v oddaji „Dobro jutro“ na TV Slovenija. Prebrala je 
tudi poslanico Društvo slovenskih pisateljev. 
 „Vsak jezik šteje“ 
Ob 20-letnici dneva maternih jezikov je generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay opozorila na pomen vseh maternih 
jezikov. Poudarila je, da vsak jezik šteje in prispeva h gradnji miru in trajnostnega razvoja. Kot je v letošnji poslanici še 
zapisala generalna direktorica Unesca, bi moral biti vsak materni jezik prepoznaven in priznan ter bi moral imeti posebno 
veljavo v javnosti. Vendar to, kar so za nekatere jezike samoumevne značilnosti, ne velja za vse. Veliko maternih jezikov da 
nima nacionalnega oziroma formalnega statusa kot tudi ne takšne veljave, da bi se jih učilo na nacionalni ravni. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965788/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174597068


 
Slika: Ob 20-letnici dneva maternih jezikov je generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay opozorila na pomen vseh 
maternih jezikov. Foto: sta.si 
 
Vse omenjeno po mnenju Audrey Azoulay vodi do razvrednotenja določenih maternih jezikov in posledično v njihovo 
izginotje. Pri tem je opozorila na jezike staroselcev, ki jim je letošnji dan maternih jezikov še posebej posvečen. 
Na svetu govorijo ljudje okoli 7.000 jezikov, pri tem številu so izvzeta narečja. Mednarodni katalog ogroženih jezikov navaja, 
da vsako leto na svetu izginejo štirje jeziki. UNESCO potemtakem ocenjuje, da bo do konca 21. stoletja izumrla polovica teh 
jezikov. 
Polovica svetovnega prebivalstva govori enega od 19 velikih jezikov kot so kitajščina, angleščina ali španščina, druga 
polovica pa enega od ostalih skoraj 7.000 majhnih jezikov. Med te zelo majhne jezike šteje tudi slovenščina. 
Mednarodni dan maternih jezikov obeležujemo od leta 2000 v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 
1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj jezik. Unesco je z dnevom želel opozoriti na potrebo po ohranjanju 
kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. 
„Nekatere novosti lahko škodljive“ 
O pomenu slovenščine kot maternega jezika je v pogovoru za Slovensko tiskovno agebncijo spregovorila profesorica 
slavistike, pesnica ter raziskovalka in pevka ljudskih pesmi Bogdana Herman. Po njenem mnenju mora biti slovenščina kot 
vsi drugi jeziki odprta, obenem pa je opozorila, da vse novosti niso dobre. „Nekatere so lahko tudi škodljive, in sicer tiste, ki 
niso utemeljene historično, na razvoju jezika, ampak nastanejo iz čiste lenobe, indolence oziroma nikakršnega odnosa do 
materinščine“, je poudarila. 
Dogodki po svetu in v Sloveniji 
Na pomembnost ohranjanja materinščine bodo opozarjali različni dogodki po svetu, tudi v Sloveniji. V Cankarjevem domu 
bo v četrtek zvečer ob svetovnem dnevu maternega jezika in 100. obletnici priključitve Prekmurja k matici literarno-glasbeni 
večer z naslovom „Povej mi kaj lepega“, ki ga bodo oblikovali ustvarjalci iz Prekmurja. Na prireditvi v organizaciji Društva 
slovenskih pisateljev in dr. Šiftarjeve fundacije bodo sodelovali literati Evald Flisar, Klarisa Jovanović, Štefan Kardoš, Vesna 
Radovanovič, Ernest Ružič, Dušan Šarotar, Denis Škofič in Suzana Tratnik. 

• Varuhinja predala poročilo o delu. ORF, Celovec, 21.02.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965780/  
Varuhinja človekovih pravic v Sloveniji Vlasta Nussdorfer, ki se ji izteka mandat, je dejala, da del priporočil, ki jih varuh 
ponavlja iz leta v leto, ostaja neuresničen, a zadeve se počasi premikajo na bolje. V sredo je predstavila poročilo o delu. 
Vlasta Nussdorfer je predsedniku slovenskega državnega zbora (DZ) Dejanu Židanu predala poročilo varuha za lani ter 
pregled uresničevanja priporočil za šestletno obdobje. Nussdorferjeva, ki se ji izteka mandat, je dejala, da del priporočil, ki 
jih varuh ponavlja iz leta v leto, ostaja neuresničen, a zadeve se počasi premikajo na bolje. 
"Huda kršitev načel pravne države“ 
Varuhinja Vlasta Nussdorfer, ki je v sredo na zadnji novinarski konferenci pred koncem svojega šestletnega mandata 
predstavila poročilo varuha za lani in pregled upoštevanja njegovih priporočil v šestih letih, je opozorila, da sta za 
uresničitev priporočil odgovorna vlada in DZ. A se po njenih besedah pravočasno ne odzivata niti na ustavne odločbe. 
Varuhinja človekovih pravic je opozorila, da vlada in DZ ne pripravita ustreznih rešitev še pred potekom roka za odpravo 
protiustavnosti. Več kot deset odločb ustavnega sodišča po njenih besedah ostaja nespoštovanih. Med njimi jih je nekaj, ki 
so bile sprejete tudi na podlagi varuhovega predloga. „Gre za hudo kršitev načel pravne države,“ je poudarila. 
Varuh je v njenem mandatu vložil devet zahtev za oceno ustavnosti. Z njimi je med drugim uspel dokazati, da je zakon za 
uravnoteženje javnih financ arbitrarno znižal pokojnine. Prav tako je bil uspešen pri utemeljitvi, da morajo občine še naprej 
s subvencijami pomagati socialno šibkejšim, ki tudi zaradi pomanjkanja neprofitnih stanovanj živijo v tržnih in hišniških 
stanovanjih. 
 
 
Država mora nadalje po ustavni odločbi samozaposlenim obračunavati realen in ne fiktiven dohodek, če zaprosijo denimo za 
znižano plačilo vrtca ali drugo socialno pravico iz javnih sredstev. Prav tako je varuh uspel z zahtevama, da uklonilni zapor ni 
več veljaven institut v sistemu in da se je uveljavila posebna hramba arhivov psihiatričnih bolnišnic. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2965780/


DZ je v petih letih vsem institucijam in funkcionarjem priporočil, naj upoštevajo vseh 487 varuhovih priporočil, od katerih je 
bilo uresničenih dve tretjini. Z letnim poročilom za leto 2018 je varuh dodal 88 novih priporočil. 
Pri vprašanju, katera priporočila niso uresničena in zakaj, se morajo vprašati tudi, kdo je za to odgovoren, je izpostavila 
Nussdorferjeva. Varuh je svoje delo po njenih besedah opravil s tem, da je na nepravilnosti in kršitve opozoril. Izvršna oblast 
mora priporočila uresničiti, DZ pa ima pri tem nadzorno funkcijo, je spomnila. „Očitno ni dovolj zgolj sprejeti priporočila 
vsem organom, naj upoštevajo in uresničijo varuhova priporočila. DZ mora spremljati, ali se njegovo priporočilo tudi 
uresničuje,“ je pozvala. 
V petek posle prevzema Svetina 
Nussdorferjeva, ki se ji mandat izteče 23. februarja, ugotavlja, da je varuh postal prepoznavna ustanova. Pohvalila pa je tudi 
vlado pod vodstvom Mira Cerarja, ki je na poročilo varuha za leto 2017 napisala dobro odzivno poročilo. Tudi obeti v 
mandatu aktualne vlade so po njeni oceni dobri. V petek bo posle predala novoimenovanemu varuhu Petru Svetini, sama pa 
si bo vzela daljši dopust, je dejala. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

•  (sta, pv) Po dveh prijaznih pismih je zgodbe (za letos) konec: Bazovica – Mattarella je odpisal Pahorju in Tajani 
Cerarju. Primorski dnevnik, št. 39 (15. feb. 2019), str. 3 

•  Slovenščina v jezikovno heterogenih razredih slovenskih šol v Italiji: SLORI – novo izobraževanje za vzgojitelje, 
učitelje in profesorje. Primorski dnevnik, št. 39 (15. feb. 2019), str. 18 

• Igor Gabrovec. Družijo naj nas skupni cilji, ne pa le skupni sovražniki. (Rubrika Odprta tribuna). Primorski dnevnik, 
št. 39 (15. feb. 2019), str. 18 

• Sandor Tence. »Slovenija se je osredotočila na Tajanija, ne se pa odzvala na Salvinijeve besede«: Ljubljana – 
televizijska oddaja Globus o fojbah. Primorski dnevnik, št. 40 (16. feb. 2019), str. 3 

• (val) Novosti sprejeli z bučnim aplavzem: Nabrežina – izredni občni zbo ZSKD: Slofest in sprememba pravilnikov. 
Primorski dnevnik, št. 41 (17. feb. 2019), str. 4 

• Sandor Tence. Slovenska manjšina se je ujela v past, iz katere se bo težko rešila : Rim - zmanjševanje števila 
parlamentarcev. Primorski dnevnik, št. 41 (17. feb. 2019), str. 10 

• Robi Šabec. Od Ricmanj do Škednja, Repna in Križa: Ljubljana – povezani z dediščino, strokovni kolokvij ob razstavi 
Morje – naše življenje. Primorski dnevnik, št. 41 (17. feb. 2019), str. 11 

• Estonija izboljšuje odnos do ruske manjšine v državi: ukrajinska kriza prispevala k pozitivnem preobratu v 
manjšinski politiki. Primorski dnevnik, št. 41 (17. feb. 2019), str. 12 

• Danjel  Radetič. Upad vpisov v vrtce, zlasti na Sovodenjskem: Goriška - posledice nižje rodnosti se začenjajo kazati 
tudi v osnovnih šolah. Primorski dnevnik, št. 41 (17. feb. 2019), str. 16 

• (dav) Po konsolidaciji banke na vrsti rast: Gorica – petkovo srečanje slovenskih delničarjev čedajske banke. 
Primorski dnevnik, št. 41 (17. feb. 2019), str. 17 

• (ar) Kdo je »negacionist«?: Gorica – priročnik ob dnevu spominjanja na fojbe in eksodus. Primorski dnevnik, št. 41 
(17. feb. 2019), str. 17 

• Ivan Vogrič.  Bila je predhodnica vseh poznejših društev : Nabrežina - pred 150 leti je bila ustanovljena Čitalnica. 
Primorski dnevnik, št. 42 (19. feb. 2019), str. 8 

• Danjel Radetič. Porast v prvih razredih, otrok bi lahko bilo še več : Gorica, Doberdob - slovenski nižji srednji šoli. 
Primorski dnevnik, št. 42 (19. feb. 2019), str. 13 

• Slovenski urad dobil denar z dežele: Tržič – občina. Primorski dnevnik, št. 42 (19. feb. 2019), str. 13 

• Peter Verč. Spet o slovenski manjšini, ki ni ne pridobila ne izgubila : Italija - v senatu so izglasovali delno 
spremembo volilnih norm. Primorski dnevnik, št. 43 (20. feb. 2019), str. 3 

• Peter Verč. Jezik čustev, kreganja, igre – to je materinščina: dan maternega jezika – štiri pričevanja o ljubečem 
negovanju slovenščine. Primorski dnevnik, št. 44 (21. feb. 2019), str. 3 

• »Pripravimo skupni zgodovinski učbenik!«: Bruselj – predsednik Pahor pri Tajaniju z receptom proti zlorabljanju 
obmejne zgodovine. Primorski dnevnik, št. 44 (21. feb. 2019), str. 2 
 

 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Klaudija Sedar: fajn je bilou. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 21. februarja 
2019 - Leto XXIX, št. 8, str. 2-3 

Nove knjige 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf  
Dr. Klaudija Sedar iz Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti je pripravila pomenljivo knjigo Fajn je bilou – Zgodbe 
iz življenja Porabk in Porabcev, v katero je vključila pogovore s sedmimi Porabskimi Slovenkami in tremi Porabskimi 
Slovenci. Dodan je slovarček narečnih besed, v knjigi in na ovitku je večina starejših in nekaj novejših fotografij.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf


 
Slika: Dr. Klaudija Sedar. Fajn je bilou – Zgodbe iz življenja Porabk in Porabcev. Foto: Ernest Ružič 
 
Avtorica v predgovoru poudarja izjemen pomen pripovedovanja življenjskih zgodb. »A le če te spomine ujamemo in 
zapišemo, jih ohranimo tudi za vedno. S sleherno zgodbo se namreč odpirajo nova obzorja razmišljanja in dojemanja sveta 
okoli nas, prav to pa vodi v ustvarjanje čarobnega doživetja novih spoznanj in kolektivnega spomina, ki ohranja podobo 
preteklega časa.  
Zgodbe življenja, ki temeljijo na bogatih življenjskih izkušnjah in so lahko le uk in poduk, pa so poleg tega nadvse dragocen 
zgodovinski vir, ki osvetljuje in prikazuje življenje v določenem obdobju, v pričujoči publikaciji zgodbe življenja v prvi polovici 
20. stoletja v Slovenskem Porabju.« Pri teh zgodbah izstopa močna medgeneracijska vez, kajti stari starši, ki so svojim 
vnukom v otroštvu pripovedovali pravljice, jim sedaj, ko so ti odrasli, spet pripovedujejo, tokrat svoje zgodbe življenja, ki so 
ovite z dragoceno modrostjo. 
 
 
 

 
Slika: Sogovornice in sogovorniki v knjigi Klaudije Sedar Fajn je bilou: Ana Časar, Marika Domiter, Laci Kovač, Marijana 
Kovač, Ani Labodi, Feri Meggyes, Aranka Oreovec, Miška Ropoš, Marija Svetec in Ema Vogrinčič. Foto: Porabje 
 
Odgovori so zapisani v knjižni obliki, »a obogateni z narečnimi vstavki, kar daje posebno vrednost tako zgodbam kot celotni 
publikaciji. S tem se porabsko narečje v vsej svoji edinstvenosti tudi ohranja, obenem pa so zgodbe berljive tudi za Porabske 
Slovence, ki, razen mlajše generacije, ne razumejo knjižnega jezika.« 
Avtorica se v predgovoru dotakne tudi letošnjega praznovanja 100-letnice priključitve Prekmurja Sloveniji in združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom: »Po odločitvi vrhovnega sveta v Parizu je del nekdanje Slovenske krajine 
(Porabje in Prekmurje) ostal na Madžarskem, Prekmurje pa je s tem za njih postalo praktično nedosegljivo za več desetletij. 
V veličini nove državne tvorbe so ostali tako rekoč sami, pa vendar ne osamljeni, saj jim je kljub raznarodovalni politiki ostal 
jezik kot tvornik identitete in najmočnejše povezovalno sredstvo, v katerem so zvečer zaspali in se zjutraj zbudili.« 
Ana Časar, po možu Császár Károlyne, Andovci, rojena 1944. Prvin to nej bilou, ka ekstra mladi. Povedala je, da so imeli štiri 
krave, konja in veliko gozda: »Goušče tüj dosta, samo ka smo kulacke gratali pa so nam vse kraj zejli, cejlo gouščo pa vse, tak 
ka smo nika nej meli.« Prodati so morali vse pohištvo, »saj mati nej ladala porcije plačüvati. « Molili so slovenski in tako so 
se vedno tudi pogovarjali. V osnovno šolo je hodila peš: »Nej smo vedli nika madžarski, ka smo doma samo slovenski  učali.« 
Marika Domiter, po možu Domiter Józsefné, Sakalovci, rojena 1941. Oče ji je padel konec druge svetovne vojne. Čeprav je 
bilo dosti dela in siromaštvo, so stari starši radi povedali: »Mlajši, vej pa to đa več ne zadobin, vi zadobite, takše več nede 



kak zdaj đe, zdaj je srmaštvo, da pa zdaj se sakši človek poštüvle, takšo bou, ka eden drügoga nedo mogli vöstati pa en 
drügoga nedo mogli gledati.« Imeli so tudi živino, gozd in dosti zemlje, na kateri so delali vsi po cele dneve: »Smo v pütri 
vodo meli, ka je kak cük bijla pa smo pili, pa človek nikdar nej betežen biu.« 
Laci Kovač, Števanovci, rojen 1950. Babica se je rodila v Bethlehemu (ZDA), kamor so šli starši delat, vendar so se morali 
vrniti, saj je mama, ki je bila iz Sakalovec, zbolela. Imeli so 15 ali 16 plugov (oralov – oral je 56 arov) gozda in zemlje. Imeli so  
srečo, da jim niso vzeli, saj so sicer tiste, ki so imeli več kot 10 plugov, »na Hortobágy (pokrajina, kjer so bila zaprta delovna 
taborišča, o čemer piše v svojem romanu Francek Mukič) vö odpelali, so pravli, ka so kulacke, ka so bogati.« Povedal je tudi, 
da v njegovi mladosti še ni bilo možnosti za študij v Sloveniji. Poučevali so jih učitelji, ki so v tistem času že doštudirali 
slovenščino: Karel Krajcar, Irena Pavlič, Bela Labric in Ilona Šafar. Da bi se domača narečna beseda ohranjala, si je prizadeval 
tudi s pisano besedo. Napisal je številne komedije v porabskem narečju, vrsto let pa vodil tudi amatersko porabsko 
gledališko skupino Veseli pajdaši. Pravi tudi, da ima zdaj človek neskončno možnosti, ki jih prej ni bilo, pa vendar danes 
»nega tistoga ognja, kda se z nekin srečaš.« 
Marija Kovač, po možu Kovács Imréné, Monošter, rojena 1948. Rojena je bila na Gornjem Seniku, kjer je tudi odraščala 
skupaj z mamo, babico in do leta 1957 z očetom. Imeli so dosti gozda, vendar je bilo le malo dovoljeno sekati. Za kakšen 
dodaten zaslužek pa so nabirali gobe, đagode, šipkovec, črne đagode: »Za dvajset pa štirideset forintov smo odavali kilo 
gob, zdaj pa tri gezero prosijo.« Veliko je delala na polju: »Ešče sen mogo brane vlačiti, tak žmetno bilao, ka san go komaj 
zdigavo. Ali navčili smo se tüj.« 
Ani Lábodi, po možu Lábodi Jenőné, Monošter, rojena 1948. Njen dedek je bil rojen v Budincih. Živeli so v hiši, ki je bila 
„mala, smo meli eno künjo, velko ižo, naprej eno velko ešče, velko klet, štalo, parmo, ka smo šker meli nutri pa senou smo 
meli šegau nut sklasti, pa za pujceke velki glev.« Tudi sama je morala veliko pomagati pri delu: »San mogla kositi, krumče 
brati, okopati pa drugo sefele.« Otroška leta ima v zelo lepem spominu, saj so se veliko družili, tako mlajši kot starejši, in si 
medsebojno pomagali. Redno so hodili v cerkev, kjer so maše potekale v slovenskem jeziku. Prebrala je dosti knjig, ko 
je šla v prvi razred pa: »San sploj nej znala vogrski gučati, samo slovenski.« 
Feri Meggyes, Slovenska ves, rojen 1952. »San mali pojbič bio pa san že mogo delati«. Zato ni imel pravega otroštva, celo 
krave je moral dojiti. Malo več časa je bilo pozimi, ko so z vrstniki s sanmi izkoristili zimske radosti. Posebej huda zima je bila 
v letih 1962/63, ko se je zaradi snega podrlo ogromno dreves: »Eno nouč cela goušča, cejli lejs nakle bio, takšen žmetni sneg 
spadno.« Ženo je spoznal leta 1973 na Gornjem Seniku na »borovem gostüvanju«. 
Aranka Oreovec, po možu Oreovecz Jánosné, Števanovci, rojena 1939. Iz rojstnih Sakalovec se je poročila na Verico, od tam 
pa so se preselili v Števanovce. Imeli so velik gozd, ki so jim ga odvzeli: »So nan tak pravli, ka ranč füčkati ne smemo v njom, 
nej drva sekati pa brati.“ V šolo je hodila na Verico, kjer so se učili le vogrski: »Da pa kda smo vö leteli, te smo slovenski 
gučali.« V šoli je imela dobro prijateljico Ireno Barber. Irenina mama jo je nagovarjala, naj skupaj v Győru nadaljujeta 
šolanje, vendar ji starši niso pustili. Irena je postala pozneje sekretarka na občini na Dolnjem Seniku, v narečju je napisala 
več knjig in pisala prvih deset let igre za Vesele pajdaše. 
Miška Ropoš, Ritkarovci, rojen 1932. »Eno leto san star bio, mi je mati mrla.« Kar je celotno družino zaznamovalo za vse 
življenje. Potem, ko se je oče drugič poročil, je kmalu umrl. Med drugo svetovno vojno je služil pri župniku Küharju na 
Gornjem Seniku, po vojni pa je odšel k hiši v vasi: »So trnok dobri lidge bili pa san tan vse delo, ka trbelo pri rami, v štali, na 
njivi, gošči.« Zato so družino zatožili: »So njin poslali paper, ka morejo name poslati vkraj, grünt pa morejo nut dati v 
kolhaus.“ 
Marija Svetec, po možu Szvétecz Zoltánné, Slovenska ves, rojena 1949. »Te so še ne vozili v bolnico, san se doma 
narodijla.« Imeli so veliko kmetijo, zato je bilo potrebno veliko delati. Vse so delali s kravami: »S kravami orali, po tiston pa z  
rokov okapali, nej tak kak zdaj, pa te tü tak vroče bilo kak zdaj, vse smo z rokov delali pa smo tisto tak vzeli, ka tisto tak dej 
žitek.« Mladi so se dosti družili, najpogosteje tam, kamor so nosili mleko: »Ka te smo tan tü dostakrat ta prpovejdale do 
desete ali enajste.« Dolgo je pela v Korpičevi bandi, s katero so gostovali tudi v Sloveniji. Obiskovala je tečaj slovenskega 
jezika, da si je izpolnila besedni zaklad. 
Ema Vogrinčič, po možu Vogrincsics Józsefné, Gornji Senik, rojena 1947. Rojstne hiše se spominja kot »velke pavarske«, v 
kateri jih je živelo sedem, vendar so imeli ločene prostore, »meli smo svojo ižo pa künjo.« Ob rojstvu, pravi, se danes nese 
denar, »te so pa bütro nesli, velko drevenko pa eno kokouš nutri, pa vrtanke spekli, retaše, kalač, pa tisti den so včasi že k 
krsti nesli.« Doma so imeli nabožne slovenske knjige, »takše bole za Boga moliti, pa zdaj še tüj najraje slovenske molin, kak 
je napisano.« Slovenska beseda se je ohranjala skozi govorjeno besedo s pripovedkami. Dve je povedala tudi za knjigo: 
»Mali Jezuš pa pavek s križcon« in »Boug pa Peter sta po Zemli odla«. Predstavitev knjige je bila 19. februarja v kulturnem 
domu v Števanovcih v soorganizaciji Zveze Slovencev na Madžarskem.  

• Svetili smo den slovenske kulture v Budimpešti. Irena Pavlič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 21. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 8, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf 
Den slovenske kulture je 8. februara, pravimo ma Prešernov den. Na te den je mrau najvekši slovenski pesnik France  
Prešeren. France Prešeren je v Sloveniji takšen kak na Vogrskom Sándor Petőfi. Ta dva velika pesnika sta v svojih pesmih 
pisala o svobodi cejloga svejta. Eno željo sta imela, naj vsi narodi živejo svobodno. Slovensko društvo v Budimpešti je te den 
svetilo 9. februara. Program smo začnili zadvečerkoma. Na njem so nastopili naši pevci, pevski zbor Društva Triglav iz 
Subotice - Szabadka. Z Društvom Triglav že več lejt sodelujemo. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf


 
Slika: Julija Bálint Čeh je prevedla Jurčičevo Kozlovsko sodbo, z njo se je pogovarjala Erzsébet Fejes. Foto: Porabje 
 
Potejn smo šče notri pokazali eno knjigo. Na tom svetki smo meli velke goste, stere je pozdravila predsednica društva 
Agota Merkli Kállay. Med njimi nas je počasto veleposlanik R. Slovenije v Budimpešti Robert Kokalj s soprogo Klaudijo, 
namestnica veleposlanika Metka Lajšček pa pooblaščena ministrica Nataša Bergelj. Pozdravili smo predsednika Društva 
Triglav Igorja Raceta, profesorja na Filozofski fakulteti Mladena Pavičića, ki je vodja slovenske katedre.  
Kak vsakši velki svetek tüdi toga smo začnili s slovensko himno, ki je 7. kitica Prešernove pesmi: »Živé naj vsi narodi ..., je 
spejvo naš zbor Zdravljico, pa tüdi drugi smo zraven spejvali. Program so začnili naši pevci. Spejvali so šopek ljudskih pod 
vodstvom Oršike Kovač Zadori, na fudaj nji je sprvajo Hugo Čerpnjak.  
Potejm smo notri pokazali eno slovensko knjigo z naslovom Kozlovska sodba od Josipa Jurčiča, stero je Júlia Bálint Čeh 
prevedla na vogrski jezik z naslovom Megy-gyes-hegyi kecskeper. Profesorica Erzsébet Fejes, ki je bila nekdaj madžarska 
lektorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je najprva notri pokazala Júlio Bálint Čeh, ki je z Vogrskoga. Mati je Slovenka, 
oče pa Vogrin. Julija je študirala v Ljubljani na Filozofski fakulteti, omožila se je v Sloveniji in je zdaj prevajalka pri slovenski 
vladi. Med delom pa lektorira tudi druge knjige. Prevod pravljic je lektorirala lektorirala Erzsébet Fejes. 
 

 
Slika: Pevski zbor Društva Triglav iz Subotice – Szabadke. Foto: Porabje 
 
Program se je nadaljevau z nastopom pevskega zbora Društva Triglav iz Subotice - Szabadke. Oni tudi mali zbor majo kak mi. 
Vsigdar nastopijo izredno lepo, zanimive pesmi spejvajo kak tudi zdaj. Na tom programi so spejvali naslednje: Luna sije, Pred 
mano je poletje, O, Vrba, Poletna noč, Šuštarski most. Zbor je vodila Diana Kiss Miskolci, na klaviri ga je spremljala Kristina 
Mate, na kitari Rudolf Marton. Enkratno je bilau. Veselimo se toga sodelovanja, vüpamo, ka de šlau tadale, saj so naš zbor 
že pozvali za september, da oni majo velko pevsko srečnje slovenskih zborov iz Vojvodine.  
Po programi smo držali prijateljski večer, dej smo nazdravili, se malo okrepčali, spejvali pa igrali. Bilau je veselo. 
Od toga lejpoga svetka se poslovijmo s Prešernovimi besedami: »Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je sinov 
sloveče matere«. 

• Papirnati püšli pa rauže na borovo gostüvanje. Klara Fodor. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 21. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 8, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf  
Gda sam vidla v naši novinaj, kak se pripravlajo s papirnatimi rauži sombotelski Slovenci na borovo gostüvanje v Sakaluvce, 
sam naigra gratala, kak pa kaj stodjita baug naše dvej števanovske ženske, Iluš (Šumistji) Dončec pa Ilika (Magyarna) 
Dončec, stere dvej je zaprosila županja vesi Sakalovci Valika Rogan.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf


 
Slika: Šumistji Iluš je napravo püšle za sneje pa korine za svatbice pa drüžbane. Foto: Porabje 
 
Tau so buma obadvej za velko čast, poštenjé vzele, ka je županja mislila na njé, njim zavüjpa tau nej malo delo. Gda sam 
njija gora ziskala, skur sam na rit nazaj vö üšla. Tjelko lejpi püšlov, rauž! Telko papirnati püšlov pa rauž sam na enom mesti 
nikdar nej véjdla. Obadvej ženske sta eno svojo ižo (sobo) samo s tejmi rauži napunile, pa do eške itak več redle. No, vejpa 
tau je že za njija nej nika nauvoga, sploj pa za Iluša, ka so na verički baur tü one redle vse rauže, Iluška ga pa eške okinčala 
tü, pa na Senik so tö redle. Aj lepau vögleda, ma lepo formo goraokinčan baur, so se med seov poglijale, stera za koj, za 
koga pa kakšne rauže de redla. 
 

 
Slika: Magyarna Ilika je delala püšle za svatbice. Foto: Porabje 
 
Iluš Dončec tak vzeme tau delo, ka: »Človek, če koma kaj obeča pa koma kaj dobro leko včinéj, zakoj bi nej. Müva z Iluškov s 
srca delava tau. Dja sem najbola zatok oblöjbila, ka moja čér se tü v Sakalavca drži, pa sam si brodila, ka telko aj dja njim tü 
pomorem. Dja delam püšle za snejau, za foliško snejau, ženina, zvača, na kalapoše pa rejkline drüžbenom, stršini ... Za té 
vse delam štjüftjine rauže z bejloga papira, s toga tršoga aj lepau stodjijo, držijo. 
Za baur pa redin iz drüdji farb. Dja tak brodim, ka je veselo tau, če človek leko kaj pokaže pa napravi drügoma. Te štjüftjine 
rauže sam se navčila od pokojne Ane Unti, istino, ka težko, depa trno lejpe so. Valika nama prajla, aj prideva pomagat 
kinčat, z veseldjom deva pa pokaževa. Dja sam rada, če baur, gde je sneja z ženinom, tisto bejlo sama napravim, ka aj ma 
ime pa lejpo bau. Ka če človek kaj obeča pa štjé pokazati, tisto aj normalno bau.« Ilika mi pa pripovejda etak: »Gda naja je 
županja Valika prosila, sam si dja tak brodila, ka si raztalava na polonje polonje, pa gda sam nesla Iluši pokazat, kašne rauže 
vejm dja, te sva se tak odlaučila, ka té aj dja redim za svatbice püšle, ka té do vsi gnatji. Dja ne vejm tašne redti, kašne ona 
redi, ona pa té nej. Tau so trnjove rauže z rauznatoga papira, pa s toga koušoga, ka če je že borovo gostüvanje, dosta 
lüstva pride gledat, té aj lepau vögledajo.  
Tau so malo ovakšne rauže, kak so ji prvin delali, ka moramo zatok naprej téjti tü od tistoga, kak je gnauk svejta bilau. Tiste 
so tü lejpe bile, depa leko, ka mi tiste že ne vejmo tak dobro redti. Te rauže brž leko napravi, tau se dosta šté, ka cajt je 
zatok tü kratek. Petdvajsti püšlov iz sedem rauž, zatok trbej čas. Pa bole sporej dé redti té rauže tü. Dja tašne krauble püšle 
redim, kak je gnesden šega, prvin so pa bola dugše redli. Redim eštje za kalapoš,  teri plešejo. Pa če de njim trbelo za baur 
kinčati, že mam kaši sedemdeset drüdji trnjovi rauž tü. Če de mi cajt vöüšo, eštje leko dobri par lilij napravim, večfele nej, ka 
tisto tü nej lepau, če so vsefale vtjüper.« Moram prajti, ka sam fejs nevoščena gratala, gda sam vidla té dvej ženske, s  
akšnim veseldjom so mi kazale tau lepoto. Tau bi trbelo ji videti, kak skrbita, aj li vse lepau bau, aj vsikši, najbola pa županja, 
bau zadovolen, aj baur ijrašnji bau od lejpi papirnati rauž tü pa aj od tej püšlov, rauž eštje vsikši lepši bau. Eštje za tau 
tü redijo, aj domanji leko podarijo lüctje s kakšno raužov. Rejsan majo velko srcé, velko lübezen do papirnati rauž, s 
tejm do svojga slovenskoga naroda. Vse čast in poštenjé sta vrejdne! 

• Delavnica na DOŠ Števanovci. Agica Holec, ravnateljica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
21. februarja 2019 - Leto XXIX, št. 8, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_8.pdf


11. februarja je našo šolo spet obiskala knjižničarka in pravljičarka Metka Celec iz Murske Sobote. Delavnica in obisk sta 
že tradicionalna, saj vsak drugi mesec prihaja k nam in pripoveduje učencem pravljice v dveh skupinah, najprej za nižje, 
potem pa za višje razrede. Ta dan je Metka pripeljala s sabo tri gospe, ki so upokojenke in izdelujejo za UNICEF punčke iz 
cunj. 
 

 
Slika: Delavnica na DOŠ Števanovci. Foto: Porabje 
 
Naši učenci so spoznali tehniko, kako šivajo, pletejo in okrasijo lutke. Bilo je zelo zanimivo. Lutke, ki jih naredijo v Sloveniji, 
prodajo in denar dajo za cepljenje otrok v revnih državah. Naslednjo delavnico bo knjižničarka Metka Celec na naši šoli 
izvajala kmalu. Hvala za možnost in za sodelovanje. 
 

Delo, Ljubljana 

• Znaki so, da so policisti neprimerno obravnavali tujce. Borut Tavčar. Delo, Ljubljana, 15. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/slovenija/koncno-porocilo-o-policijskem-ravnanju-z-migranti-150726.html  
Policisti očitke o nezakonitem ravnanju z migranti zavračajo, nekateri tujci že vnaprej poznajo pravila in jih zlorabljajo.  
 
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestniki na novinarski konferenci predstavila končno poročilo o 
aktivnostih in ugotovitvah varuha o ravnanju policistov na južni meji. 
Varuhinja je z delom policije sicer zelo zadovoljna, na meji pa mora biti na meji v celoti skladna z zakonodajo. 
Namestnik varuhinje Ivan Šelih je povedal, da pogrešajo bolj resno obravnavo osebnih okoliščin posameznika in da je veliko 
znakov, da so imeli tujci kršeno pravico za mednarodno zaščito. Ministrstvo za notranje zadeve je odgovorilo, da bi to 
pomenilo dodatno administrativno delo, vendar varuh meni, da to ne bi zahtevalo tako veliko dela. 
Malo tujcev ostane 
Od skupne številke državljanov tretjih držav, ki so v 2018 nedovoljeno vstopili v Slovenijo (8.804 osebe), jih je 4.265 v 
policijskih postopkih izrazilo namero za podajo vloge za mednarodno zaščito. Te osebe so predali pristojnim azilnim 
organom v nadaljnji postopek. Od teh je dejansko vlogo v azilnem domu dalo 2.875 oseb, ostali pa so pred tem samovoljno 
zapustili Slovenijo. Danes je v azilnem domu 317 tujcev. Ti podatki po mnenju policije potrjujejo zlorabe instituta 
mednarodne zaščite za ilegalne migracije.  
Šelih je dejal, da mora vsakemu tujcu biti omogočeno oddati prošnjo za mednarodno zaščito, odstranitev tujca brez te 
možnosti bi bila nezakonita. Varuh sicer iz pogovorov s policisti in tujci ne more potrditi, da je bila tujcem onemogočena 
obravnava v posebnem postopku. Veliko pa je znakov, da je šlo za zlorabo mehanizma mednarodne zaščite, celo do 
skupinskih izgonov, kar je v nasprotju z mednarodnimi predpisi in kršitev človekovih pravic. Vzroke za občuten upad prošenj 
po juniju lani je mogoče iskati tudi v policijskem delu, meni Šelih.  
Kazenski postopek že teče 
Varuh opozarja, da niti mešane kontrole slovenskih in hrvaških policistov ne odvezujejo policistov, da ustrezno identificirajo 
posameznike in poslušajo tudi njihove izjave, ki predstavijo osebne okoliščine tujca. Šelih je povedal, da razmišljajo o 
sodelovanju s hrvaškim varuhom človekovih pravic. Tudi glede navedb, da so na Hrvaškem tujce pretepali in jim odvzeli 
lastnino, kar so opisali tujci v pogovorih. 
Na vprašanje, ali lahko varuh na podlagi ugotovitev sproži kazenski postopek, je Šelih odgovoril, da kazenski postopek že 
poteka, kriminalisti že preiskujejo podrobnosti. 
Poleg tega bi morali biti plakati v prostorih, kjer so tujci obravnavani, in prevedeni v ustrezne jezike.  
Znaki iz pogovorov 
V poročilu so preverjali očitke, da policisti na meji nezakonito zavračajo migrante. Nadzora nad delom policije, ki ga 
predstavljajo danes, so se pri varuhu lotili po opozorilih nevladnikov in medijev, da se na meji s Hrvaško izvajajo tako 
imenovani pushbacki, torej nezakonito zavračanje migrantov in izganjanje nazaj na Hrvaško, ne da bi jim omogočili azilni 

https://www.delo.si/novice/slovenija/koncno-porocilo-o-policijskem-ravnanju-z-migranti-150726.html


postopek. 
Po nenapovedanih obiskih policijskih postaj v Črnomlju in Metliki so namreč v pregledanih primerih pogrešali resno 
obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika. Ker pa tedaj očitkov o prisilnem vračanju tujcev niso mogli ne potrditi ne 
zanikati, so pri varuhu nadaljevali nadzor in obiske posameznih policijskih postaj. Sklepne ugotovitve so tako strnili v 
končnem poročilu.  
Policija: Spoštujemo človekove pravice  
V slovenski policiji, ki je  je prejela poročilo varuha glede obravnave migrantov na policijskih postajah Črnomelj in Metlika, 
pravijo, da so pri izvedbah obiskov varuha ves čas konstruktivno sodelovali, sproti nudili vso zahtevano dokumentacijo in 
odgovarjali na dodatne zahteve na konkretne primere. »Obiski varuha so bili večinoma izvedeni v poletju 2018, vmesna 
poročila varuha pa ne navajajo, da so bile pri tem ugotovljene nepravilnosti delovanja policije, ki bi zahtevale takojšnje 
ukrepanje,« pravijo na policiji. 
Kot pojasnjujejo, so je policija v preteklem letu srečala z izrazitim povečanjem nedovoljenih migracij prek balkanske poti, 
novih pojavnih oblik nedovoljenih migracij ter hkratnim povečanjem primerov zlorabe postopkov mednarodne zaščite. 
»Policija v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo varuje državno mejo in z doslednim, zakonitim in strokovnim 
izvajanjem postopkov z osebami, ki na nedovoljen način prečkajo državno mejo, zagotavlja visoke standarde varnosti in 
učinkovitega varovanja meja celotne Evropske unije. Ob tem dosledno spoštuje človekove pravice, vključno s pravico do 
mednarodne zaščite. Zavedati pa se je treba, da mora vsak posameznik, ki zaradi osebnih okoliščin potrebuje mednarodno 
zaščito, to tudi jasno izraziti pri pristojnih organih, tudi pri policistih, ki osebo obravnavajo zaradi ilegalnega prehoda meje,« 
opozarjajo na policiji. 
Na policiji ugotavljajo, da so osebe, ki nedovoljeno vstopijo v Slovenijo, vnaprej podrobno seznanjene o svojih pravicah, 
postopkih pristojnih organov v posameznih državah članicah, in s tem zlorabljajo institut mednarodne zaščite. »Zasledujejo 
izključno cilj prihoda v njim ciljno državo članico in možnost boljšega življenja. S tem pa vplivajo oziroma do določene mere 
onemogočajo dostop do mednarodne zaščite tistim, ki tako zaščito dejansko potrebujejo,« še opozarjajo na policiji.  

• Karavanke: Dars zavrnil vse ponudbe in gre v pogajanja z gradbinci. Nejc Gole. Delo, Ljubljana, 15. februar 2019 
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/karavanke-dars-zavrnil-vse-ponudbe-in-zacenja-nov-postopek-150902.html  
Družba za avtoceste bo k oddaji ponudb v konkurenčni postopek s pogajanji povabila šest ponudnikov.  
 
Kdo in kdaj bo na slovenski strani gradil vzhodno cev predora Karavanke, ne bo znano še kar nekaj časa. Družba za avtoceste 
(Dars) je namreč v ponovnem odločanju zavrnila vseh devet ponudb. Izvajalca bodo izbrali med šestimi ponudniki, s katerimi 
se bodo pogajali, med njimi je tudi najcenejši turški Cengiz. 
Strokovna komisija Darsa je ugotovila, da so vse ponudbe nedopustne. Zato so postopek oddaje javnega naročila zaključili 
brez izbire, je razvidno iz odločitve Darsa. Ponudniki so po mnenju Darsa storili različne napake, večinoma jim očitajo tudi 
podobne napake, kot jih je storil Cengiz. Tega je Dars lani poleti že izbral za izvajalca, vendar je državna revizijska komisija 
odločitev razveljavila zaradi nedopustnega spreminjanja cen v ponudbi. 
Na odločitev Darsa je mogoča pritožba. Če te ne bo, bo odločitev postala pravnomočna 28. februarja, ko bo Dars pozval šest 
ponudnikov v konkurenčni postopek s pogajanji. K oddaji ponudb v ta postopek bo Dars povabil ponudnike, za katere je 
ugotovil, da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje iz razpisa. To so Cengiz, ki je oddal najnižjo ponudbo 89,3 milijona evrov, ter 
konzorciji Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto; Gorenjska gradbena družba in Metroslav Češka; Kolektor 
CPG, turški Yapi Merkezi in Riko; sarajevski Euro Asfalt in CP Ptuj ter J-P Avax. 
Dars k oddaji ponudb torej ne bo povabil konzorcijev GH holding in avstrijski Hochtief; JV Astaldi, Cipa in GIC Gradnje ter 
Pomgrad z Marti Švica in Marti Avstrija. 
 

 
Slika: Karavanke. Foto: Delo  
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V Darsu obljubljajo, da bodo prizadevali, da bi do odločitve o izvajalcu prišlo v čim krajšem možnem času. 
Za katere projekte se bodo letos še udarili gradbinci? 
Rebalans proračuna povečuje letošnja sredstva za prometno infrastrukturo, kar poleg projektov Darsa ter drugega tira med 
Koprom in Divačo, pomeni več priložnosti za gradbena podjetja. V zadnjem četrtletju tega leta bo predvidoma objavljen 
razpis za izbor izvajalca za glavna dela na drugem tiru. Pričakovati je veliko zanimanje tudi tujih gradbincev. Ker slovenska 
podjetja nimajo referenc za vrtanje predorov, se bodo morala prijaviti v konzorciju s tujim partnerjem. 
Na železnicah bodo gradbena podjetja letos nadaljevala več projektov, še vedno pa se gradbinci borijo za nadgradnjo 
vozlišča Pragersko. Direkcija za infrastrukturo je za izvajalca izbrala konzorcij Riko z ruskim RZD International, ki je oddal 
ponudbo za 63,2 milijona evrov. Vendar se je na odločitev pritožil gradbinec Slovenskih železnic ŽGP, ki nastopa v konzorciju 
s Pomgradom, Kolektorjem Kolingom in GH Holdingom. Pritožbo bo presojala državna revizijska komisija. V direkciji sicer 
načrtujejo začetek del na Pragerskem v drugi polovici tega leta, zaključena pa bodo predvidoma 2021. 
Dars ima letos v načrtu tudi pričetek graditve južnega dela tretje razvojne osi, in sicer 5,5-kilometra dolge štiripasovnice od 
priključka na avtocesto pri Novem mestu, in pričetek pripravljalnih del na trasi severnega dela. Za letos načrtujejo obnovo 
61 kilometrov avtocest in hitrih cest, med drugim nadaljevanje obnove viadukta Ravbarkomanda. Ta teden je bil objavljen 
javni razpis za obnovo predora Golovec, rok za oddajo ponudb je 19. februar. Dars predvideva tudi objavo razpisa za 
izvajalca del rekonstrukcije priključkov Leskoškova in Letališka na ljubljanski obvoznici ter razpisa za dokončanje 
priključevanja predora Šentvid na Celovško cesto. V Družbi za avtocesti napovedujejo tudi razpis za obnovo 
štirikilometrskega odseka vipavske hitre ceste med odcepom Selo in Bazara, po načrtu bi z deli začeli jeseni, ter za prenovo 
avtocestnega priključka v Arji vasi. 
Dobri časi za gradbena podjetja 
Leto 2019 bo tako predvidoma dobro leto za gradbena podjetja, tako kot je bilo tudi lansko leto. Vrednost opravljenih 
gradbenih del se je lani glede na leto prej povišala za petino. Vrednost opravljenih del na stavbah se je povišala za 17 
odstotkov, na gradbenih inženirskih objektih pa za 21,2 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada. 

• Slovenija in njene štiri sosede. S. S. Delo, Ljubljana, 15. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-in-njene-stiri-sosede-150980.html  
Pišemo o medsosedskih odnosih. S katero sosedo ima Slovenija največ nerešenih vprašanj, s katero najbolje gospodarsko 
sodeluje ...  
 
 
»Bog te obvaruj zlih sosedov in začetnika na violini,« pravi italijanski rek. Kakšne sosede ima Slovenija? Z vsemi imamo 
številna nerešena vprašanja, a z vsemi – Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko – znamo dobro in učinkovito sodelovati. 
Hrvaška in Slovenija se zdita ujeti v vlogi večnega tekmovanja, si pa poleg Jadranskega morja in meje delita veliko skupnega. 
Tudi težave, ugotavlja Novica Mihajlović. Politiki teh dveh držav se še vedno ne morejo dogovoriti skoraj o ničemer. 
Država nasprotij in tisočerih nians, druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, v kateri kdaj zgodovino radi 
pišejo po svoje. Italija. Minuli dnevi so minevali v ostrih tonih. Kakšnih, piše Vojko Urbančič. 
Slovenija tako po velikosti ozemlja kot po številu prebivalstva štirikrat manjša od severne sosede, je po uvozu avstrijskega 
blaga in storitev s 1700 evri na prebivalca prvakinja in je 11. najpomembnejši zunanjetrgovinski trg Avstrije. Ta v južno 
sosedo izvozi več kot v Indijo ali na Japonsko, razloži Boris Čibej. 
Vzhodna soseda pa se iz Ljubljane zdi precej bolj oddaljena kot preostale tri slovenske sosede, a je politični in kapitalski vpliv 
Madžarske na našo državo danes tako velik kot že dolgo ne. Čeprav bi se čezmejnih naložb v turizem, nogomet in medije 
morali veseliti, skeptiki svarijo, da vzroki zanje niso zgolj ekonomski, pojasnjuje Novica Mihajlović. 

• Lipicanci vseh dežel, združite se! Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 15. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/lipicanci-vseh-dezel-zdruzite-se-150756.html  
Avstrija: V zadnjem obdobju je odnos najbolj oblikovalo avstrijsko poostreno nadzorovanje schengenske meje.  
 

 
Slika: Avstrija je bila poleg Nemčije in Vatikana najglasnejša zagovornica slovenske neodvisnosti. Foto: Reuters 
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Naloga diplomatskih predstavništev je, da hvalijo odnose z gostujočo državo, pa čeprav ti niso vedno najbolj zgledni. A lepe 
besede o »zelo intenzivnem prijateljskem in razvejenem sosedskem partnerstvu«, ki jih najdemo na spletnih straneh 
slovenskega veleposlaništva na Dunaju, ali »zelo tesnih in intenzivnih odnosih« in »zelo dobrem« sodelovanju tako na vladni 
kot parlamentarni ravni, ki so jih zapisali avstrijski diplomati v Ljubljani, niso preveliko pretiravanje. 
Čeprav je Slovenija tako po velikosti ozemlja kot po številu prebivalstva štirikrat manjša od severne sosede, je po uvozu 
avstrijskega blaga in storitev s 1700 evri na prebivalca prvakinja in je 11. najpomembnejši zunanjetrgovinski trg Avstrije. Ta v 
južno sosedo izvozi več kot v Indijo ali na Japonsko. Avstrija je tudi največji tuji vlagatelj v Sloveniji, saj je četrtina tujih 
naložb njenih. 
Dunaj brez slovenske gostilne 
Prav veliko takšnih primerov, kakor je bil Henklov, ki je kupil Zlatorog zgolj zato, da bi ga zaprl, ni bilo. O avstrijskih 
družinskih podjetjih, ki se širijo čez mejo, pravijo, da so do slovenskih delavcev podobno prijazna kot do svojih domačih. To 
gospodarsko sodelovanje ni le enostransko. Za Avstrijo je Luka Koper domače pristanišče. Nekaterim slovenskim 
podjetnikom, kakor je proizvajalec butičnega piva Bevog, je čez mejo uspelo zato, ker so morali svojo dejavnost tja preseliti 
zaradi nemogočih razmer doma. 
Drugi si pot utirajo s kakovostjo, tako kot proizvajalec blejskih rezin, ki jih je mogoče kupiti na Hoferjevih policah, ali Argeta, 
ki je zavzela že 35 odstotkov »paštetnega« trga. Vse bolj prodoren je ljutomerski Panorganics, med Avstrijci so priljubljene 
Rutarjeve harmonike, uspeh si obetajo vinski proizvajalci, ki v dunajski muzejski četrti vsako leto pripravijo festival oranžnih 
vin in tako dalje. Priložnosti je še veliko, predvsem na turističnem področju, saj Avstrijci, predvsem tisti petičnejši, preslabo 
poznajo ponudbo južne sosede. Tudi prava slovenska gostilna, ki je na Dunaju ni, bi pripomogla k temu. 
Ko so se Slovenci poslovili od Jugoslavije, so se ublažila nekatera trenja, ki sta jih povzročali različni družbenopolitični 
ureditvi. V južni sosedi so vzljubili Avstrijo, ki je bila poleg Nemčije in Vatikana najglasnejša zagovornica slovenske 
neodvisnosti. Dunaj pa se jim je zelo prikupil tudi v zadnjem času, ko je izbruhnil spor med Ljubljano in Zagrebom o državni 
razmejitvi, saj je sedanja avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl že večkrat izjavila, da njena država podpira Slovenijo v 
arbitražnem sporu s Hrvaško. 
 

 
 
 
Težave simbolne narave 
Težave v odnosih seveda obstajajo, a te so pogosto bolj simbolne kot realne, bolj zgodovinske kot sedanje. Med njimi so za 
Avstrijce sporni avnojski sklepi o prisilni nacionalizaciji, spor o nasledstvu avstrijske državne pogodbe, strah pred 
nevarnostjo jedrske elektrarne v Krškem, vprašanje, čigavi so zares lipicanci, ter odnos do slovenske manjšine na 
Avstrijskem in nemško govorečih prebivalcev v Sloveniji. 
Tem se je pred kratkim pridružilo še slovensko negodovanje, ker je Avstrija med pribežniško krizo uvedla nadzor nad svojo 
južno schengensko mejo. Ko je decembra Dunaj obiskal slovenski premier Marjan Šarec, je svojemu gostitelju Sebastianu 
Kurzu potožil, da se Sloveniji zaradi tega zdi, da ji severna soseda ne zaupa. 
Avstrijski kancler je dal gostu vedeti, da to ni le dvostransko vprašanje. »Temu so botrovale napačne odločitve iz leta 2015, 
ki so nas prisilile v ta ukrep. Spomnite se, Nemčija, ki je takrat razglašala odprte meje, je prva uvedla nadzor na notranji 
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schengenski meji, in to z Avstrijo. Temu pa so sledile druge države,« je takrat pojasnil Kurz. 
Čeprav so se nekateri bali, da se bodo odnosi med državama poslabšali, ko je avstrijsko zvezno oblast prevzela desničarska 
koalicija, njihovi strahovi doslej niso bili upravičeni. Vlada na Dunaju je sicer uvedla diskriminatorno politiko pri dodeljevanju 
otroških dodatkov, a ti so bili usmerjeni proti vsem »gastarbajterjem« iz srednje in vzhodne Evrope. A ko je v Sloveniji 
izbruhnil škandal, ker je lani avstrijska policija načrtovala »protipribežniško« obmejno vajo prav na dan slovenske 
državnosti, so jo brez resnih zapletov diplomatsko prestavili. Hkrati pa je nova avstrijska vlada v nasprotju s prejšnjimi vsaj 
javno obljubila, da bo uredila neustrezno financiranje slovenske manjšine, ki že četrt stoletja dobiva enako državno 
podporo. 
»Transnacionalni« lipicanec? 
Lani je bilo nemara prelomno leto v državnem priznavanju v Avstriji živečih Slovencev. Pisatelj Florjan Lipuš je dobil najvišje 
avstrijsko državno priznanje, njegova kolegica Maja Haderlap pa je bila glavna govornica na državni proslavi, na kateri je 
govorila tudi v slovenščini. To so pomembni koraki, čeprav med narodi, ki so nekoč živeli v monarhiji, niso le Slovenci tisti, ki 
imajo občutek, da si Avstrijci neupravičeno prisvajajo vse kulturne in znanstvene dosežke iz časov Avstro-Ogrske. 
Eden od takšnih primerov je Fran Miklošič, o katerem v Avstriji ni veliko znanega, čeprav jim je ustanovil slavistični oddelek 
na univerzi in bil tudi sam rektor. V ta kontekst sodijo tudi lipicanci, ki so nacionalni ponos tako Avstrijcev kot Slovencev, 
zaradi njih pa so si že večkrat skočili v lase. 
A ti konji niso le simbol dunajske jahalne šole ali kobilarne v Lipici, ampak se z njimi lahko postavljajo tudi na Madžarskem, 
Hrvaškem ali v Bosni, kamor so jih skrili, da jim jih med svojim osvajalnim pohodom ne bi ukradel Napoleon. Lipicanci bodo 
ena od tem na posebnih prireditvah, ki jih načrtujejo v letošnjem letu, posvečenem »tematskim dialogom« med državama, 
obstaja pa možnost za spravni kompromis, s katerim bi to žival mednarodno zaščitili kot »transnacionalno«. 

• Iraški par hrano dobil po petih dneh stradanja. STA. Delo, Ljubljana, 15. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/iraski-par-hrano-dobil-po-petih-dneh-stradanja-150960.html  
Oblasti hrano odrekajo tistim, ki so jim na prvi stopnji zavrnili prošnjo za azil in želijo vložiti pritožbo.  
 
 
Madžarske oblasti prosilcem za azil v zaprtem tranzitnem območju ob meji s Srbijo znova odrekajo hrano, je danes sporočila 
Organizacija za človekove pravice Helsinški monitor Madžarske. Iraški par je tako hrano v četrtek po petih dneh stradanja 
dobil šele po posredovanju Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. 
Njuni trije otroci so medtem hrano prejemali kot običajno. Starši pa so se prehranjevali z ostanki, ki so jih pustili otroci, je 
sporočila organizacija. Menijo, da gre za mučenje. 
Na podobne dogodke je ta organizacija opozorila že avgusta, ko hrane niso dali prosilcem iz Afganistana in Sirije. Oblasti 
hrano odrekajo tistim, ki so jim na prvi stopnji zavrnili prošnjo za azil in želijo vložiti pritožbo. Z odrekanjem hrane želijo 
prosilce prisiliti, da se ne bi pritožili. 
 
 
V času pritožbenega postopka so prosilci za azil nameščeni v zaprtem tranzitnem območju na meji med Madžarsko in Srbijo. 
Med pritožbenim postopkom ne morejo vstopiti na Madžarsko, se pa lahko kadarkoli vrnejo v Srbijo, navaja organizacija, ki 
se sklicuje na navedbe prosilcev za azil in njihovih odvetnikov. 
Madžarski premier Viktor Orban je v času večmesečne migrantske krize v Evropi v letih 2015 in 2016 prvi zaprl meje države 
ter uvedel stroge ukrepe in zakone proti nezakonitim migrantom in beguncem. Deležen je tudi ostrih kritik Bruslja zaradi 
nasprotovanja uresničevanju dogovora o sprejemu beguncev iz drugih članic EU, medtem ko migracije označuje kot 
»trojanskega konja terorizma«. 

• Povezuje nas morje zamujenih priložnosti. Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, 16. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/povezuje-nas-morje-zamujenih-priloznosti-150755.html  
Vrsto odprtih vprašanj nam rešujejo sodišča; odgovora na najtežje, demografsko vprašanje, ne nam ne sosedom sodišče 
ne more dati.  
 
Zagreb je Ljubljano že večkrat premagal v boju za naslov najlepše urejenega adventnega mesta v regiji. A to je za prestolnico 
Hrvaške slaba tolažba, saj si lahko le želi turističnega razcveta, kakršnega v zadnjih letih doživlja Ljubljana. Medtem ko se 
dve sosednji državi zdita ujeti v vlogi talk večnega tekmovanja, si poleg Jadranskega morja in meje delita veliko skupnega. 
Tudi težave. 
»Bog te obvaruj zlih sosedov in začetnika na violini.« Italijanski rek o sosedih težko kot prispodobo uporabimo pri odnosih s 
Hrvaško, saj so koncerti hrvaških estradnikov pri nas vedno toplo sprejeti. Tudi štajerski rock trubadur Zoran Predin 
poslušalcem onstran južne meje vedno vzbudi lepe spomine na minule čase, ki se jih tako pri nas kot pri njih ne spodobi 
ravno na glas omenjati v nostalgičnem kontekstu. 
Two Cellos lahko, politiki ne morejo 
Devizne vloge hrvaških varčevalcev pri stari Ljubljanski banki na eni in posojila te banke hrvaškim podjetjem na drugi strani, 
mejno vprašanje, odpadki iz jedrske elektrarne Krško, to je le nekaj primerov, ki dokazujejo, da politiki tako v Ljubljani kot v 
Zagrebu skoraj nobenega večjega odprtega problema ne znajo razrešiti brez sodišča. Vsa ta vprašanja ostajajo odprta že 
skoraj tri desetletja oziroma od razpada nekoč skupne države. 
Ko so se večni glavoboli dveh držav začeli, je bil v Pulju rojeni Stjepan Hauser star pet, njegov v Mariboru rojeni prijatelj 
Luka Šulić pa je imel štiri leta. Od tedaj sta se fantka odlično naučila igrati violončelo, ustanovila svoj duet Two Cellos in s 
svojimi živahnimi nastopi navdušujeta občinstvo po vsem svetu in seveda žanjeta pošteno zaslužene lepe honorarje. 
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Slika: »Vsaj poskusimo med čakanjem, da politiki rešijo vse probleme, skupaj zaslužiti čim več.« Foto: Arhiv Dela  
 
Bolje zanič violina v Dublinu kot ubrano petje v Zagrebu 
Ko se Hauser in Šulić vrneta domov in prižgeta televizijo ter po dnevniku vidita, kako se politiki sosednjih držav še vedno ne 
morejo dogovoriti skoraj o ničemer, imata preprosto izbiro. Lahko takoj ugasneta televizor ali pa počakata do oglasnega 
bloka, ko v reklami za največjega slovenskega trgovca, ki je v lasti največje hrvaške družbe, vidita in slišita svoj nastop. In 
potem ugasneta televizor. 
Žal pa nima veliko hrvaških mladih podobne sreče kot omenjena violončelista, ki odideta na turnejo, zaslužita in se vrneta 
nazaj v svojo lepo domovino. Mladi iz Hrvaške, ki želijo s svojim znanjem in delom spodobno zaslužiti, so vse prepogosto 
prisiljeni v selitev v perspektivnejše okolje. Tisti, ki ostanejo doma, pa se prav zaradi neperspektivnosti in težke ekonomske 
situacije težko odločijo za selitev na svoje, poroko in oblikovanje družine. Od tu je kratek korak do resnega demografskega 
problema, ko se vsako nedeljo popoldne celi konvoji avtobusov iz Slavonije vozijo proti Nemčiji. Irski Dublin je v zadnjih letih 
sprejel številne mlade Hrvate. 
»Vsaj poskusimo med čakanjem, da politiki rešijo vse probleme, skupaj zaslužiti čim več.« Ljubo Jurčić, hrvaški ekonomist  
 »Pogrešam hrvaške ljudi, ne pa tudi stališča, miselnost, konservativizem in pomanjkanje denarja,« je nedavno za The Irish 
Times povedal Filip Klubička, član češke skupnosti, ki se je iz hrvaškega Daruvarja odselil v irski Dublin. Kot je pojasnil, je 
njegova domovina Hrvaška v preteklih nekaj letih skrenila močno v desno in je postala veliko bolj konservativna, 
tradicionalno konservativna Irska pa postaja vse bolj liberalna. 
 

 
Slika: 4.105.493 prebivalcev je imela Hrvaška v lanskem letu. Foto: Arhiv Dela  
 
Povežimo se in zaslužimo več 
Hrvaški ekonomist in nekoč gospodarski minister v hrvaški vladi Ljubo Jurčić se ne slepi, da bosta državi prav kmalu rešili 
najbolj pereče spore. Je pa spomnil, da smo eni in drugi obsojeni na svoje sosede, zato bo vsaka pametna politika storila 
vse, kar lahko, da bo ustvarila pogoje, da bo lahko s sosedi čim bolje sodelovala in zaslužila čim več denarja. »Vojaki se 
vojskujejo, politiki politizirajo, poslovneži pa naj delajo posel. Pustimo jim proste roke, naj delajo, služijo denar in plačujejo 
davke v korist nas vseh,« pravi Jurčić. 
4.105.493 prebivalcev je imela Hrvaška v lanskem letu.  
Kako se bo razrešilo mejno vprašanje, si Jurčić ni upal napovedati, je pa podvomil, da si bo katerikoli politik upal sosedom 
dati kos zemlje, za katero njegov narod verjame, da mu pripada. Ob tem pa je spomnil, da tudi Rusi in Japonci že od druge 
svetovne vojne naprej niso razrešili mejnega spora, pa zgledno sodelujejo na poslovnem področju. 
»Dlje ko rešujemo odprta vprašanja, več nas vse skupaj stane. Če zadev ne znamo ali ne zmoremo rešiti, se poskušajmo 
osredotočiti na tisto, kar znamo in zmoremo. Doslej smo zamudili že veliko lepih priložnosti, a je po moji oceni največja 
izgubljena priložnost to, da smo po razpadu skupne države opustili tedaj dobro utečene dobaviteljske verige, ki so koristile 
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podjetjem v obeh državah,« pravi sogovornik. 
Če bi podobna podjetja na obeh straneh meje stopila skupaj, bi se hitro našle sinergije, ki bi jim povečale konkurenčnost na 
zahodnih trgih in zmanjšale stroške proizvodnje, pojasnjuje Jurčić. »Če in ko bodo vsi sedanji problemi med državami rešeni, 
nam bo denar prav prišel. Vsaj poskusimo med čakanjem, da politiki rešijo vse probleme, skupaj zaslužiti čim več,« poziva 
sogovornik. 

 
 
 

• Zahodni sosedje kdaj ponujajo Italijo, kakršne ne maramo. Vojko Urbančič. Delo, Ljubljana, 16. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zahodni-sosedje-kdaj-ponujajo-italijo-kakrsne-ne-maramo-150754.html  
Sosedske odnose utrjujemo od zgodnjega 8. stoletja, minuli dnevi so spet minili v ostrih tonih zaradi travmatične 
preteklosti.  
 
Bel paese, lepa, občudovana dežela Italija. Dežela svetnikov in komunistov, v kateri lahko duhovnik zaslovi, če njegovi farani 
takoj po maši in zadnjem »Bogu hvala« med posvečenimi zidovi uberejo še »rdečo« O Bella ciao. Država nasprotij in 
tisočerih nians, druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, v kateri kdaj zgodovino radi pišejo po svoje. 
Z Italijani sosedske odnose utrjujemo od zgodnjega 8. stoletja, ko se je zahodna slovenska etnična meja med Tržaškim 
zalivom in Karnijskimi Alpami postopno ustalila ob bojih z Langobardi. Ključne podatke o tedanjih slovanskih plemenih na 
najzahodnejšem predelu slovenskega poselitvenega območja je ohranil Čedadčan Pavel Diakon, ki je mnogo južneje, v 
slavnem benediktinskem samostanu Monte Cassino, več let pisal Zgodovino Langobardov. 
Prihod naših prednikov v zaledje Kopra pa iz le nekaj kasnejšega časa, leta 804, odraža listina Rižanskega zbora, ki opisuje 
prehod Istre v fevdalizem frankovske države; 172 poslancev tedanjih mest se je v novih razmerah med drugim pritožilo, ker 
je vojvoda Janez v njihovi bližini naseljeval Slovane. Ti so se polastili pašnikov in jim kradli živino, so tarnali ... Danes 
italijanski ribiči še kdaj izmaknejo kako ribo s slovenske strani Tržaškega zaliva, mi njim kako gledališko komedijo starega 
datuma. In se ob tem pustimo zasačiti. 
Cenjeni gostje z ostrimi toni 
Kaj nam zahodni sosed ponuja danes? Drugi najpomembnejši izvozni trg, in čeprav je italijansko gospodarstvo v drugi 
polovici lanskega leta spolzelo v recesijo, sta se v prvih enajstih mesecih leta 2018 povečala tako slovenski izvoz vanjo kot 
uvoz iz nje. Slovenija je v tem času v Italijo izvozila za 3,57 milijarde evrov, deset odstotkov več kot v celotnem letu 2017, 
uvozila pa za 4,25 milijarde, kar prav tako odraža rast. Italijani so v Sloveniji cenjeni gostje, v letu 2017 so v Ljubljani opravili 
največ nočitev med vsemi tujci. 
Sosedje kdaj tudi ponujajo Italijo, kakršne ne maramo. Minuli dnevi so minili v ostrih tonih, znova zaradi slovesnosti 10. 
februarja ob dnevu spomina na italijanske žrtve povojnih pobojev in eksodusa s te strani Jadrana, množičnih tragedij, ki 
ostajajo v slovenski javnosti, osredotočeni le na zločine Slovencev nad Slovenci, ob robu, abstraktno neoprijemljive. A 
nemara mlada italijanska slovesnost, vzpostavljena leta 2004, zaenkrat tudi na drugi strani meje ne šteje prav veliko, je že 
kdo pomislil. Drugače Italijani ne bi dovolili, da si jo prisvojijo ljudje s skrajnega desnega pola, pri čemer njeno 
»ekskluzivnost« v času pred evropskimi volitvami izkoristijo še vodilni politiki. 
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Kar se tiče medijev, uspešno. O izjavah predsednika Sergia Mattarelle, da fojbe nimajo zveze s fašizmom prej, 
podpredsednika vlade in notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je »otroke iz fojb« enačil z otroki, umorjenimi v 
Auschwitzu, in predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija o »italijanskih Istri in Dalmaciji« so italijanski mediji 
pisali na široko, zatem tudi o jezi Slovenije in Hrvaške, objav opravičil, ki so polnila slovenske medije, pa je bilo že precej 
manj. Ko smo tu pisali o njih, je Salvini na twitterju med drugim že modroval, da bi nemara kazalo ukiniti valentinovo, 
Slovenije pa se je na istem omrežju znova spomnil le malo zatem. Tokrat kot dežele, iz katere je v okviru posla za milijon 
evrov ilegalno prišlo na tisoče psov. 
Otroci iz Slovenije so umirali v italijanskih taboriščih na Rabu in v Gonarsu, na to temo je tudi Italijan Davide Toffolo ustvaril 
sijajen avtorski strip Italijanska zima, ob teh pa bi lahko Salvini »otroke iz fojb« primerjal tudi z zdajšnjimi, s tistimi, ki 
umirajo v Sredozemskem morju, si lahko prebral med številnimi italijanskimi komentarji k člankom. Seveda so se tudi 
italijanski bralci velikokrat zgražali nad slišanimi izjavami. 
So otroci res pristali v fojbah? Zgodovinar Raoul Pupo s tržaške univerze, član mešane italijansko-slovenske zgodovinske 
komisije, ki je leta 2000 končala skupno poročilo Slovensko-italijanski odnosi 1880–1956, je na vprašanje Primorskih novic, 
ali obstajajo zgodovinski viri, ki bi potrdili, da so v fojbah končali tudi otroci, odgovoril: »Morda bi za en primer v Istri leta 
1943 lahko domnevali, da je bil žrtev otrok. Nismo pa stoodstotno prepričani.« Kot je dodal, tudi o etničnem čiščenju ne 
moremo govoriti. 
 

 
   
Površnost kot stalnica 
A skrajni desnici ignoranca rada kdaj spodnese tla pod nogami. Vrhovna sestra Bratov Italije (Fratelli d'Italia) Giorgia Meloni 
si je vsenacionalni posmeh lani prav na dan slovesnosti prislužila, ko je tvitnila lasten prispevek k njegovemu beleženju in ga 
ilustrirala s fotografijo »Titovih žrtev«, ki se je zelo hitro izkazala za diametralno nasprotje. Objavila je namreč fotografijo 
italijanske fašistične eksekucije talcev v Loški dolini (Notranjska) leta 1942. S streli v hrbet. 
Italija še vedno ni dvignila 57,7 milijona ameriških dolarjev s fiduciarnega računa, namenjenih poplačalu odškodnine za 
zapuščeno imetje italijanskih optantov, ki je v skladu z določbami rimskega sporazuma iz leta 1983, prav tako ni premika 
glede restitucije odtujenih umetnin italijanskih slikarskih mojstrov na izvirne točke v Kopru in Piranu. A ima odtujitev dve 
plati medalje; z »eksodusom« umetnin so Italijani sami osiromašili italijansko kulturno dediščino obalnih mest. 

• Turisti so priložnost, Orbánov vpliv pa ne. Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, 16. februar 2019 
https://www.delo.si/novice/slovenija/turisti-so-priloznost-orbanov-vpliv-pa-ne-150757.html  
Viktor Orbán oblast ohranja tudi s financiranjem zamejcev. Če to skrbi večino sosed Madžarske, Slovenije (še) ne.  
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Slika: Budimpešti rečejo tudi vzhodni Pariz, poleg kozmopolitskega šarma obe prestolnici druži tudi uporniški duh njunih 
meščanov. Foto: Reuters 
 
Iz Ljubljane se zdi vzhodna soseda precej bolj oddaljena kot preostale tri slovenske sosede, a je politični in kapitalski vpliv 
Madžarske na našo državo danes tako velik kot že dolgo ne. Čeprav bi se čezmejnih naložb v turizem, nogomet in medije 
morali veseliti, skeptiki svarijo, da vzroki zanje niso zgolj ekonomski. 
Naša druga največja soseda je hkrati tudi druga najrevnejša soseda. Madžarska se je pod vodstvom premiera Viktorja 
Orbána, odločno – tudi s fizičnimi ovirami – postavila proti skupni evropski migracijski politiki in tako pridobila simpatije 
desničarskih voditeljev po vsej Evropi, a država ni zaprta. Pravzaprav bolj malo skriva pred sosedi. Že takoj ob prestopu meje 
je med vožnjo skozi vasi v bližini slovenske meje mogoče ugotoviti, da tam ljudje zaslužijo precej manj kot v Sloveniji. Toda 
drugačen, bogatejši vtis pustijo turistični kraji ob Blatnem jezeru, kjer je vse polno veličastnih vil v lasti premožnih 
Madžarov. 
Prestolnica Budimpešta pa s svojimi širokimi ulicami in veličastnimi zgradbami, številnimi multinacionalkami, univerzo in 
mladimi iz vse osrednje in vzhodne Evrope spomni na staro avstro-ogrsko slavo. Razen precej dostopnejših cen storitev, je 
malo dejavnikov, po katerih bi Budimpešta kakorkoli zaostajala za evropskima turističnima biseroma, Dunajem in Parizom. 
Veliki znajo slediti svojim interesom 
Budimpešta nikoli ne bi postala tako veličastna, kot je danes, če kraljevina Ogrska od leta 1000 do 1867, ko je vstopila v 
dvojno monarhijo Avstro-Ogrsko, ne bi znala jasno določiti svojih interesov in jim spretno slediti. Večino svojega obstoja je 
kraljevina poleg današnje Madžarske obsegala še Gradiščansko v Avstriji, Transilvanijo v Romuniji, hrvaško Slavonijo ter 
Vojno krajino, slovensko Prekmurje, Vojvodino v Srbiji in celotno Slovaško. 
Premier Viktor Orbán ne skriva teženj, da bi Madžarski povrnil vsaj del nekdanje slave in tudi ozemeljske velikosti. Pri tem 
ima uradna madžarska politika poleg geostrateškega in gospodarskega interesa po dostopu do morja še druge interese. 
Povečati si želi vpliv na različnih področjih življenja v Sloveniji. Ker Orbán zaradi svojih dejanj in avtokratskega vladanja ni 
ravno najbolj priljubljen na Zahodu, se namreč Slovenija zdi kot ena od držav, s pomočjo katere bi se lahko poskusil izviti iz 
nekakšne neuradne politične izolacije v EU. 
 
Kot drugo bi Orbán s povečanim vplivom na desni del slovenskega političnega prizorišča olajšal prihod sorodnih političnih sil 
na oblast v Sloveniji. S tem bi predvsem sebi bližnjim gospodarskim oligarhom s pomočjo slovenskih oblasti odprl vrata do 
naložb ali javnih naročil v Sloveniji. Razširitev avtokratskega-evroskepticizma v Orbánovem slogu v Slovenijo bi vzhodnim 
sosedom olajšal življenje na evropskem političnem parketu oziroma preprečil izgubo evropskih sredstev, ki madžarski zdaj 
grozi zaradi protievropskih potez v preteklosti.  
Ključna tveganja za Slovenijo 
Pri pregledu ključnih tveganj se je treba zavedati, da je Orbán na lanskih volitvah že tretjič zapored dobil dvetretjinsko 
večino. Pri tem kritiki ne pozabijo omeniti, da vzrok za tak uspeh tiči v političnih manipulacijah z dvetretjinsko 
parlamentarno večino v prvem mandatu, ko so spremenili volilni sistem in uvedli enokrožnega večinskega, kjer zmagovalec 
odnese vse. Takrat so spremenili tudi meje volilnih okrajev ter dodelili volilno pravico madžarskim zamejcem. Od tod je 
Orbánu razmeroma lahko prepričati svoje zamejce, kako naj volijo. 
Medtem ko Madžari onstran slovensko-madžarske meje očitno pogrešajo vidnejše državne naložbe, je pomurska madžarska 
samoupravna narodna skupnost v Sloveniji dobila več milijonov za razvoj nogometa, nogometne infrastrukture in gradnjo 
dijaškega doma. Lendavski nogometni klub Nafta je dobil dobrih šest milijonov evrov za sodobno nogometno akademijo. 
Orbán, ki je znan kot velik ljubitelj nogometa, podobno počne tudi na Hrvaškem v Osijeku, pri poslih te vrste pa imajo 
vodilno vlogo njemu bližnji gradbinci. 
 
A bolj kot madžarske državne naložbe v dobre odnose z Madžari v Sloveniji, bi moralo Slovenijo skrbeti, da bi z dejavno 
pomočjo Madžarske, z izvozom madžarskega političnega znanja v Sloveniji prišle na oblast politika, ki bi uvedla podoben 
način vladanja, kot ga zdaj poznajo na Madžarskem, v Turčiji ter Rusiji in ki bolj kot na demokracijo spominja na avtokracijo.  
Madžarski turisti imajo denar, naj ga prinesejo 



Čeprav je standard ljudi na Madžarskem opazno nižji kot standard v Sloveniji, je Madžarska s skoraj desetimi milijoni 
prebivalcev velik trg. Zaradi gospodarske rasti imajo potrošniki vse več denarja, Madžari pa radi potujejo, kar je skupaj z 
bližino Madžarske lepa priložnost za Slovenijo, da še poveča število madžarskih turistov. Tako kot med madžarskimi turisti 
Slovenija uživa velik ugled, podobno velja tudi za madžarske poslovneže in investitorje. Kot velika, do zdaj še neizkoriščena 
priložnost, se pogosto omenja največja madžarska banka OTP, ki je dejavna že v devetih državah regije, v Sloveniji pa so jo 
videli kot možno igralko v eni od bančnih privatizacijskih zgodb. 

 
 

• Politika, ki v institucijah EU nima kaj iskati. Janez Markeš. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 16. februar 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/politika-ki-v-institucijah-eu-nima-kaj-iskati-146103.html  
Zakaj bi Antonio Tajani moral odstopiti  
 
Teden je bil premočno zaznamovan z nedeljsko izjavo predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija pri spomeniku 
žrtvam povojnih pobojev pri Bazovici. Stvar je bila zastavljena zelo tendenciozno in od temeljne povojne tragedije jo je 
izpeljal v jasno tezo, ki ima težo nekdanjega Mussolinijevega fašističnega programa. Njegova obsodba povojnega pomora 
civilistov v fojbah zgolj zato, ker so bili Italijani, je sama po sebi pravilna in nevtralna. Drugačno jo naredi kontekst in tega je 
Tajani določil sam, ko je vzneseno izpeljal, »naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«. 
Odzivi slovenske in hrvaške javnosti, tudi odzivi slovenskih in hrvaških poslancev so bili burni, vendar povsem logični. 
Italijanski zgodovinski in genocidni fašizem v tem prostoru zase niti v grozotah fojb nikoli ne bo mogel najti opravičila. Te 
gredo predvsem na konto komunistov, ki v tistih časih niso izbirali metod za maščevanje. Kar danes počne Matteo Salvini – 
prejšnjo nedeljo je tudi bil pri Bazovici –, kljub temu ni nič drugega kot ponavljanje okoliščin, v katerih je italijanski fašizem 
vzcvetel, in za tako početje spet ne more biti opravičljivih razlogov. Mogoče so le razlage in iz njih je mogoče nemara 
izpeljati, da gre za značilno populistično metodo v Italiji prekomerno popularnega, sicer pa surovo neomikanega Salvinija. 
Antonio Tajani pa ni kdor koli. Je predsednik evropskega parlamenta in eden najvišjih predstavnikov Evropske unije, njenih 
vrednot, točneje ustanovnih vrednot. 
Razlogi za Tajanijev zdrs bržkone tičijo v Salvinijevem populizmu in zdajšnji predsednik evropskega parlamenta, ki si je 
kariero pozidal prek Berlusconijevega populizma, ki je bil ustanovni član stranke Naprej, Italija, je veliko evropsko 
perspektivo v Bazovici bržkone zamenjal za populistični predvolilni golaž. Na prvi pogled je videti, kot da je prišlo do zdrsa, 
do hipnega nesporazuma, trenutka nepazljivosti, mogoče celo napačne interpretacije tega, kar je Tajani sicer hotel 
povedati. Na to noto je uglasil tudi svoje opravičilo Sloveniji, Hrvaški in njunim politikom. Obžaloval je, da je vse skupaj 
zvenelo, kot bi s poitalijanjeno omembo Istre in Dalmacije podpiral nekakšne ozemeljske zahteve. Na hitro je obsodil tudi 
fašizem, točneje, da si vsi totalitarizmi zaslužijo odločno obsodbo in da je vse žrtve, tako fašizma, nacizma kot komunizma, 
treba obravnavati z enakim spoštovanjem. Opravičilo je bilo spet korektno, nekateri slovenski politiki (iz EPP) so ga sprejeli, 
drugi ga niso in vztrajajo pri zahtevi, naj odstopi. Opravičevanje se je nadaljevalo, ko politični ogenj ni ugasnil, in vedno 
znova se je skliceval na nesporazum in spoštovanje do vseh žrtev (ne)civilizacijskih okoliščin tistega med- in povojnega časa. 
Toda tu je pomemben detajl, ki zadevo spet postavi v drugačno perspektivo. 
V prostorih evropskega parlamenta je bila že v tednu pred bazoviško proslavo postavljena razstava o italijanskih žrtvah 
nasilja med drugo svetovno vojno in po njej. Žrtve fašističnega nasilja, ki bi naj bilo primarni vzgib kaskade vseh drugih 
nasilij, tam niso bile niti omenjene. Zaradi tega se je na predsednika parlamenta Tajanija naslovil slovenski evroposlanec Ivo 
Vajgl in je protestiral. Razstava si je nadela ime Vzhodna meja (Confine orientale), organizirana, je zapisal Vajgl, je bila na 
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pobudo Nacionalnega združenja Furlanija - Julijska krajina in Dalmacija v sodelovanju z anonimnim članom evropskega 
parlamenta. Delili so brošuro, v kateri je Vajgla zmotil način obravnave, kajti govorila je o konfliktih med Italijani in 
»Slovani«. 
Če je kaj držalo že v tednu pred Bazovico in proslavo žrtev, je držala Vajglova ocena, da je tovrstno dogajanje povsem tuje 
»duhu medsebojnega mirnega kulturnega sožitja, na katerem je zgrajena Evropska unija«. 
V resnici gre v vsej zadevi natanko za to: za duha mirnega medsebojnega sožitja – in EU bi ga v vsaki potankosti morala 
simbolizirati, predstavljati, po svojih uradnih predstavnikih pa tudi poosebljati. Če bi pri predsedniku parlamenta Tajaniju 
res šlo za nesporazum, potem bi bilo pametno slediti duhu tolerance, kajti ljudje delamo napake in nikogar ni, ki je ne bi in 
bi imel prvi pravico vreči kamen v drugega. Pri Tajaniju in razstavi, ki poglablja nesporazume, potencialno celo sovraštvo 
med Italijani in »Slovani«, nenamerne napake očitno ni bilo. Šlo je za nevarno koncipirano politiko, ki v institucijah EU nima 
kaj iskati. 

• Oproda viteza Berlusconija. Ali Žerdin. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 16. februar 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/oproda-viteza-berlusconija-146105.html  
Antonio Tajani, predsednik evropskega parlamenta, se je upravičil za besede, izrečene na Bazovici ob dnevu spomina na 
fojbe, toda težave ostajajo.  
 

 
Slika: Antonio Tajani ni politični začetnik. Obratno. Ima dolgo kilometrino; izkušnje je pridobival v Berlusconijevem 
gibanju Naprej, Italija, bil je član evropske komisije in evropskega parlamenta, bil je govorec prve Berlusconijeve vlade … 
Kilometrino nedvomno ima. Vprašanje pa je, ali ima ustrezno kapaciteto. Foto: Francois Walschaerts/AFP 
 
Živel, Trst! Živela, italijanska Istra! Živela, italijanska Dalmacija, je vzkliknil Antonio Tajani, predsednik evropskega 
parlamenta, ko se je na Bazovici udeležil slovesnosti ob dnevu spomina na fojbe. Italija dan spomina od leta 2004 naprej 
obeležuje 10. februarja. Sledili so slovensko-hrvaški protesti in sprenevedanje Antonia Tajanija, da je bil narobe razumljen 
ter da je bil njegov namen širiti idejo miru in sožitja. Sprenevedanju so sledili nov val protestov, ocena predsednika Boruta 
Pahorja, da je Tajanijeve besede mogoče razumeti tudi kot ozemeljske zahteve, in peticija z zahtevo, naj Tajani odstopi s 
položaja predsednika evropskega parlamenta. Potem se je mož še enkrat opravičil. Besed o italijanski Istri in italijanski 
Dalmaciji ni preklical. Je pa v pismu slovenskemu zunanjemu ministru Miru Cerarju zapisal: »Iskreno se opravičujem, tako 
vam kot slovenskemu narodu, če so moje besede utegnile užaliti čustva vaših sodržavljanov.« Za Cerarja je bila s tem zadeva 
zaključena, opravičilo je vzel na znanje. 
A nekaj težav je ostalo. Prva težava ni Tajani, temveč podpredsednik italijanske vlade in notranji minister Matteo Salvini, ki 
je s svojimi idejami navdahnil predsednika evropskega parlamenta, da je prestopil mejo spodobnosti. Salvini redno koraka 
daleč onkraj mej spodobnega. Na Bazovici je Salvini trdil, denimo, da so otroci, umrli v fojbah, in otroci, ki so umrli v 
nacističnem taborišču Auschwitz, enaki. 
Mladi monarhist 
V mladih letih je pripadal gibanju, ki si je prizadevalo, da bi se člani savojske dinastije vrnili v Italijo.  
Da so v vojni umirali otroci, je grozljivo. In res je, da so otroci umirali v Auschwitzu. Niso pa umirali v fojbah. Poročilo 
slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, napisano leta 2000, otroke omenja v povsem drugačnem kontekstu. 
Italijanski in slovenski zgodovinarji so tedaj soglasno zapisali: »V taborišča je bilo odgnanih okrog 30.000 ljudi, večinoma 
civilistov, žensk in otrok. Mnogi so od trpljenja umrli.« Mešana italijansko-slovenska komisija je prišla do zgodovinskega 
spoznanja, da so otroci umirali v fašističnih taboriščih, denimo na otoku Rabu. 
Ne pa v fojbah. 
A če je prva težava desni skrajnež Salvini, je druga težava dejstvo, da Tajani, politik, ki deluje pod okriljem desnosredinske 
evropske ljudske stranke, inspiracijo najde pri političnem skrajnežu. Težava je, če zmerna desnica posvoji besednjak, ideje in 
politiko skrajne desnice. 
Ob tem pa Tajani nikakor ni politični začetnik. Obratno. Ima dolgo kilometrino; izkušnje je pridobival v Berlusconijevem 
gibanju Naprej, Italija, bil je član evropske komisije in evropskega parlamenta, bil je govorec prve Berlusconijeve vlade … 
Kilometrino nedvomno ima. Vprašanje pa je, ali ima ustrezno kapaciteto, da bi znal nositi breme funkcije, ki jo zaseda. 
Italijanski politiki so namreč mojstri sprenevedanja, brez težav pripovedujejo, da so bili narobe citirani. Brez težav se 
prepričljivo lažejo, da so rekli nekaj drugega, kot je zabeleženo v tisku ali na tv-posnetku. Tajani pa je pri sprenevedanju 
obupno neroden. Političnim prvokategornikom ne pritiče, da so pri interpretacijah lastnih izjav tako okorni. 
Petinšestdesetletni pravnik – šolal se je na prestižni rimski univerzi Sapienza, ki izobražuje elitne kadre zahodne sosede – je 
bil v rosni mladosti pripadnik obskurnega mladinskega monarhističnega gibanja, ki se je ukvarjalo z mislijo, da bi se morala 
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savojska dinastija vrniti v Italijo. Po šolanju se je nekaj časa ukvarjal z novinarstvom; delal je tudi za italijanski nacionalni 
radio. 
Novinar 
Kot novinar je poročal iz Libanona, Sovjetske zveze in Somalije. Novinarsko kariero je končal kot šef rimske pisarne dnevnika 
Il Giornale.  
S politiko se je začel resneje ukvarjati leta 1994, ko je bil med ustanovitelji Berlusconijevega gibanja Naprej, Italija; istega 
leta je tudi kandidiral za člana evropskega parlamenta in bil prvič izvoljen. Pri kandidaturah za člana evropskega parlamenta 
mu je šlo kar dobro. Izvoljen je bil tudi v letih 1999 in 2004. 
Slabše mu je šlo na nacionalnih volitvah. Leta 1996 ni bil izvoljen v italijanski parlament. Leta 2001 je kandidiral za rimskega 
župana, a ga je premagal kandidat levosredinske demokratske stranke Walter Veltroni. Kljub porazom na nacionalni ravni je 
Tajani leta 2002 postal eden od desetih podpredsednikov evropske ljudske stranke. Še vedno je podpredsednik evropskega 
desnosredinskega zavezništva. 
Ko je Berlusconi Franca Frattinija, tedaj evropskega komisarja za pravosodje, svoboščine in varnost, kot političnega 
prvoligaškega ponovno vpoklical v italijansko vlado, se je drugoligašu Tajaniju odprla pot v evropsko komisijo. Postal je 
komisar za transport. In podpredsednik komisije. V naslednji postavi evropske komisije je prevzel resor za industrijo. Pikre 
komentatorje je leta 2010 razveselil z idejo, da počitniški izleti sodijo med temeljne človekove pravice, zato bi veljalo tistim, 
ki sami ne zmorejo kriti stroškov potovanj, pomagati s subvencijami. Morda Tajaniju delamo krivico, a v katalogu njegovih 
misli nismo zasledili stavka, da med temeljne človekove pravice sodi tudi to, da ne utoneš. 
Manj dovzeten je bil na opozorila evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika, da evropski proizvajalci vozil prikrajajo 
rezultate testiranj o emisijah. Tajani se za zaupna Potočnikova opozorila (ki pa so pobegnila v javnost) ni zmenil. Potem je 
evropsko avtomobilsko industrijo udaril Volkswagnov škandal. 
Delodajalec 
Silvio Berlusconi je bil lastnik časnika Il Giornale. Ko je prestopil v politiko, ni zamenjal delodajalca.  
Tajani je leta 2014 ponovno kandidiral na volitvah za evropski parlament. In postal podpredsednik evropskega parlamenta. 
Ko je socialdemokrat Martin Schulz kot predsednik evropskega parlamenta leta 2017 odstopil, misleč, da ga v Nemčiji čaka 
vrhunec politične kariere, se je Tajani pognal v boj za vodenje parlamenta. V četrtem krogu glasovanja je dobil potrebno 
večino in premagal rojaka, kandidata levice, Giannija Pittello. 
Šestindvajsetega maja letos gredo Italijani na evropske volitve. Silvio Berlusconi, Tajanijev politični delodajalec, je januarja 
sporočil, da se bo pri 82 letih potegoval za položaj evropskega poslanca. Tajani je ob tem na družabnem omrežju napisal 
srce parajočo vdanostno izjavo: »Čudovita novica (...) Prepričan sem bil, da bo še enkrat kandidiral in branil svobodo ter 
pravico državljanov, da dobijo delo ter niso nadlegovani z nepravičnimi davki.« Julija lani je Tajani Berlusconija javno pozval, 
naj kandidira na evropskih volitvah. Berlusconiju se je namreč iztekla kazen, da se ne sme ukvarjati s politiko, evropske 
volitve so prva priložnost za politično vrnitev. 
Za nagrado, ker je ostal lojalen, je Tajani postal podpredsednik rahlo upehanega projekta Naprej, Italija. Besede, da sta Istra 
in Dalmacija italijanski, izrečene v Bazovici, lahko razumemo tudi kot del družbenega eksperimenta, katerega cilj je 
ugotoviti, kakšna retorika bi se obrestovala na volitvah. 

• Temeljne vrednote niso ne leve ne desne, o njih se ni mogoče pogajati. Intervju: Judith Sargentini. Pogovarjal se 
je: Janez Markeš. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 16. februar 2019  

Judith Sargentini, poslanka zelenih v evropskem parlamentu 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/temeljne-vrednote-niso-ne-leve-ne-desne-o-njih-se-ni-mogoce-pogajati-
150380.html  
Je poslanka v evropskem parlamentu že od leta 2009 in predstavlja nizozemske zelene. Je neprijetna sogovornica, vendar 
politično zelo načelna in korektna. Leta 2017 jo je pristojni odbor evropskega parlamenta imenoval za poročevalko, ker 
naj bi sprožili 7. člen v postopku zoper Madžarsko zaradi kršenja temeljnih vrednot EU. Njena kritika gre tudi drugim 
državam EU in njihovim političnim skupinam.  
 

 
Slika: Judith Sargentini, poslanka zelenih v evropskem parlamentu. Foto: Martin Pluimers 
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Pozornost mi je vzbudilo vaše načelno stališče do madžarskega načina v razumevanju evropske demokracije. Zadnjega 
januarja letos je bila v evropskem parlamentu seja, kjer ste poročali o stanju madžarske demokracije. 
To ni točno, bila je le debata. 
Da, iz te debate izpeljujem vprašanje. Ali je po vašem Madžarsko v smislu demokracije še mogoče rešiti ali za to ni več 
upanja? 
Seveda je mogoče, toda vlada si mora želeti spremembo nazaj k demokraciji. Tako zdaj ni videti, kajti po glasovanju 
lanskega septembra, ko je dve tretjini evropskega parlamenta glasovalo za poročilo o Madžarski, so se stvari le še 
poslabšale. Centralna evropska univerza je morala zapustiti državo, vzpostavljeno je bilo novo administrativno sodišče, kjer 
so sodniki zelo poslušni vladi. Mediji, ki so bili glas gospodarja, so postali konglomerat. Gre za monopol, ki drugim 
neodvisnim medijem še bolj otežuje delovanje. Tu je misija Združenih narodov, ki je hotela obiskati priporne prostore za 
begunce, a so ji prepovedali vstop. 
Tu je tudi t. i. suženjski zakon, ki v novi zakonodaji dovoli do 400 delovnih nadur in finančno plačilo šele leta kasneje. 
Delovne sile primanjkuje, ker Madžari zapuščajo državo, ker jim tam ni več všeč, ker vidijo boljše priložnosti drugje. Tudi 
drugih državljanov EU delo na Madžarskem ne zanima, migrantom pa ni dovoljeno vstopiti v državo. Država se je torej 
odločila podaljšati delovni teden Madžarom, da bi ugodila podjetništvu. Na vrhu vsega še to, kar je povzročilo nestabilnost 
tudi drugod: sprejeli so premiera Makedonije Nikola Gruevskega, dodelili so mu azil in začeli so se vmešavati v stabilnost 
Balkana. To je zelo nevarno. 
Z Madžarsko sem začel, ker me zanima vaše mnenje o širšem evropskem populizmu. Dogaja se na Poljskem, tudi tam je 
problem z ločitvijo vej oblasti. Poleg Madžarske naj bi na to pot stopala tudi Slovaška. Zdaj gre v podobno smer Italija … 
Kakšno prihodnost Evropske unije vidite v luči vseh teh trendov? Videti je, kot da je bila EU sestavljena v imenu skupnega 
trga in ne skupnih vrednot … Kakšno je vaše mnenje? 
Temu ne bi nadela imena populizem. To je preveč prijateljsko in premehko poimenovanje. Ko pogledate na madžarsko 
vlado ali k Italijanom, tudi k delu avstrijske vlade, govorimo o skrajni desnici, kar toliko bolj zbuja skrb. Prihajam iz politične 
stranke, ki pravi, da je EU veliko več kot le skupni trg. Gre za skupne vrednote. EU je in bi si morala še naprej prizadevati biti 
zaščitnica miru; da ne bi drug proti drugemu več sprožali vojn. Kar vidim, je to, da vse več vlad držav članic hoče evropsko 
sodelovanje videti kot nekaj, iz česar je mogoče pridobiti dobiček zase in za svoje, ne za vse ljudi, temveč za svoje notranje 
kroge. Lahko si mislimo, kaj to pomeni za prihodnost. Toda noben član Evropske unije v resnici ne želi živeti v diktaturi. 
Evropski državljani, bodisi na Madžarskem bodisi v Italiji, so zelo jasni v tezi, da jim je zelo všeč članstvo v EU. Pravo 
vprašanje ni, zakaj ljudje glasujejo za populiste ali celo za skrajno desnico. Ti ljudje jim obljubljajo socialne priboljške. Orbán 
obljublja celo, da bo ženska, ki bo imela več otrok, dobila ugodna posojila ali bo celo oproščena davkov na prihodke, če bo 
imela več kot štiri otroke. Igrajo na noto denarja, igrajo na finančne spodbude, temu pa sledi lista omejitev, ki v bistvu 
zamejuje svobodo državljanov. Tega noče nihče. 
Bili ste naklonjeni novim članicam EU … 
Še vedno sem naklonjena novim članicam EU. Za primer še vedno lahko vzamete Madžarsko. Ta država je postala članica EU 
leta 2004 in bila je ena od najbolje delujočih članic EU. Nobenega razloga ni bilo, da bi leta 2004 lahko predvidevali, da se bo 
zgodilo to, kar se je kasneje zgodilo. 
Je bil razlog za spremembo nemara v tem, da se je ta država tako hitro oprijela neoliberalizma, da tega ni vzdržala? Je v 
tem odgovor na njen preobrat? 
Ne, mislim, da to ni razlog. Mogoče na neki način, ne vem točno. Za vse, kar se je dogodilo na Madžarskem, ne krivim le 
trenutne vlade. Verjetno obstaja razlog, zakaj so ljudje leta 2010 volili proti socialnodemokratski vladi v korist Fidesza. Tudi 
tedanja vlada ni zagotavljala tega, kar so ljudje potrebovali. Nisem naklonjena temu, da bi poenostavljali neoliberalizem. Ne 
moremo argumentirati, da napredujoči neoliberalizem vodi k utišanju medijev, sodišč, k omejevanju svobode izražanja ali 
svobode združevanja. 
Govorite o temeljnih vrednotah, ki bi jih država morala imeti v vsakem primeru? 
Da. Bodimo pošteni. Kaj je opogumilo Orbánovo okolico? Denar. Kdo jim je omogočil, da so tako hitro obogateli? Orbán ali 
evropsko financiranje? 
Nekoč je prav George Soros štipendiral Orbána … 
Soros je plačal njegovo izobrazbo. Tedaj je bil Orbán zelo zanimiv nov liberalni človek, ki je mislil dobro za svojo deželo. 
Bili so časi, in ti še trajajo, ko je EU za te dežele pomenila veliko upanje. Danes imamo pred seboj brexit. Kaj je v EU šlo 
narobe, da smo prišli do te točke? 
Različne stvari so šle narobe. Toda naj bom v tem spet jasna: zavzemam se za precej bolj socialno Evropo, kot v resnici je. 
Toda ne glede na to ne mislim, da populisti, ki se poigravajo s prepričanji ljudi, že sami po sebi pomenijo, da ni dovolj 
»socialne Evrope«. Mislim, da bi več socialne note pomagalo, toda ne namigujem, da bi neodgovorne politike, ki kujejo hitre 
dobičke in si pomagajo s hitrimi igrami moči, lahko kar zaobšli na tak način. V Veliki Britaniji je David Cameron napravil 
veliko napako, ko je sklical referendum. Mislil je, da bo zmagal na referendumu in da bo Velika Britanija ostala v EU. V Veliki 
Britaniji desetletja ljudem niso prikazovali pravilne podobe Evropske unije. Tu jim je žalostno spodletelo in je pokazalo na 
neodgovorne politike in na hitre napačne rezultate tega. Zgodilo se je vseeno, da zdaj nobena evropska države noče več 
izstopiti iz EU. Dogodki v zvezi z brexitom so na rob prestrašenosti spravili tudi najbolj ekstremistične čudake. 
Naj se vrnem k socialnemu vidiku. EU je v gospodarski krizi znala najti formulo, kako po enem ključu pozdraviti bančni 
sistem. Primer je Grčija. Na drugi strani so socialna vprašanja prepuščena vsaki posamični državi EU. Kako vi to vidite? 
Rekla sem, da EU zame ni le skupni trg. Če hočemo preseči občutne socialne razlike v Evropski uniji, moramo začeti reševati 
ta problem. Povsem nerazumno je, da Nemčija na primer izplačuje tako nizke plače in na ta način tekmuje z Grčijo. Tega ne 
bi smeli početi. Evropa bi seveda morala postati bolj socialna. Toda nevarno bi bilo razpravljati, da tisti strašni del zgodbe, ki 



jo uporabljajo desni politiki, prihaja preprosto zaradi pomanjkanja socialne Evrope. Socialni vidik, mislim, bi lahko izboljšali, 
ne moremo pa reči, da se Matteo Salvini hoče potegovati za socialno Evropo. Ne vidim, da bi se Salvini zavzemal za to, ne 
vidim, da bi se za to zavzemal Viktor Orbán. Problem gre takole: da, res bi se vsi skupaj morali zavzemati za bolj socialno 
Evropo, toda ne mislimo si, da premieri različnih držav in tega tipa dezinformacije v zvezi s socialnimi vprašanji v resnici 
dajejo v debato zaradi tega cilja. 
Katere so korenine populizma te vrste ali ekstremnih desnic po Evropi, če ne v socialnih vprašanjih? 
Saj korenine tam dejansko so. Problem pa je, da sredinske stranke, krščanski demokrati in socialni demokrati doslej na te 
izzive niso prav odgovorili. Šli so v globalizacijo brez prave zaščite pred njo. V tem razmišljanju se strinjam z vami. Odklanjam 
pa misel, da bi to vprašanje »legalizirali«, bolje rečeno, da bi na tak način našli logično razlago, zakaj Orbán lahko 
diskriminira Rome, zakaj romunska vlada, ki se imenuje socialno-demokratska, sklicuje referendum z namenom 
zamejevanja porok kot zveze med moškim in žensko, da ne bi prišlo do istospolnih porok. Vse to je igranje na čustva ljudi. 
Kakšen, mislite, je v povprečju status temeljnih človekovih pravic v Evropski uniji? 
Veliko boljši kot v Rusiji ali Ukrajini, ali v Maroku, ali v Egiptu. 
Torej ste glede tega optimistka? 
Pesimizem, mislim, ne bi vodil k pravim spremembam. Predstavljam stranko zelenih v evropskem parlamentu. Smo v vladah 
Švedske in Luksemburga. Želeli bi biti tudi v vladah drugih držav. Sem na levici in nisem v središču prevladujoče politike. 
Seveda želim spremembe na tem področju. Zakaj bi bila sicer v politiki? Temeljne vrednote, to je ključno, pa niso ne leve ne 
desne. Mogoče lahko imenujete pravilno socialno politiko bolj levo, ne bi pa se rada znašla v položaju, da bi zaradi 
nepripravljenosti po pravilnih socialnih politikah ne imeli skupnega sporazuma in bi lahko bile sredinske stranke 
neobčutljive za temeljne človekove pravice. Kje je pravzaprav pravi problem? Največji problem niso nujno salviniji tega 
sveta. Problem imamo z manfredi webri tega sveta, z davidi cameroni tega sveta. David Cameron je zavrgel priložnost za 
pravo debato, s tem ko je prezgodaj napovedal referendum. Manfred Weber je preblizu politikom, kakršen je Viktor Orbán. 
Pravzaprav se spogleduje s poljsko stranko Zakon in pravičnost. Težavo imamo s tistimi, ki se imenujejo sredinski in 
proevropski in se hkrati spogledujejo z ekstremno desnico. To so naši pravi problemi. 
Kako torej te probleme rešiti? 
Na naslednjih volitvah glasovati drugače. 
Lahko vseeno uvidite razliko med mehkim neoliberalizmom, ki nas obkroža in v njem ne vidimo pravega problema? Rekli 
ste, da mogoče salviniji in orbáni niso največji problem. Nekako pa se zdi, da Evropska unija vseeno tudi deli enake 
težave kot ZDA … Je tudi globalizacija naredila svoje? Je sploh mogoče iti ven iz tega vzorca? 
To se edino lahko zgodi, če ljudje ne bodo volili tistih, ki niso in ne bodo zagotovili primerne socialne zaščite. Mislim, da se 
ne moremo primerjati z Združenimi državami Amerike, kajti velika večina evropskih držav ima delujoč zdravstveni sistem. 
Seveda je glede zadev zdravstvenega zavarovanja velika razlika med severno in južno Evropo, tudi med vzhodno in zahodno. 
Vseeno: v Združenih državah težko govorimo o primernem socialnem varstvu. Razlika torej obstaja, a naši problemi so 
notranje narave. Krizo v Grčiji bi lahko rešili bistveno hitreje. Tega nismo storili. Kot da je bilo s to krizo treba bolj »krvaveti«, 
kot bi bilo treba bolj čutiti njeno bolečino. 
V Nemčiji je dolga desetletja veljala tradicionalna delitev na krščanske in socialne demokrate. Zdaj je drugače in zdi se, da 
se glasovi selijo k zelenim na eni in AfD na drugi strani. Zdi se, da so se tudi v drugih državah Evropske unije v politični 
strukturi družbe zgodile spremembe … 
Kakšne spremembe strukture imate v mislih? 
V mislih imam dejstvo, da tradicionalne politične delitve več ne delujejo. 
Menim, da več ne delujejo, ker so se krščanski in socialni demokrati preveč zbližali. Ne zastopajo niti več tradicionalnih ljudi. 
Oboji prehitro korakajo v ekonomsko igro prostega trga in v globalizacijo. Naši prijatelji krščanski demokrati so tudi preveč 
prestrašeni, da bodo na račun ekstremne desnice izgubili svoje glasove. Zato se ji prilagajajo. Problemi so povsod enaki. 
Prihajam iz Nizozemske in tam se s temi težavami spopadamo že zelo dolgo, mnogo dlje celo od Nemcev. Naučili smo se, da 
bodo ljudje na koncu raje volili za pravo, resnično stvar, ne za prisvojeno. Enako velja za torijce v Veliki Britaniji. Ti so se na 
neki točki oprijeli jezika, ki ga je govoril evroskeptični Ukip. Ljudje so potem volili Ukip namesto torijcev. Enako je bilo pri 
zadnjih volitvah na Bavarskem. CSU je skušal ljudi oddaljiti od AfD, prilagodil se je njihovemu jeziku. In kaj se je zgodilo? CSU 
je izgubil, AfD je zmagal. To se zgodi neodgovorni politiki. Ugotavljam, da politiki sredine ne sprejemajo svoje odgovornosti. 
Ozirajo se po hitrih zmagah na naslednjih volitvah. To je nevarno. To je tudi razlog, zakaj ščitijo Orbána, kajti bojijo se številk 
[beguncev]. Toda kadar ščitiš Orbána, ljudem sporočaš, da je to, kar počne, sprejemljivo. 
Tu sva spet pri temeljnih človekovih pravicah … 
Mislim, da se o temeljnih človekovih pravic ni mogoče pogajati. Po migracijski krizi se je izkazalo, da obstajajo stranke, 
začenši s krščanskimi pa tudi socialnimi demokrati, za katere so temeljne človekove pravice in pravice tistih, ki ti niso blizu, 
predmet pogajanj. 

• Albanci so v Severni Makedoniji bolj svobodni. Intervju: Talat Xhaferi. Pogovarjal se je: Vili Einspieler. Delo, 
Ljubljana, Sobotna priloga, 16. februar 2019  

https://www.delo.si/sobotna-priloga/albanci-so-v-severni-makedoniji-bolj-svobodni-150391.html  
Talat Xhaferi je v času makedonske samostojnosti prvi predsednik sobranja albanske nacionalnosti.  
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Slika: Dobrodošli v Republiki Makedoniji se po novem glasi Dobrodošli v Republiki Severni Makedoniji. Foto: Ognen 
Teofilovski/Reuters 
 
Iz besed Talata Xhaferija je mogoče razumeti, da bodo Albanci vztrajali pri uveljavljanju pravic, ki so jih pridobili v zameno za 
podporo socialdemokratski vladi Zorana Zaeva in rešitvi spora z Grčijo. Ustavne spremembe in zakon o jezikih so zmanjšali 
nevarnost za razkosanje ali razpad večetnične države. 
Zahodni centri moči so se odločili, da je priključitev Makedonije severnoatlantskemu zavezništvu pomembnejša od 
tveganja izbruha še enega balkanskega spopada. Je bila nevarnost realna? 
Ta realnost je vedno prisotna, ne smemo je podcenjevati. Na Balkanu so še vedno nerešena številna vprašanja. Republika 
Severna Makedonija se lahko s članstvom v Natu izogne tej nevarnosti. Nevralgične točke ostajajo odnosi med Prištino in 
Beogradom in nejasen status BiH.  
Ali vas skrbi grožnja Moskve, da bi lahko Makedonija kot članica Nata postala legitimna tarča, če se bodo poslabšali 
odnosi med Natom in Rusijo? 
V globalnem razmerju sil nihče ne more izključiti možnosti, da ne bo postal žrtev dvostranskega konflikta na globalni ravni. 
Ker severnoatlantska pogodba vključuje tudi obveznost kolektivne obrambe, gre bolj za zastraševanje kot za realno grožnjo.  
Podpis protokola o pristopu Makedonije k Natu je redka zmaga Zahoda v regiji, ki je znova na prvi liniji sporov med 
velikimi silami. Kje je največja nevarnost, da Balkan ne bo zdržal pritiska? 
Interesi velikih sil se spopadajo na več kriznih žariščih, kjer merijo lastne možnosti in sposobnost. Balkan se vse bolj 
približuje evropskim vrednotam, na končno rešitev pa še čakata kosovsko vprašanje in nedelujoči politični sistem v BiH. Z 
njihovo rešitvijo bi se Balkan otresel oznake, da je sod smodnika. Ker Srbija ostaja povezana z Rusijo, niso izključene 
provokacije na Balkanu.  
Kako lahko Albanci v Makedoniji prispevajo k rešitvi kosovskega vprašanja? 
Neposrednega vpliva nimajo. Državljani Kosova in Srbije bi morali podpreti državne institucije, da najdejo rešitev glede 
statusa Kosova, katerega neodvisnost so priznale že številne države. Kosovo ne more nikoli več biti pod politično in pravno 
jurisdikcijo Beograda. Prej kot bo Beograd to sprejel, prej se bo izboljšala kakovost življenja vseh na Kosovu. Ohridski 
mirovni sporazum in dogovor Makedonije z Grčijo sta dokaz, da lahko strani, ki sta v sporu zaradi statusnih vprašanj, s 
pogajanji dosežeta sprejemljivo rešitev v korist obeh.  
Ali članstvo v vojaški zvezi prinaša večjo etnično in socialno kohezijo v državi, ki je redek primer delujoče multietnične 
demokracije v regiji? 
V vsakem primeru prinaša večjo politično stabilnost in boljše medetnično sodelovanje. To je tudi pogoj za večjo 
gospodarsko stabilnost, ker spodbuja tuje naložbe in jamči varnost vloženega kapitala. 
V času spora z Grčijo nismo imeli dvostranske komunikacije na visoki ravni, grški kapital pa je bil kljub temu močno prisoten 
v Makedoniji, ker gospodarstvo ne priznava meja in političnih preprek. Gre za drugo logiko. Z rešitvijo spora z Grčijo smo 
zagotovili večjo varnost za tuje naložbe in kapital.  
Krvave vojne v drugih nekdanjih jugoslovanskih republikah niso prestopile makedonskih meja, čeprav je nevarnost vedno 
obstajala. Je vstop v Nato garancija za ohranitev meja s sosednjimi državami? 
Nevarnost večjih krvavih spopadov je grozila Makedoniji leta 2001. Ohridski mirovni sporazum je določil okvir odnosov med 
največjima etničnima skupnostma, Makedonci in Albanci, kot osnovo delovanja medetničnih odnosov v državi. Makedonija 
se je tako izognila državljanski vojni. Leta 2017 je dosegla sporazum z Bolgarijo in lani z Grčijo. Sedanja makedonska vlada in 
parlamentarna večina sta trdo delali za premagovanje sporov, rezultat tega dela pa je podpis pogodbe o prijateljstvu z 
Bolgarijo in prespanski sporazum z Grčijo. Slednji je Makedoniji odprl vrata v Nato. Grčija je z ratifikacijo protokola že odprla 
ta proces, Makedonija je definirala vse meje s sosedi, leta 2008 tudi s Kosovom. V mednarodnem kontekstu državnosti je ta 
krog zaprla. V primeru spreminjanja meja v regiji, ki bi povzročilo domino učinek, pa ni mogoče ničesar izključiti. Ker proces 
reševanja sporov poteka v okviru mednarodnih institucij, je takšen scenarij na Balkanu malo verjeten, kljub nekaterim silam, 
ki navijajo za to rešitev.  
Da bi se pridružili klubu, ste spremenili ime države v Republiko Severno Makedonijo. Ali je cena, ki ste jo plačali, 
previsoka? 



Če upoštevamo celotne odnose v regiji in širše, je Makedonija, ki je zdaj že Severna Makedonija, naredila najboljšo možno 
potezo in rešila vprašanje, ki jo je skoraj tri desetletja blokiralo na njeni evroatlantski poti. To ni previsoka cena, temveč 
optimalna rešitev za obe strani.  
Za koliko časa je sporazum Skopja z Atenami, ki ima številne nasprotnike v obeh državah, zaprl zgodovinski spor med 
Makedonijo in Grčijo? 
Sporazum nima časovnih omejitev. Čeprav gre za dvostranski sporazum, zgodbe ni več mogoče vrniti nazaj. Posledice za 
prihodnost so pozitivne, vračanje v preteklost pa ne bi dobilo podpore. Gre za dolgotrajen sporazum, s članstvom v Natu pa 
se bodo spremenili tudi dvostranski odnosi med državama. Grčija in Turčija, ki sta že dolgo v Natu, imata nerešena 
dvostranska vprašanja, ki so v nasprotju z načeli članstva. Način delovanja zavezništva je instrument, ki preprečuje 
morebitno eskalacijo nesporazumov med članicami. V tem kontekstu je proces nepovraten.  
Še vedno je možno, da grška opozicija zmaga na volitvah in blokira članstvo Severne Makedonije v EU ... 
Takšno retoriko razumem kot sredstvo za pridobivanje glasov volivcev. Dobri poznavalci mednarodnih procesov bodo 
potrdili, da pristopa Severne Makedonije k Natu ni več mogoče preprečiti. Čeprav bo proces pristopanja k EU dolgotrajen in 
veliko bolj zapleten, verjamem, da bo doživel srečen konec. 
 

 
Slika: Talat Xhaferi je bivši vojak, ki so ga izšolali Srbi in Američani. Foto: Tomi Lombar  
 
Kaj pomeni sporočilo o uspešni rešitvi spora, ki ga Makedonija in Grčija pošiljata Srbiji, Kosovu, BiH in Albaniji? 
Albanijo je treba izključiti, ker ima urejene dvostranske odnose z vsemi sosedi, s katerimi je skupaj tudi v Natu. 
Makedonsko-grški sporazum bi lahko bil model za reševanje spornih vprašanj med Srbijo, Kosovom in BiH, tako da bi Balkan 
postal simbol miru, stabilnosti in varnosti v regiji in Evropi.  
Mnogi gledajo na Nato kot na raj na zemlji. Ali lahko vlada zadovolji njihova visoka in nerealna pričakovanja? 
Večina v Makedoniji ne gleda na članstvo v Natu kot na raj na zemlji, temveč kot na potrebo, da postane del skupne 
varnosti. Članstvo naj bi prispevalo tudi k stabilnemu gospodarskemu sistemu, ki bo pripeljal tuje naložbe in ustavil 
negativni trend izseljevanja iz države. Ker naši državljani že desetletja delajo v Evropi, se zavedajo pomena evropskih 
vrednot. Zato je več kot 70 odstotkov prebivalstva podpiralo članstvo v EU in Natu. Večina razume odnos med državljani in 
institucijami, seveda pa so tudi skupine, ki razmišljajo drugače, kar je značilno za vsako demokracijo.  
Članstvo v zavezništvu samo po sebi ne pomeni večje kakovosti življenja, manjše stopnje brezposelnosti, pravne države, 
notranje stabilnosti in napredka. 
Številne naloge so še pred nami. Najpomembnejša je povrnitev zaupanja ljudi v stabilnost in učinkovitost državnih institucij, 
kar je tudi pogoj za uspešno delovanje v Natu. Reforme in zakonske rešitve usklajujemo z evropskimi direktivami. Gre za 
vrsto bolečih ukrepov, zlasti v pravosodju in javni upravi, vendar tudi v civilni družbi. Državljani bi jih morali sprejeti za svoje, 
institucije pa bi jih morale dosledno izvajati.  
Makedonija potrebuje reforme v vseh segmentih družbe. Kdaj bo gospodarstvo proizvajalo tudi kaj drugega kot beg 
možganov? 
Možgane proizvaja naš izobraževalni sistem, ljudje pa koristijo pravico do svobodnega gibanja v EU in iščejo boljše razmere 
za delo. Zato si prizadevamo uskladiti predpise in zagotoviti varno gospodarsko okolje, da bi možgane zadržali doma. To se 
ne dogaja samo na Balkanu, temveč se z begom možganov ubadajo tudi države članice EU. Politični spor s sosedi smo 
reševali skoraj tri desetletja. Ta je povzročil tudi gospodarsko nestabilnost, tako da izobraženi ljudje niso videli perspektive 
in so odhajali iz države. Tuja vlaganja so prvi pogoj za njihovo delno vrnitev in zmanjševanje izseljevanja. Od podpisa 
dogovora z Grčijo do zdaj se je blagovna menjava med državama povečala za 18 odstotkov. To je pot, ki lahko omogoči, da 
bo pamet ostala doma.  
Mar to pomeni, da bodo potrebna tri desetletja tudi za stabilizacijo gospodarstva? 
Ne. Gospodarski tokovi so hitrejši od političnih. V času spora z Grčijo nismo imeli dvostranske komunikacije na visoki ravni, 
grški kapital pa je bil kljub temu močno prisoten v Makedoniji, ker gospodarstvo ne priznava meja in političnih ovir. Gre za 
drugo logiko. Z rešitvijo spora z Grčijo in sprejetjem nekaterih makroekonomskih ukrepov smo zagotovili večjo varnost za 
tuje naložbe in kapital.  
Se vrača zaupanje ljudi v državne institucije? 
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Odvisno je od njihove učinkovitosti. Delu institucij, s parlamentom vred, je uspelo povrniti zaupanje ljudi. Nekatere še 
vedno stopicajo na mestu. Med njimi je pravosodje. Sodni procesi se vlečejo leta, ljudje pa se izgubljajo v sodnem labirintu. 
Njihova pravna varnost je na nizki ravni. Ni sprejemljivo, da v isti zadevi na različnih sodnih ravneh razsodijo popolnoma 
drugače.  
Kako bo Skopje prepričalo Bruselj, naj EU že junija vzporedno s pristopanjem Natu končno začne tudi proces pristopnih 
pogajanj o članstvu Severne Makedonije? 
Smo v fazi zakonodajne regulacije, ki bo usklajena z evropskimi predpisi. To je prva stopnja. Zakonske rešitve bomo 
implementirali v praksi med odpiranjem posameznih poglavij. Potrebna je tudi intenzivna neposredna komunikacija z 
državami članicami EU na vseh ravneh, zlasti s tistimi, ki so skeptične do širitvenega procesa. Predstaviti jim moramo, kaj 
smo že naredili in katere zakonodajne rešitve še načrtujemo. Na srečanju s skupino francoskih parlamentarcev, kjer 
večinoma niso naklonjeni premikom v širitvenem procesu, smo ugotovili, da izhajajo iz uradnih poročil. Skopje v Parizu in 
številnih drugih državah članicah EU ni bilo prisotno skoraj deset let. Zavedamo se, da je pred nami težka pot, vendar 
nimamo druge izbire.  
Kako lahko Slovenija pomaga Severni Makedoniji na njeni evropski poti? 
Ljubljana že leta aktivno podpira Skopje v približevanju Natu in EU. To izraža tudi z vodenjem Natove povezovalne pisarne v 
Skopju in vlogo Natovega kontaktnega veleposlaništva, ki jo slovensko veleposlaništvo v Skopju opravlja letos in v 
prihodnjem letu. V procesu približevanja EU in pri implementaciji evropske prakse nam bodo slovenske izkušnje dragocene 
na vseh ravneh. Slovenske institucije so izrazile pripravljenost, da nam pomagajo. To, da nam Slovenija stoji ob strani, je 
močno zagotovilo, da se bomo tudi mi kot država, pa tudi celotna regija Zahodnega Balkana, razvijali v pravo smer, ki bo 
našim državljanom prinesla mir, stabilnost, napredek in blaginjo.  
Ali je z zakonom o jeziku, ki mu nasprotujeta opozicija in predsednik Gjorge Ivanov, z obljubljeno zaščito albanske 
diaspore, dvojezičnimi osebnimi dokumenti in z izbrisom formulacije makedonsko državljanstvo razpad države zaključena 
zgodba? 
Zakon o jezikih je treba razumeti kot instrument povezovanja in sodelovanja, ne kot instrument ločevanja med etničnimi 
skupnostmi v državi. Ustavne spremembe obvezujejo državo, da skrbi za diasporo, ne glede na njeno etnično pripadnost. 
Sprejete rešitve so zmanjšale secionistične težnje med Albanci, ki večinoma nikoli niso razmišljali o tem, da bi zapustili ali 
delili državo. Tega sicer ni mogoče izključiti, kar pa ne pomeni, da bi večina podprla takšen scenarij. Gre za regulacijo statusa 
Albancev v državi. Če je zaupanje države v njene državljane večje, je tudi povezanost državljanov z državo večja. To pomeni 
tudi večjo lojalnost. Gre za vzajemen odnos med državo in državljani. Ni mogoče gledati enostransko.  
Ste dosegli vse, kar ste hoteli, ali imate na zalogi nove zahteve? 
Albanci se lahko zdaj počutijo bolj svobodne. Ureditev odnosov je v tem smislu pozitivna. Vse je odvisno od tega, ali bodo 
država in njene institucije sledile pričakovanjem državljanov. Ni mogoče reči, da smo to vprašanje rešili enkrat za vselej. 
Bistvena je implementacija tega vprašanja. Na papirju so bila mnoga ta vprašanja rešena že z ustavo v nekdanji SFRJ leta 
1974, vendar se sprejete odločitve v praksi niso izvajale. Iz teh izkušenj bi se morali kaj naučiti tako država kot državljani. 
Pogoji za izvajanje sprejetih odločitev so zdaj bistveno boljši, kot so bili v preteklosti.  
Ali bo na predsedniških volitvah 21. aprila zmagal kandidat iz vrst strank, ki so popeljale Makedonijo v Nato? 
To bo odvisno od kakovosti kandidata, ki bo nominiran. Zmagal bo tisti, ki bo prepričal večino državljanov, ne glede na to, ali 
je iz opozicije ali vladajoče koalicije. Seznam kandidatov naj bi bil znan v začetku marca.  
Če se ozrete nazaj, ali je bilo vredno? 
Bilo je vredno. Makedonsko-grški prespanski sporazum, s katerim je Makedonija uradno spremenila ime v Severno 
Makedonijo, je začel veljati. Severna Makedonija je že dobila status opazovalke brez pravice glasovanja, postopek 
ratifikacije pristopnega protokola v 29 članicah Nata pa se je začel. Makedonija bi lahko že konec letošnjega ali v začetku 
prihodnjega leta z novim imenom postala 30. članica Nata. 

• Mesto kave, burje in poceni nepremičnin (Foto). Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 18. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/mesto-kave-burje-in-poceni-nepremicnin-150162.html  
Medtem ko gredo v Istri in Ljubljani stanovanja za med, je v Trstu še veliko ponudbe in temu primerne so tudi cene.  
 
»Največ mojih strank je Slovencev, sledijo pa Avstrijci,« je povedala Maja Vrtovec, lastnica tržaške nepremičninske agencije 
Immobili Senza Confini. »Nekateri iščejo počitniško stanovanje, drugi se želijo v Trst – mesto kave in burje – preseliti, saj so 
cene precej nižje kot v Sloveniji. Začnejo se že pri manj kot tisoč evrih za kvadratni meter,« je dodala. 
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Slika: Povprečna cena nepremičnin. Foto: Delo   
 
In res, kot je navedeno v oglasu na spletnih straneh njene agencije, je naprodaj stanovanje, veliko 60 kvadratnih metrov, v 
drugem nadstropju zgradbe iz leta 1990, ki je obkrožena s parkom z visokimi drevesi, bazenom, teniškimi igrišči, igrali za 
otroke in parkirnimi prostori. Oglaševana cena znaša 55.000 evrov. 
»Dejstvo je, da je ponudba nepremičnin na trgu res velika, kar je predvsem posledica večletnega vztrajanja pri tržno 
nevzdržnih prodajnih cenah.« 
Massimo Tuzzi, tržaški nepremičninski agent  
»V Trstu prevladuje staro prebivalstvo in na trgu je velika ponudba stanovanj. Slovencem predstavlja neko domačnost, saj 
tu živi slovenska manjšina, na voljo so slovenske šole in kulturna ponudba,« je poudarila. Obenem pa je za nakup 
nepremičnine potrebno poznavanje italijanskih birokratskih postopkov, davčnih posebnosti (stopnja obdavčitve je odvisna 
od števila posedovanih nepremičnin in tega, ali je nepremičnina namenjena stalnemu bivanju) in tudi jezika, je opozorila 
Vrtovčeva. 
Ob nakupu je treba upoštevati tudi višje stroške bivanja. Kot primer navede, da za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje 
znašajo okvirni stroški 150 evrov na mesec (elektrika, voda, kurjava, skupni stroški), k temu je treba dodati še približno 400 
evrov davka na leto, če gre za drugo nepremičnino v posesti. Dodaten strošek utegne biti novi predpis, ki za vse stalne 
prebivalce Italije določa, da morajo na svojih vozilih namestiti italijanske registrske tablice. To pa pomeni, da morajo 
avtomobilsko zavarovanje skleniti v Italiji. 
55.000 evrov znaša oglaševana cena za 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Trstu  
Špekulacija: se bodo cene v Trstu zvišale? 
Zdi se, da so nepremičninske priložnosti v Ljubljani izčrpane. Bi lahko bila stava na Trst dobra špekulacija? Po besedah 
sogovornice je največ povpraševanja po stanovanjih v cenovnem razponu od 50.000 do 200.000 evrov. Povprečna cena za 
kvadratni meter nepremičnine v Trstu pa je 1550 evrov. Po navedbah časnika Il Sole 24 Ore najnižje cene dosega Škedenj – 
povprečno 1150 evrov za kvadratni meter, kot prestižnejše območje pa velja Grljan s povprečnimi cenami okoli 2650 evrov 
za kvadratni meter. 
1150 evrov za kvadratni meter je povprečna cena stanovanja na območju tržaškega Škednja 
2650 evrov za kvadratni meter povprečno stanejo stanovanja na prestižnejšem območju tržaškega Grljana  
Cene za posamezne luksuzne nepremičnine lahko znašajo tudi čez tri tisoč evrov in vse do sedem tisoč evrov za kvadratni 
meter. Take so predvsem obmorske lokacije od Barkovelj in parka Miramar do Sesljana – kjer je prestižno naselje 
Portopiccolo z marino – in Devinskega gradu. Tu so, je dejala Vrtovčeva, tudi hiše v tipičnem kraškem slogu, ki so jih 
zasnovali slovenski arhitekti, in vile z dostopom na morje. Višje cene dosega tudi strogo središče mesta, kjer je najti po 
ekoloških standardih preurejene zgradbe s pogledom na mesto in morje. 
 
 
Marsikdo se za nakup nepremičnine v Trstu odloči kot naložbo, je povedala Vrtovčeva, ki tudi meni, da se cene zvišujejo, kar 
je opazno predvsem v zadnjega pol leta, ko se povečuje tudi število poslov. To utegne biti povezano z načrti za ureditev 
območja starega pristanišča in letom 2020, ko bo Trst postal evropska prestolnica znanosti. »Takrat bo po pričakovanjih Trst 
na novo odkrit in tudi ovrednoten,« je pojasnila. 
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Massimo Tuzzi iz tržaške agencije RE/MAX je nekoliko previdnejši pri napovedih. »Dejstvo je, da je ponudba nepremičnin na 
trgu res velika, kar je predvsem posledica večletnega vztrajanja pri tržno nevzdržnih prodajnih cenah. Število poslov v 
zadnjem obdobju se povečuje tudi na račun tujcev, predvsem Avstrijcev, cene pa ostajajo na bolj ali manj istih ravneh. 
Menim, da bo tako še prihodnjih tri do pet let.« 
 
Tržačanom ljubša Slovenija 
»Po informacijah, ki jih imamo, so cene nepremičnin v Trstu precej nižje kot pri nas. Vzrok je v kakovosti življenja, 
pomanjkanju povpraševanja in večanju povpraševanja Tržačanov za nepremičnine v Sloveniji,« je povedala Mary Markežič 
iz koprske poslovalnice agencije Dodoma. »V Trstu je veliko težav s parkiranjem, stavbe so marsikje dotrajane, manj je 
zelenih površin. Če Trst primerjam s Koprom ali Ljubljano, se mi zdi, da je pri nas okolje za bivanje prijaznejše.« Podobno ji 
pojasnjujejo tudi Tržačani, ki jih zelo zanimajo nakupi nepremičnin od Kopra do Kozine, od koder so zelo hitro v Trstu. 
 
Daniel Lovšin iz piranske nepremičninske agencije Casabela prav tako meni, da slovenska Istra in Trst nista ravno 
konkurenčni lokaciji. »Trst je bolj industrijski in tudi premalo poznan med Slovenci kot kraj bivanja. Poznam sicer primere, 
ko so se ljudje preselili na tržaško zaradi nižjih cen, a je treba pri tem vračunati stroške vzdrževanja in davščin,« je poudaril 
Lovšin. Po drugi strani pa se spomni nedavnega primera, ko mu je neka stranka ponujala tržaško stanovanje za menjavo, a 
za posel ni bilo interesa.  
Rast cen se tudi pri nas umirja 
V Sloveniji se, kot je povzela Markežičeva, rast cen nepremičnin počasi umirja. »Letošnji trendi bodo znani v kratkem, 
čeprav ne pričakujemo večjih pretresov,« je dejala. Trg pa je zelo živahen, predvsem v Kopru, kjer gredo v promet različne 
nepremičnine – Markežičeva je imela enako povpraševanje za stanovanje, ki se prodaja za 60.000 evrov, kot za tisto, 
katerega cena je 205.000 evrov. 
V Istri najvišje kotirajo nepremičnine v Portorožu, kjer je cena za okoli 20 odstotkov višja kot v Kopru, a je tam število prodaj 
manjše. Več poslov se v piranski občini sklene na območju Lucije. Markežičeva je kot primer navedla, da imajo tam v prodaji 
stanovanje za 195.000 evrov, medtem ko podobno stanovanje v Kopru ponujajo za 170.000 evrov. 

• Naj tečejo ob žici!. Boris Šuligoj. Delo, Ljubljana, 18. februar 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/naj-tecejo-ob-zici-150813.html  
O Tajanijevem sendviču  
 

 
Slika: Kako postane fašist boljši od partizana, vedo fašisti na shodu v Gorici. Foto: Leon Vidic 
 
Če bo svet dopustil, bodo v prihodnjih desetih letih Italijani večje žrtve totalitarizmov, kot so bili Židje, Slovani, Romi in vsi 
drugi narodi skupaj. Žrtve strašnega Tita, seveda. O Hitlerju ali Mussoliniju, kljub sto tisočim italijanskim žrtvam, ne rečejo 
nič in ne praznujejo dneva spomina. 
Tokrat se je sofisticiranemu italijanskemu propagandnemu stroju vseeno nekoliko zapletlo, Slovencem in Hrvatom (žal, 
samo njim, ker drugod očitno nimajo težav z grozotami izpred 80 let) je malce počil film. A smo vseeno ostali v teatru 
absurda. 
Najprej je treba razčistiti najpomembnejše: slovenski narod ni nikoli v zgodovini nikogar napadel, vedno smo samo izgubljali 
ozemlja in ljudi, zato je govoriti o tem, da bi katerikoli slovenski totalitaristi (z zvezdami ali križi na čelu) bili enaki fašistom in 
nacistom, izprijenost brez primere, pa naj fašistofili in kvizlingi še tako pametujejo, da bi zakrili svojo mešetarsko nrav! 
Slovenski zunanji minister je pisal Tajaniju ogorčeno, da gre za nevarno retoriko, ampak, kljub temu, pozor, tu se začenja 
vzporedno politično življenje: »Prejmite, spoštovani gospod Tajani, izraze mojega globokega spoštovanja.« 
In potem odgovor Tajanija: »Globoko me žalosti in obžalujem, da so moje besede … bla, bla, bla.« Na koncu tudi on ponižno 
kot ovca: »Gospod Cerar, sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.« 
Gospod Tajani, prejmite tudi moje najgloblje spoštovanje in občudovanje za vse salte, flipe, flope iz vsega srca, iz ledvic, 
jeter, slepiča in žolča. Da bi ostali zdravi in bi vsi mi lahko še dolgo pisali o teh neumnih spreobračanjih, ker pametnih ni 
ravno na pretek! 
Žica okoli mesta je Ljubljančane obvarovala pred partizani, južna žica pa ne obvaruje Slovenije niti pred fašizmom.  
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Komisarka za promet, gospa Violeta Bulc bi morda storila bolje, če se ne bi oglasila. Povabila je namreč istega predsednika 
evropskega parlamenta naj z njo obišče tržaško Rižarno, kamor pa bo Tajani prišel lahkega srca, saj so Rižarno postavili 
nemški nacisti po kapitulaciji Italije in se bo še enkrat lahko delal žrtev. Da bi ga povabila v Gonars in na Rab, kjer so fašisti 
»gostili« Slovane na počitnicah (prosto po Tajanijevem učitelju Berlusconiju) in jih tako slabo hranili, da so umirali v tisočih, 
tega se pa ni spomnila. Če bi Tajani sprejel vabilo za tek ob žici okoli obkoljene Ljubljane, bi se verjetno izprsil, da so prav oni 
Emonce obvarovali pred »slavi tittini«. Tek ob žici je nevaren še bolj zato, ker bi Tajani v tem primeru zelo verjetno zahteval 
še tek ob južni žici, kjer bi se mu moral pridružiti zunanji minister Mirko. Ta je precej nevarnejša (rezilna) žica, približno 
petkrat daljša od nekdanje ljubljanske, je neodstranljiva in je še zmeraj tam, predvsem pa Slovencev ne varuje pred 
ničemer. Še najmanj pred fašizmom! 
Župana Bržana v Kopru vsak dan znova pretrese kak okostnjak s Popovičevega podstrešja. Eden takih je navidezno osebni 
spor med bivšim koprskim županom in slavnim nogometnim gurujem ter podjetnežem Milanom Mandarićem. Oba sta bila 
pred 12 leti še velika prijatelja. Dokler ni Milan posodil Borisovi mami 485.000 evrov. Ta stavek se zdi še logičen, vse za njim 
pa je ena sama zmeda. Kdo je komu res posodil, kdo je komu fiktivno posodil, ne vemo. Popovič trdi, da je bila pogodba 
samo fiktivna in da je v resnici mama posodila denar Mandariću, on pa da ji ga je samo vrnil. Gotovo bodo imeli preiskovalci, 
inšpektorji in sodniki veliko dela, pol milijona je »za naše razmere« vseeno veliko premoženje. Njegova mama ga nima na 
banki, ampak posluje z gotovino. 
Problem pri takšnem gotovinskem izposojanju milijončkov je, da potem en Milan za osem milijonov evrov kupi znano 
koprsko parcelo Toncity, ki je bila namenjena gradnji poslovno-stanovanjskih objektov. Ko pa se čez nekaj let fanta skregata, 
se najboljši koprski župan nenadoma spomni in za svojega bivšega ljubega v zasebnem mestnem svetu doseže takšno 
spremembo prostorskega načrta, da na svoji parceli ne sme več zidati, ampak lahko uredi zgolj park z ribnikom. Boris 
Popovič je menda še zdaj prepričan, da po taki spremembi imetniku prej zazidljive parcele ne bi bil nihče nič dolžan. 
Vzporedna zgodba pa je odvetnik Franci, ki najprej zastopa Borisa, potem prestopi z vsemi znanimi ozadji k Milanu in grozi 
Borisu, potem ugotovi, da je Boris spet boljša stranka, in se vrne k prvemu … Menda odvetniki to lahko počnejo. In vsi drugi 
slovenski odvetniki, velecenjeni pravni instituti in fakultete skupaj o tem ne rečejo nič. To je v Sloveniji mogoče. Uspeh, 
kariera in sendviči so zagotovljeni. Naj živijo sendviči! 

• Attila Kovacs proti poslancu Ferencu Horvathu. Jože Pojbič. Delo, Ljubljana, 19. februar 2019  
https://www.delo.si/lokalno/prekmurje/attila-kovacs-proti-poslancu-ferencu-horvathu-151402.html  
Očitki zaradi Horvathove kolumne v manjšinskem tedniku Nepujsag in zaradi domnevne nezdružljivosti funkcij  
 
Lendava – Ferenc Horvath, na zadnjih parlamentarnih volitvah prvič izvoljeni poslanec madžarske narodnostne skupnosti v 
Sloveniji, ima v Attili Kovacsu, Madžaru iz Dobrovnika, zelo vztrajnega kritika. Nazadnje se je Kovacs spotaknil ob 
Horvathovo kolumno v manjšinskem časopisu Nepujsag. 
Horvath je v omenjenem manjšinskem tedniku v madžarskem jeziku v zadnji kolumni zapisal, da so prekmurski manjšinski 
mediji preveč kritični do Madžarske in do tamkajšnjih oblasti ter premalo do slovenske države in vlade. »Moje prepričanje 
je, da bi bilo skupno nastopanje proti vsakokratni oblasti za zaščito naših pravic učinkovitejše in predvsem uspešnejše. Med 
nami so in tudi morajo biti nesoglasja, vendar če navzven ne tvorimo skupne sile, potem to močno zmanjša sicer našo 
prisotno moč,« je napisal Horvath. 
Pismo predsedniku vlade  
Ferenc Horvath: »Gospod Kovacs vse moje izjave razlaga tako, kot ugaja njemu.«  

 
 
Kovacs je na vsebino kolumne v pismu te dni opozoril celo kabinet predsednika vlade Marjana Šarca, vendar so nam od tam 
odgovorili, da tudi za narodnostna poslanca velja ustavno določilo, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani 
na kakršnakoli navodila. »Razumljivo je, da se poslanec narodnosti zavzema tudi za interese njegovih sonarodnjakov, 
predvsem za višja finančna sredstva, toda to mora početi čim bolj argumentirano,« pravijo. 
Ferenc Horvath odgovarja: »Gospod Kovacs vse moje izjave razlaga tako, kot to njemu ugaja. V mojem zapisu sem samo 
izrazil željo, da bi pri morebitnih nesoglasjih o neizpolnjevanja zakonskih obveznosti med narodno skupnostjo in vlado ter 
drugimi državnimi ustanovami narodnostni mediji morali podpirati interese narodne skupnosti (in ne mene osebno!), tako 
kot so, na primer, vsi slovenski mediji v arbitražnem sporu med Slovenijo in Hrvaško nedvoumno podprli stališče slovenske 
politike.« 
Funkciji sta in nista nezdružljivi 
 
 
Je pa letos Kovacs Horvathu očital še nekaj. Preden so Horvatha njegovi sonarodnjaki januarja letos še za tretji mandat 
izvolili za predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, je trdil, da ta funkcija ni združljiva s 
funkcijo poslanca. Svoje pomisleke je posredoval tudi Komisiji za preprečevanje korupcije in državnemu zboru, vendar se 
KPK z zadevo najprej ni hotela ukvarjati, mandatno-volilna komisija državnega zbora pa je ugotovila, da po določilih zakona 
o poslancih omenjeni funkciji nista nezdružljivi. 
Pozneje se je senat KPK zadeve lotil ter v teh dneh objavil mnenje in priporočilo, v katerem ugotavlja, da Horvathovi funkciji, 
če bi ju tehtali po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ne bi bili združljivi, a ker je ta zakon subsidiarne narave, 
nad njim prevlada zakon o poslancih, ki pa teh funkcij ne definira kot nezdružljivih. Senat KPK je zato državnemu zboru 
priporočil, da določbe zakona o poslancih s področja nezdružljivosti funkcij ter dejavnosti poslancev uskladi z določili zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije »na način, da se kar najbolj prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, 

https://www.delo.si/lokalno/prekmurje/attila-kovacs-proti-poslancu-ferencu-horvathu-151402.html


saj to lahko pomeni tudi tveganje za korupcijo«. 
V državnem zboru so potrdili, da so prejeli priporočilo KPK: »Posredovali smo ga članom delovne skupine za pripravo 
morebitnih sprememb zakona o poslancih.« 

• Slovenka izbrana za izvršno direktorico Evropskega azilnega podpornega urada. Sandra Hanžič. Delo, Ljubljana, 
19. februar 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenka-izbrana-za-izvrsno-direktorico-evropskega-azilnega-podpornega-urada-
151724.html  
Nina Gregori se bo zavihtela na enega najvišjih nepolitičnih položajev v Evropski uniji.  
 

 
Slika: Če jo bodo potrdili evroposlanci, jo čaka petletni mandat direktorice. Foto: Leon Vidic/Delo 
 
Ljubljana – Upravni odbor Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) je včeraj za novo izvršno direktorico izbral Nino 
Gregori, dosedanjo generalno direktorico direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na slovenskem 
ministrstvu za notranje zadeve. 
Kandidatko zdaj 11. marca čaka zaslišanje v evropskem parlamentu. Poslanci bodo izdali mnenje, na podlagi katerega bo 
upravni odbor EASO tudi uradno imenoval novega izvršnega direktorja. Če bo Nina Gregori potrjena, bo dobila petletni 
mandat za vodenje urada. Že doslej je bila v njem aktivna, saj je bila kot predstavnica Slovenije članica njegovega upravnega 
odbora. 
EASO je bil ustanovljen leta 2010 in ima ključno vlogo pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema. Ukvarja se s 
pospeševanjem in krepitvijo sodelovanja med državami članicami EU na področju migracij in azilnega sistema. Med drugim 
jim omogoča praktično, tehnično in operativno pomoč.  
Zadnja leta je bila aktivna pri pripravi nove zakonodaje o azilni politiki in tujcih. Zlasti novela zakona o tujcih je naletela na 
številne kritike domače in tuje javnosti. Pod drobnogled so jo vzeli tudi ustavni sodniki, ki pa v dveh letih še niso odločili, ali 
je v neskladju z ustavo. 
Nina Gregori je na ministrstvu za notranje zadeve zaposlena od leta 1996, zadnjih enajst let na direktoratu za upravne 
notranje zadeve in migracije. Ves čas je bila vključena v pripravo slovenskih stališč o migracijah, azilni politiki, schengenskem 
sistemu in vizumih. V obdobju slovenskega predsedovanja EU je vodila strateško komisijo za imigracije, meje in azil (SCIFA), 
že leta sodeluje v ekspertni skupini OECD za migracije.  

• Pahor izročil Tajaniju obsežno zgodovinsko čtivo. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 20. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/pahor-izrocil-tajaniju-obsezno-zgodovinsko-ctivo-152286.html  
Predsednik evropskega parlamenta naj bi temeljito preučil slovensko-italijansko zgodovino.  
 
Bruselj – »Zlasti v okoliščinah vzpona nacionalizmov moramo Evropejci paziti drug na drugega, tudi v izjavah,« je po 
pogovorih s predsednikom evropskega parlamenta Antoniem Tajanijem povedal predsednik republike Borut Pahor.   
Po valu ogorčenja, ki ga je Tajani sprožil s svojimi izjavami v Bazovici, mu je predal poročilo slovensko-italijanske komisije o 
slovensko-italijanskih odnosih v obdobju 1880–1956. Tajani je Pahorju obljubil, da bo preučil poročilo. 
Pahorjeva zamisel je, da bi na podlagi ugotovitev poročila po nemško-francoskem zgledu pripravil slovensko-italijanski 
učbenik za šolarje, zlasti na obeh straneh meje. »Naše otroke bi spominjal in opominjal na zgodovinske dogodke, pa tudi 
navdihoval za skupno evropsko zgodovino.   
Opozoril je, da Italija, drugače kot Slovenija, ni politično sprejela poročila in ga ne upošteva. 
Poseben pomen je pripisal temu, da je Tajani omenil fašizem, čemur se italijanski politiki ogibajo. Zahtev po odstopu 
Tajanija ni hotel komentirati. 
O Kosovu in Venezueli 
Pahor se je srečal še z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini. Glavna tema je bil položaj na Balkanu in 
po Pahorjevih besedah sta se z Mogherinijevo strnjala, »da se iščejo izvirne rešitve, a princip ne bi bil etničen«. Zato bi v 
pogovorih o Kosovu morali s preudarnostjo dopustiti razmišljati zunaj okvirjev.    
Tudi vodilne članice se zavedajo, da status quo povzroča težave. Reševanje bi po Pahorjevem mnenju (najbolj konkretna 
ideja zadeva zamenjavo ozemlja med Kosovom in Srbijo) moralo potekati modro, s spoštovanjem in pod nadzorom 
mednarodne skupnosti, da ne bi povzročalo postranske škode v sosedstvu. 
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Mogherinijeva in Pahor sta se strinjala, da je priznanje začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidója ena od možnosti, 
da po mirni poti pridemo do predsednika, ki bi predstavljal in demokratično vodil državo. »To je boljša od slabih možnosti,« 
je povedal Pahor. Pri uveljavitvi odločitve ne bi smela biti uporabljena niti sila niti grožnje. Pahorja vznemirjajo napovedi o 
morebitni uporabi sile za uveljavitev sprememb v Venezueli. 
Pahor se bo popoldne srečal še z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom in predsednikom evropske komisije 
Jean-Claudom Junckerjem. Ena od tem pogovorov je Pobuda treh morij, njena gostiteljica bo junija Slovenija. 

• Pahor pri Junckerju - prijatelja tudi, kadar se ne strinjata. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 20. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/pahor-izrocil-tajaniju-obsezno-zgodovinsko-ctivo-152286.html  
Pri predsedniku evropske komisije o Balkanu, arbitraži, pobudi treh morij, brexitu, Tajanijevem izpadu  
 
 
Bruselj – Predsednik republike Borut Pahor je po srečanju s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem 
bolj med vrsticami kritiziral njegovo vlogo glede hrvaškega nespoštovanja arbitražne razsodbe. 
Ko je govoril o perspektivah Severne Makedonije, je opozoril, da evropska komisija ne bi smela zamuditi priložnosti, »kot jo 
je v primeru Slovenije, ko je bil sklenjen dogovor in ni bil uveljavljen, kot sta strani pričakovali«. 
Arbitraža je bil sicer med temami sestanka, a kot je povedal Juncker - ni nič novega. Evropska komisija se doslej ne glede na 
mnenje lastne pravne službe ni hotela bolj konkretno vpletati v zadevo in jasno opozarjati Hrvaško, da njeno ravnanje ni 
sprejemljivo. 
Pahor je povedal, da sta s Junckerjem iskrena prijatelja, kadar se se strinjata in kadar se razhajata. 
Juncker je poudaril, da bi balkanske države morale vstopiti v EU. »Vizija za njih ne bi smela biti romantična, ampak prava in 
prihodnost usmerjena,« je ocenil.  Če ne bodo postale članice, bomo po njegovi oceni v Evropi imeli enake težave kot v 
devetdesetih letih »To je vprašanja vojne in miru,« je prepričan Juncker. 
Pahor je v Bruslju dobil podporo za Pobudo treh morij. Juncker naj naredil vse za svojo udeležbo na njenem zasedanju junija 
v Sloveniji. Na očitke, da je pobuda preveč proameriška, je odgovoril, da bi bil vpliv ZDA manjši, če bi jo podpirale vse 
članice.    
Juncker in britvica 
Juncker je tudi pojasnil, zakaj ima na licu obliž. »Prvič sem se obril pri petnajstih in sem krvavel,« je začel pripovedovati. 
To je ponovil danes, ko je že v postpubertetni fazi življenja, in je spet krvavel. Ozadje obliža je časnikarjem razlagal - ker 
ni hotel, da bi mislili, da je za rano odgovorna britanska premierka Theresa May. Juncker se je sestal z njo takoj po 
odhodu Pahorja. Preboj glede brexita še ni pričakovan.  
Zgodovinsko čtivo za Tajanija 
»Zlasti v okoliščinah vzpona nacionalizmov moramo Evropejci paziti drug na drugega, tudi v izjavah,« je po pogovorih s 
predsednikom Tajanijem povedal Pahor. 
Po valu ogorčenja, ki ga je Tajani sprožil s svojimi izjavami v Bazovici, mu je predal poročilo slovensko-italijanske komisije o 
slovensko-italijanskih odnosih v obdobju 1880–1956. Tajani je Pahorju obljubil, da bo preučil poročilo. 
Pahorjeva zamisel je, da bi na podlagi ugotovitev poročila po nemško-francoskem zgledu pripravil slovensko-italijanski 
učbenik za šolarje, zlasti na obeh straneh meje. »Naše otroke bi spominjal in opominjal na zgodovinske dogodke, pa tudi 
navdihoval za skupno evropsko zgodovino.   
Opozoril je, da Italija, drugače kot Slovenija, ni politično sprejela poročila in ga ne upošteva. 
Poseben pomen je pripisal temu, da je Tajani omenil fašizem, čemur se italijanski politiki ogibajo. Zahtev po odstopu 
Tajanija ni hotel komentirati. 
O Kosovu in Venezueli 
Pahor se je srečal še z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini. Glavna tema je bil položaj na Balkanu in 
po Pahorjevih besedah sta se z Mogherinijevo strnjala, »da se iščejo izvirne rešitve, a princip ne bi bil etničen«. Zato bi v 
pogovorih o Kosovu morali s preudarnostjo dopustiti razmišljati zunaj okvirjev.    
Tudi vodilne članice se zavedajo, da status quo povzroča težave. Reševanje bi po Pahorjevem mnenju (najbolj konkretna 
ideja zadeva zamenjavo ozemlja med Kosovom in Srbijo) moralo potekati modro, s spoštovanjem in pod nadzorom 
mednarodne skupnosti, da ne bi povzročalo postranske škode v sosedstvu. 
Mogherinijeva in Pahor sta se strinjala, da je priznanje začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidója ena od možnosti, 
da po mirni poti pridemo do predsednika, ki bi predstavljal in demokratično vodil državo. »To je boljša od slabih možnosti,« 
je povedal Pahor. Pri uveljavitvi odločitve ne bi smela biti uporabljena niti sila niti grožnje. Pahorja vznemirjajo napovedi o 
morebitni uporabi sile za uveljavitev sprememb v Venezueli.  
»Slovenija pripada zahodu tudi vojaško« 
Na sedežu Nata je Pahor močno poudaril slovensko pripadnost zavezništvu. Ko se je Slovenija odločila za članstvu v EU in 
Nato, se je po njegovih besedah odločila da bo del zahodnega sveta:  to ni le politično, kulturno  in gospodarsko, marveč 
tudi vojaško. 
Pahor podpira odločitev slovenske vlade, da izdatke za obrambe z okoli enega odstotka do leta 2024 zviša na 1,5 odstotka 
BDP. To ni povezano z ogroženostjo Slovenijo  (ki je ni), marveč z logiko, »da je svet manj varen in mi smo del tega 
zahodnega sveta«. 
Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je spet pohvalil sodelovanje Slovenija v operacijah v tujini, predvsem na Kosovu, 
in začetek zviševanje izdatkov. Glede same pripravljenosti enot je opozoril, da v Nato v preverjanjih ugotavljajo 
pomanjkljivosti. Ko so bile odkrite, se jih je Slovenija lotila in jih odpravila. 
Po Stoltenbergovih besedah so slovenski vojaki »odlično sodelovali«  v lanski veliki vaji Trident Juncture na Norveškem. 

https://www.delo.si/novice/svet/pahor-izrocil-tajaniju-obsezno-zgodovinsko-ctivo-152286.html


• Najlažja rešitev kosovskega vprašanja ni realna. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 20. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/najlazja-resitev-kosovskega-vprasanja-ni-realna-152269.html  
Izguba evropske perspektive je na Zahodnem Balkanu privedla do tega, da vse strani krepijo lastne interese.  
 
Dialog med Beogradom in Prištino je zaradi uvedbe carin na srbsko blago že več mesecev zamrznjen. Brez odločnega pritiska 
velikih igralcev na politično elito bo ostala normalizacija odnosov med državama oddaljen cilj. Tako kot evropske povezave 
Srbije in Kosova. 
Ključni problem je izgubljanje evropske perspektive regije. To je privedlo do tega, da vse strani, še posebno politične elite, 
krepijo lastne interese. Balkan je obkrožen z EU in Natom, kar se ne bo spremenilo. EU se ne bo izognila nujnim 
spremembam, ne bo pa izginila. Rusija ne meji na Balkan. Boj z Zahodom za regijo ni verjeten. Beograd in Priština bi najlažje 
rešila konflikt, če bi podpisala pravno zavezujoči dokument in se medsebojno priznala, v zameno pa bi Srbija in Kosovo 
vstopili v EU. Takšna rešitev ni realna zaradi regionalnih in globalnih razmer ter tudi ne zaradi Beograda in Prištine. 
Bremena preteklosti in vojne 
Da je morebitni dogovor še daleč, je nazorno pokazala panelna razprava ob robu münchenske varnostne konference, ki sta 
se je udeležila srbski predsednik Aleksandar Vučić in njegov kosovski kolega Hashim Thaçi. Nemški diplomat Wolfgang 
Ischinger je voditeljema postavil vprašanje, ali ne bi bilo dobro, če bi prihodnje leto dobila nagrado Ewald von Kleist, tako 
kot sta jo letos za svoj prispevek k rešitvi spora o imenu dobila premiera Severne Makedonije in Grčije, Zoran Zaev in 
Aleksis Cipras. 
Thaçi je poudaril, da je problem med Kosovom in Srbijo bolj zapleten kot med Makedonijo in Grčijo zaradi preteklosti in 
vojne leta 1999. Po njegovih besedah si Srbija z vsemi sredstvi prizadeva, da bi preprečila konsolidacijo Kosova, čeprav se je 
z bruseljskim sporazumom obvezala, da ne bo preprečevala njegovega članstva v mednarodnih organizacijah. Spomnil je na 
neuspeh članstva Kosova v Interpolu in Unescu, kar je privedlo do uvedbe carin na srbsko blago. 
Razprava se je razvnela, ko je Thaçi poudaril, da v Srbiji ni bil nihče obsojen za zločine, ki so jih Srbi storili proti civilnemu 
prebivalstvu Kosova. Navedel je, da so Srbi med vojno pobili 13.000 Kosovcev, izvedli okoli 400 masakrov in posilili več kot 
20.000 žensk, medtem ko je bilo 850.000 ljudi pregnanih z domov. 
Vučić je ocenil, da so številke o pregnancih pretirane. Tudi če ne bi bile, je še poudaril, so se vsi izgnani Albanci vrnili po 
vojni, medtem ko se je na Kosovo vrnilo le 1,3 odstotka pregnanih Srbov. Srbija je, kot trdi, implementirala vse dogovore iz 
bruseljskega sporazuma, Kosovo pa ni izpolnilo edinega pogoja – oblikovanja skupnosti srbskih občin. Priština se sklicuje na 
kosovsko ustavo, pozablja pa na srbsko ustavo. V tem kontekstu je poudaril, da Beograda ne zanima kosovska ustava, ker ne 
priznava Kosova za državo, Thaçija pa ne za predsednika suverene države. 
Na Kosovu ni še nič novega 
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn kljub temu ocenjuje, da je pravi trenutek za dosego končnega dogovora, ki ga 
Beograd in Priština ne bi smela zamuditi. Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica 
Mogherini pravi, da se bo dialog nadaljeval takoj, ko bo Priština ukinila carine. Da Kosovo potrebuje končni sporazum s 
Srbijo, ki bo vodil v medsebojno priznanje, je prepričan tudi ameriški veleposlanik na Kosovu Philip Kosnett. 
Priština obtožuje Mogherinijevo, da se je postavila na stran Srbije, ameriške pozive, naj ukine carine, pa ignorira kljub 
grožnji z ohladitvijo dvostranskih odnosov. Premier Ramush Haradinaj vztraja, da bodo carine ostale, dokler bo na čelu 
vlade, tudi za ceno vizumske liberalizacije. Thaçi je na slovesnem zasedanju parlamenta ob 11. obletnici razglasitve 
neodvisnosti poudaril, da bi Kosovo letos moralo sprejeti mirovni sporazum s Srbijo. Ocenil je, da Kosovo ne bi smelo 
zapraviti partnerstva z ZDA, EU in Natom. Čeprav vse kaže, da Haradinaj nima enakega mnenja, Thaçi zagotavlja, da govorijo 
z enim in ne z dvema jezikoma. 
 

• Predsednika parlamentov o skrbi za manjšini. Jože Pojbič. Delo, Ljubljana, 21. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/predsednika-parlamentov-o-skrbi-za-manjsini-152678.html  
Čezmejne naložbe Madžarske in Slovenije krepijo obmejna območja.  
 

 
Slika: Predsednika parlamentov Madžarske in Slovenije Laszlo Köver in Dejan Židan sta se najprej v Lendavi sestala s 
predstavniki madžarske manjšine. Foto: Jože Pojbič 
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Lendava, Monošter – Predsednik slovenskega državnega zbora Dejan Židan in njegov madžarski kolega Laszlo Köver sta se 
danes srečala najprej v Lendavi na slovenski in nato še v Monoštru v Porabju na madžarski strani meje, da bi skupaj obiskala 
obe manjšini in se pogovorila z njihovimi predstavniki. To je bilo prvič, da sta predsednika parlamentov obeh držav v enem 
dnevu obiskala obe narodnostno mešani območji v Sloveniji in na Madžarskem. Takšne skupne obiske obeh manjšin bosta 
nadaljevala vsako leto. 
Manjšini most sodelovanja 
»Zavedava se, da sta obe narodni skupnosti most dobrega sodelovanja med državama in tega ne trdiva samo z lepimi 
besedami, ampak tudi z dejanji, kakršno je današnje, ki je dejanje podpore obema skupnostma,« je po pogovoru s 
predstavniki madžarske manjšine v Sloveniji dejal Dejan Židan in izrazil veselje nad relativnim zadovoljstvom slovenskih 
Madžarov s svojim položajem. 
Laszlo Köver pa je dejal, da je za Madžarsko zelo pomembno, kako druge države ravnajo z madžarskimi manjšinami pri njih. 
»Desetina prebivalcev Evropske unije je pripadnikov manjšin, zato bova s predsednikom Židanom po evropskih volitvah 
skupaj predlagala oblikovanje skupnih načel za zaščito manjšin znotraj EU. Odnosi med Slovenijo in Madžarsko na področju 
manjšin so lahko zgled drugim državam.« 
Med konkretnimi povezovalnimi dejanji sta oba omenila skorajšnjo skupno izdajo tretjega sklopa zgodovine obeh narodov 
po letu 1920, madžarska stran pa na tem področju pripravlja izdajo slovensko-madžarskega in madžarsko-slovenskega 
slovarja. 
Naložbe v obmejna območja koristne 
Na vprašanje, kako gledata na velika vlaganja madžarskega kapitala v zadnjem času na območju Lendave – gradnja 
nogometne akademije in namera za nakup Term Lendava –, ki jih nekateri v Sloveniji razlagajo kot poskus večanja 
madžarskega gospodarskega in političnega vpliva na tem pred sto leti še madžarskem območju, sta bila oba mnenja, da 
obojestranske naložbe samo krepijo območji na obeh straneh meje. »Celo prav je, da državi s svojimi mehanizmi spodbujata 
tuje naložbe na teh območjih, ker si ljudje tu zaslužijo boljše življenje,« je dejal Dejan Židan. Laszlo Köver pa je dejal, da je 
Madžarska toliko gospodarsko trdna, da si lahko privošči naložbe na tujem. »To koristi ne samo madžarskim vlagateljem, 
ampak tudi območjem, v katera vlagajo. Čim več gospodarskih vezi nas bo povezovalo, tem večje bo medsebojno zaupanje 
in tem bolj naravno se nam bo zdelo, da sodelujemo med seboj. Upam, da bodo slovenska vlada in drugi to tako razumeli.« 

• Pahor okrcal Junckerja: Zamudili ste priložnost. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 21. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/pahor-okrcal-junckerja-zamudili-ste-priloznost-152690.html  
Slovenski predsednik Pahor pravi, da alternative arbitražni razsodbi ni in da jo bo Hrvaška prej ali slej začela spoštovati.  
 
Bruselj – Predsednik republike Borut Pahor je na pogovorih s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem 
in predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom odprl vprašanje vloge Bruslja v odzivanju na hrvaško zavračanje 
arbitražne razsodbe o meji. 
»Evropska komisija je zamudila idealno priložnost, da bi poudarila pomen vladavine prava, spoštovanja mednarodnih obvez 
in dala celotnemu Zahodnemu Balkanu sporočilo, da je treba dogovorjeno spoštovati,« je ob koncu obiska v Bruslju povedal 
Pahor. 
Od Junckerja je dobil pojasnilo, da je evropska komisija imela pravico, ne pa dolžnost, da se pridruži slovenski tožbi. Tega ni 
storila. »Zadnja odločitev me je razočarala,« je ocenil Pahor. 
Glede napovedi, ali se bo evropska komisija v nadaljnjih korakih odločila za drugačno držo, denimo v postopku pred 
Sodiščem EU, Pahor svetuje previdnost. Slovenija bi pričakovala stališče evropske komisije, da Hrvaška ne spoštuje 
mednarodnih obveznosti in krši pravo EU.  
V saboru bo težko 
Opozoril je, da je bil sopodpisnik arbitražnega sporazuma pred skoraj desetimi leti tedanji predsedujoči EU, švedski premier 
Fredrik Reinfeldt. »Imeli smo dve priči, EU in ZDA,« je pojasnil Pahor in nadaljeval: »EU ima tako pravne kot politične 
dolžnosti, da ne ovrže svojih prizadevanj za to, da sta državi prišli do sporazuma, da je sodišče odločilo, da je meja določena 
in da mora biti spoštovana. Alternative ni.« 
Predvsem zaradi zunanjih razmer in negotovosti je po njegovem mnenju koristno, da bi Slovenija in Hrvaška spoštovali 
odločitev. Noče pa siliti Hrvaške, da bi – glede na odločitev iz sabora iz leta 2015 – hitela s težko odločitvijo, a prej ali slej jo 
bodo morali sprejeti, »da bomo imeli vse velike stvari pod streho in se bomo drugi z drugimi počutili varne pred 
okoliščinami, ki se lahko zgodijo v Evropi.« 
Tri morja niso kot kitajskih 16+1 
Pahor je v Bruslju sicer hotel dobiti čim širšo podporo za Pobudo treh morij, ki bo junija zasedala v Ljubljani. Predvidoma se 
bo konference v Ljubljani udeležil Juncker, ki pobudo vidi kot evropski projekt.    
V pobudi, ki povezuje članice EU na območju med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem, imajo veliko vlogo ZDA, ki so jo na 
začetku močno podprle. Pahor noče, da bi bila razumljena kot nekakšna različica kitajskega projekta 16+1, v katerem ob 
Pekingu sodelujejo države iz vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope. 
To bi bil po Pahorjevem mnenju »nevaren vtis«, zato je pomembno, da na zasedanjih sodelujejo predstavniki EU, v Ljubljano 
pa je povabil tudi predsednika Nemčije Frank-Walterja Steinmeierja. To ni navdušilo vseh v pobudi. Lomijo se namreč kopja 
glede nemško-ruskega projekta Severni tok 2, ki ga vzhodne članice EU s Poljsko na čelu ostro kritizirajo. 
Glede naložb z druge strani Atlantika po Pahorjevem mnenju ne bi smeli imeti zadržkov. »Za to se trudi Kitajska, za to se 
trudi Ruska federacija. Ne vem, zakaj ne bi bile dobrodošle ameriške investicije. Njihova poslovna kultura nam je vendarle 
bliže,« je povedal. Veliko pričakuje od dvodnevne poslovne konference, ki bo potekala v okviru ljubljanskega zasedanja.     
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Na zasedanju pobude si želi visok obisk iz Washingtona. Na predzadnjem zasedanju pobude v Varšavi je bil predsednik ZDA 
Donald Trump. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Varuhinja: Policisti ne smejo zavračati prosilcev za azil. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 15. februar 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042872934/slovenija/varuhinja-policisti-ne-smejo-zavracati-prosilcev-za-azil  
Urad varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer bo danes objavil končno poročilo o ravnanju obmejnih policistov z 
begunci in migranti. Med drugim bodo opozorili na to, da nekateri podatki kažejo, da policija morda izvaja kolektivne 
izgone, ki so po mednarodnem pravu prepovedani. 
 
V uradu varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer bodo danes predstavili končno poročilo o dogajanju na meji s 
Hrvaško, kjer slovenski policisti prestrezajo in zavračajo migrante. Med drugim so preverjali, ali držijo informacije, da 
policisti begunce na nezakonit način, z ignoriranjem prošenj za azil, vračajo na Hrvaško (od tam pa hrvaški policisti v Bosno 
in Hercegovino). V uradu varuhinje poudarjajo, da so dogajanje junija lani začeli proučevati na podlagi opozoril Dnevnika, 
pozneje pa tudi na podlagi nekaterih drugih virov (medijev in nevladnih organizacij, kot sta Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij ter Amnesty International Slovenije).  
Veliko migrantov, a malo prošenj za azil 
Med drugim so se v preiskavi, ki jo je vodil namestnik varuhinje Ivan Šelih, osredotočili na delovanje policijske postaje 
Črnomelj. Ta pokriva obmejno območje v Beli krajini, kjer so lani migranti prek reke Kolpe zelo pogosto (večtisočkrat) 
prestopali mejo. V uradu varuhinje ugotavljajo, da je število dejansko zaznanih namer za mednarodno zaščito na črnomaljski 
policijski postaji »zanemarljivo majhno« v primerjavi s splošnimi navedbami, da je teh namer v Sloveniji veliko. Ministrstvo 
za notranje zadeve je namreč lani uradno navajalo, da na južni meji opaža večje število podanih namer, ter opozarjalo, da 
gre pri tem pogosto za zlorabo instituta mednarodne zaščite. 
Pri varuhu ob tem poudarjajo, da gre na črnomaljski policijski postaji za podatke, kot jih kaže uradna statistika te policijske 
postaje (saj dejanskega dogajanja, ki je morda prikrito, ne poznajo). Poudarjajo pa še, da je prav na podlagi trditev, da je 
število prosilcev za azil vse večje, policija trdila, da je »prisiljena določene standarde vodenja postopkov prilagoditi 
razmeram dela«. To nesorazmerje med generalnimi trditvami policije o velikem številu prosilcev ter majhnim številom 
zabeleženih primerov v Črnomlju pa kaže na resnost očitkov, da je v nekaterih policijskih postopkih lahko prišlo do 
nepravilnosti, vključno z izvajanjem kolektivnih izgonov, ki so prepovedani na podlagi evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ugotavljajo pri varuhinji. 
Policija lahko namero prosilca za azil zgolj zabeleži 
Kot smo že poročali, je iz lanskoletnega dopisovanja med MNZ in varuhinjo razvidno, da je policija sprejela nekatere 
usmeritve o ravnanju s prosilci za azil, ki bi lahko bile v nasprotju z zakonom ter mednarodnim pravom. Med drugim je vrh 
policije naročil – poenostavljeno povedano – naj se policisti na podlagi demografskih in biografskih podatkov spustijo v 
presojo, ali gre za prave ali lažne prosilce za azil. Po naših informacijah pa bo Šelih danes poudaril, da sme policija presojati 
zgolj, ali je potencialni prosilec tujec in ali je na slovenskem ozemlju, vse drugo pa mora prepustiti azilnemu domu oziroma 
ministrstvu za notranje zadeve. 
Pri varuhu poudarjajo, da državljanstvo konkretne države ali celo policistova ocena o upravičenosti do azila ne sme vplivati 
na odločitev policista, ali bo osebo, ki je pred njim izrazila namen podati prošnjo za mednarodno zaščito, obravnaval na 
način, kot mu to nalaga zakonodaja. 
Če bi policisti tujca, ki je izrazil namen podati prošnjo za mednarodno zaščito, odstranili iz Republike Slovenije, ne da bi mu 
omogočili, da se njegova upravičenost do mednarodne zaščite ugotovi v zakonitem postopku, bi bil kršen zakon o 
mednarodni zaščiti, poudarjajo pri varuhinji.  

• Varuh brez jasnih odgovorov o postopkih s tujci na južni meji, nevladniki jih pričakujejo. STA. Dnevnik, 
Ljubljana,  15. februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042873145/slovenija/varuh-brez-jasnih-odgovorov-o-postopkih-s-tujci-na-juzni-meji-
nevladniki-jih-pricakujejo 
Varuh človekovih pravic pri nadzoru nad ravnanjem policistov s tujci na južni meji ni mogel ne potrditi ne zavrniti očitkov 
o nezakonitem zavračanju migrantov. Za Pravno-informacijski center je to vprašanje še odprto. Policija poudarja, da 
spoštuje pravico do mednarodne zaščite, ki pa jo nekateri zlorabljajo. 
 
 
Namestnik varuhinje in vodja državnega preventivnega mehanizma pri varuhu Ivan Šelih je na novinarski konferenci 
spomnil, da so na osnovi pričevanj in očitkov o nezakonitem zavračanju migrantov, ki so jih izpostavljale nekatere nevladne 
organizacije in mediji, v juniju lani nenapovedano obiskali policijski postaji Črnomelj in Metlika. 
"Ob obisku smo pogrešali bolj resno oz. natančno obravnavo okoliščin vsakega posameznika, na način, da bi ta odpravil 
dvom oz. očitek, ali je imela oseba, ki se je nahajala v pridržanju na policijski postaji, sploh namero podati prošnjo za 
mednarodno zaščito ali jo je celo podala, pa je bila preslišana," je dejal. 
Varuh je že tedaj predlagal sprejetje ukrepov v smeri doslednejšega dokumentiranja vseh okoliščin tujcev, vključno z 
njihovimi izjavami, da bi to dopuščalo kasnejši vpogled v delo policistov. 
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Ministrstvo za notranje zadeve je v odgovoru povedalo, da bi to pomenilo dodatno administrativno breme, zato temu ni 
bilo posebej naklonjeno, je dejal Šelih, a dodal: "Varuh se zaveda, da je zahtevnost dela policista na meji visoka in policisti 
delajo v težkih pogojih, vendar menimo, da bi lahko policisti že sedaj brez velikega dodatnega administriranja postopek 
vodili na način, da bi ta dal odgovor na kasnejše vprašanje, ali je tujec imel namen zaprositi za mednarodno zaščito." 
Varuh je pregledal tudi statistiko in ugotovil občuten upad prošenj za mednarodno zaščito v in po juniju. Menijo, da gre 
vzroke za padec števila prošenj iskati v samem policijskem delu. 
Čeprav je bilo število zaznanih namer za mednarodno zaščito predvsem na policijski postaji Črnomelj zanemarljivo, pa je 
ministrstvo navedlo, da opaža večje število podanih namer. To ob navedbah, da je bila policija zaradi pogostih zlorab 
instituta mednarodne zaščite prisiljena prilagoditi standarde vodenja postopkov, "lahko kaže na resnost očitkov, da je lahko 
prišlo do nepravilnosti, vključno s kolektivnim izgonom", je povedal Šelih. 
Policija: Spoštujemo pravico do mednarodne zaščite, ki jo nekateri zlorabljajo  
Policija pa vztraja, da v celoti spoštuje človekove pravice, vključno s pravico do mednarodne zaščite. Medtem pa velika 
razlika med številom izraženih namer in dejanskih vlog za mednarodno zaščito ter prosilcev za azil, ki živijo v azilnem domu, 
po njihovih navedbah kaže na zlorabe instituta mednarodne zaščite za ilegalne migracije. 
Na spletni strani je navedla, da se je v minulem letu srečala "z izrazitim povečanjem nedovoljenih migracij preko t. i. 
balkanske poti, novih pojavnih oblik nedovoljenih migracij ter hkratnim povečanjem primerov zlorabe postopkov 
mednarodne zaščite". 
Od 8804 oseb, ki so lani nedovoljeno vstopile v Slovenijo, jih je 4265 izrazilo namero za podajo vloge za mednarodno 
zaščito. Od teh je dejansko vlogo v azilnem domu podalo 2875 oseb, ostali pa so pred tem samovoljno zapustili Slovenijo. 
Na današnji dan se v azilnem domu nahaja 317 tujcev. "Navedeni podatki dodatno potrjujejo zlorabe instituta mednarodne 
zaščite za ilegalne migracije," so prepričani v policiji. 
Več kot 80 odstotkov postopkov je bilo lani ustavljenih zaradi samovoljne zapustitve azilnega doma, so dodali na ministrstvu 
za notranje zadeve. Ob tem so izpostavili, da je skoraj 2900 vloženih prošenj za mednarodno zaščito skoraj dvakrat več kot 
leta 2017. 
S to statistiko je v izjavi za medije postregla tudi vodja sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi Melita Močnik in 
tako zavrnila očitke, da naj bi policija dostop prebežnikov do postopkov za pridobitev mednarodne zaščite pogojevala z 
njihovo nacionalnostjo. 
"Policija se ne obrača stran, sliši namere zaprositi za mednarodno zaščito, je pa res, da niso samo nevladniki in novinarji 
tisti, ki svetujejo tujcem, da izrazijo namero za mednarodno zaščito, ampak so to tudi tihotapci, ki to vključujejo v svoj 
poslovni model tihotapljenja," je dejala. 
Dodala je tudi, da so pri tujcih našli listke z napisi, kako naj ravnajo in kaj naj govorijo v postopkih s policijo. Na teh listih je 
bilo med drugim zapisano, naj ne govorijo, da prihajajo iz ekonomskih razlogov, pač pa izključno zato, ker so v svoji državi 
preganjani. 
Vprašanje, ali so policijski postopki na južni meji ustrezni, pa za Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) 
ostaja odprto. Upajo, da bodo na ministrstvu za notranje zadeve upoštevali priporočila in da ne bodo v nobenem primeru 
kršene pravice tujcev, ki pridejo v Slovenijo in tu nameravajo vložiti prošnjo za azil. 
Ravnanje policistov s tujci na južni meji preiskuje tudi specializirano državno tožilstvo, kar kaže, da je zadeva resna, so 
ocenili za STA. 
 

• ZN: Evropa naj odpravi otroke brez državljanstva. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873046/Svet/zn-evropa-naj-odpravi-otroke-brez-drzavljanstva  
Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) in agencija ZN za begunce (UNHCR) sta danes skupaj pozvala države in 
regionalne organizacije, naj odpravijo apatridnost otrok oz. možnost, da bi bili otroci v Evropi brez državljanstva. Kot 
ocenjujejo, je v Evropi brez državljanstva (apatridov) več kot pol milijona ljudi, med njimi približno 2100 otrok. 
 
 
Kot ocenjujejo, se je ob številu otrok, ki iščejo azil v Evropi, povečalo tudi število otrok, ki so opredeljeni kot »brez 
državljanstva«. V letu 2017 jih je bilo registriranih približno 2100, kar je štirikrat več kot leta 2010, poudarjajo v obeh 
organizacijah in pozivajo države in druge akterje, naj zagotovijo, da se noben otrok ne bo rodil ali ostal brez državljanstva v 
Evropi. 
Otroci brez državljanstva imajo omejen dostop do osnovnih pravic in storitev, kot so izobraževanje in zdravstveno varstvo, 
ter se pogosto soočajo z diskriminacijo, ki lahko traja vse življenje. Pomanjkanje uradnih dokumentov lahko poveča 
tveganja, da so otroci žrtve nasilja, zlorab in trgovine z ljudmi, ter možnosti, da bodo skupaj z družinami aretirani in 
pridržani, so opozorili v sporočilu za javnost. 
»Otroci brez državljanstva imajo številne ovire že na začetku življenja (...) Pravne ovire, s katerimi se soočajo, pogosto 
pomenijo, da so njihove sanje razblinjene, še preden odrastejo, njihov potencial pa neuresničen,« je dejala direktorica 
Urada za Evropo pri UNHCR Pascale Moreau. 
»Vsak otrok ima pravico do imena in državljanstva,« pa je dejala regionalna direktorica Unicefa za Evropo in Srednjo Azijo 
Afshan Khan, ki je tudi posebna koordinatorka za begunce in migrante v Evropi. 
Zagotovitev pravne identitete vsem s pomočjo registracije rojstev je tudi eden od ciljev agende ZN za trajnostni razvoj do 
leta 2030. Unicef si prizadeva, da bi bili vsi otroci registrirani ob rojstvu, medtem ko je cilj kampanje UNHCR do leta 2024 
odpraviti apatridnost, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu. 

• Dars bo novega gradbinca, ki bo kopal predor Karavanke, iskal s pogajanji. Anja Hreščak. Dnevnik, Ljubljana,   
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                 15. februar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042873051/posel/novice/dars-bo-novega-gradbinca-ki-bo-kopal-predor-karavanke-iskal-s-
pogajanji  
Dars bo gradbinca, ki bo kopal predor Karavanke, poskušal najti z neposrednimi pogajanji s šestimi podjetji oziroma 
konzorciji. Pogajati se bodo začeli v začetku marca.  
 
 
Potem ko je državna revizijska komisija (DKOM) decembra lani razveljavila odločitev Družbe za avtoceste (Dars), ki je za 
izkop druge cevi predora Karavanke izbrala turško podjetje Cengiz Insaat, bo Dars gradbinca iskal s pogajanji. Darsova 
komisija se je namreč po ponovnem pregledu ponudb, ki so prispele na razpis, odločila, da nobena ni dopustna. Zato je 
postopek končala brez izbire. Pogajanja bodo začeli po pravnomočnosti svoje danes objavljene odločitve, to bo 28. 
februarja. 
Od 90 do 115 milijonov evrov 
K oddaji ponudb v postopku s pogajanji bodo v Darsu pozvali šest ponudnikov, za katere je strokovna komisija ugotovila, da 
so dokazali usposobljenost in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. To so konzorcij družb Implenia Osterreich GMBH, 
Implenia Švica AG in CGP Novo mesto (njihova osnovna ponudba je znašala 114,8 milijona evrov), konzorcij Gorenjska 
gradbena družba (GGD) in Metrostav A.S. Češka (104,4 milijona), konzorcij Kolektor CPG, Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi in 
Riko (109,4 milijona), konzorcij Euro-Asfalt Sarajevo in CP Ptuj (106,3 milijona), grška družba J&P-AVAX S.A. (115 milijonov) 
in ponudnik, ki ga je Dars izbral po prvem razpisu, to je turška družba Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret (89,9 milijona). 
Tri najdražje ponudnike, ki so se prijavili na razpis, je Dars iz pogajanj že izključil, družba J&P-AVAX S.A. pa verjetno v 
pogajanjih ne bo sodelovala, saj tudi svoje ponudbe, ki jo je oddala na razpis, pozneje ni hotela podaljšati ali dopolniti. 
Če ne bo pritožb, potem bo ta odločitev dokončna, Dars pa bo vse omenjene družbe povabili k oddaji novih ponudb za 
pogajanja v najkrajšem možnem času. Velika verjetnost je, da bodo neizbrani ponudniki tudi po tokratnem izboru gradbinca 
vložili revizijske zahtevke.  
Malo manevrskega prostora 
Darsova odločitev ni presenetljiva, saj je član uprave družbe Vili Žavrlan v preteklosti večkrat javno izpostavil, da se enake 
pomanjkljivosti, kot so jih revizorji našli v turški ponudbi, pojavljajo tudi v ponudbah preostalih gradbincev. Če bi torej Dars 
znova izbral Cengiz Insaat, bi se neizbrani izvajalci pritožili na enaki pravni podlagi kot prvič, revizijska komisija pa bi 
verjetno presodila enako. A enako bi se zgodilo tudi, če bi Dars izbral katerega koli drugega gradbinca, ki ni oddal popolne 
ponudbe.  
Razpis je Dars objavil nemudoma po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in hkrati z avstrijskim upravljalcem avtocest 
Asfinag. »Ob uspešno izvedenem razpisu bi bila pogodba lahko podpisana v prvi polovici leta 2018, predviden rok gradnje 
pa je pet let,« so si takrat obetali v Darsu. A zadeve niso potekale, kot so načrtovali. Šele konec julija so za izvajalca del 
izbrali Cengiz Insaat, ki je oddal za več kot 15 milijonov evrov cenejšo ponudbo od drugih ponudnikov. Do druge polovice 
avgusta, ko se je iztekel rok, so Kolektor CGP, Euro-Asfalt ter GGD in Metrostav vložili revizijske zahtevke. »Zahtevek za 
revizijo lahko začetek gradnje premakne za največ nekaj mesecev, na primer dva ali tri, bistveno pa je, da ne pride do 
razveljavitve razpisa,« so tedaj ostajali optimistični v Darsu. A tudi tokrat se ni izšlo, kot so upali.  
Revizijska komisija je o njihovih pritožbah odločila konec novembra in razveljavila Darsovo odločitev o izboru gradbinca. 
Ugotovili so namreč, da je Dars dopustil Turkom, da so po poteku zakonskega roka protipravno dopolnjevali podatke v svoji 
ponudbi. S tem je Dars kršil načelo enake obravnave in tvegal favoriziranje ponudnika. Revizijska komisija je žogico vrnila 
Darsu. Na avstrijski strani so gradbinci družbe Swietelsky medtem že oktobra začeli kopati predor in so v tem trenutku že 
več kot šesto metrov globoko v gori.  

• Madžarska prosilcem za azil znova odreka hrano. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. februar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042873142/svet/madzarska-prosilcem-za-azil-znova-odreka-hrano  
Madžarske oblasti prosilcem za azil v zaprtem tranzitnem območju ob meji s Srbijo znova odrekajo hrano, je danes 
sporočila Organizacija za človekove pravice Helsinški monitor Madžarske. Iraški par je tako hrano v četrtek po petih dneh 
stradanja dobil šele po posredovanju Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. 
 
Njuni trije otroci so medtem hrano prejemali kot običajno. Starši pa so se prehranjevali z ostanki, ki so jih pustili otroci, je 
sporočila organizacija. Menijo, da gre za mučenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Na podobne dogodke je ta organizacija opozorila že avgusta, ko hrane niso dali prosilcem iz Afganistana in Sirije. Oblasti 
hrano odrekajo tistim, ki so jim na prvi stopnji zavrnili prošnjo za azil in želijo vložiti pritožbo. Z odrekanjem hrane želijo 
prosilce prisiliti, da se ne bi pritožili. 
V času pritožbenega postopka so prosilci za azil nameščeni v zaprtem tranzitnem območju na meji med Madžarsko in Srbijo. 
Med pritožbenim postopkom ne morejo vstopiti na Madžarsko, se pa lahko kadarkoli vrnejo v Srbijo, navaja organizacija, ki 
se sklicuje na navedbe prosilcev za azil in njihovih odvetnikov. 
Madžarski premier Viktor Orban je v času večmesečne migrantske krize v Evropi v letih 2015 in 2016 prvi zaprl meje države 
ter uvedel stroge ukrepe in zakone proti nezakonitim migrantom in beguncem. Deležen je tudi ostrih kritik Bruslja zaradi 
nasprotovanja uresničevanju dogovora o sprejemu beguncev iz drugih članic EU, medtem ko migracije označuje kot 
"trojanskega konja terorizma". 

• Bulčeva povabila Tajanija na skupni obisk Rižarne in Bazovice. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873029/svet/bulceva-povabila-tajanija-na-skupni-obisk-rizarne-in-bazovice  

https://www.dnevnik.si/1042873051/posel/novice/dars-bo-novega-gradbinca-ki-bo-kopal-predor-karavanke-iskal-s-pogajanji
https://www.dnevnik.si/1042873051/posel/novice/dars-bo-novega-gradbinca-ki-bo-kopal-predor-karavanke-iskal-s-pogajanji
https://www.dnevnik.si/1042849010/posel/novice/predor-karavanke-turki-so-nezakonito-dopolnjevali-svojo-ponudbo-in-cudno-popravljali-cene
https://www.dnevnik.si/1042849818/posel/novice/predor-karavanke-dars-zmeden-zaradi-spreminjajoce-se-prakse-revizijske-komisije
https://www.dnevnik.si/1042842024
https://www.dnevnik.si/1042849010/posel/novice/predor-karavanke-turki-so-nezakonito-dopolnjevali-svojo-ponudbo-in-cudno-popravljali-cene
https://www.dnevnik.si/1042841590/posel/novice/avstrijci-so-zaceli-ze-pred-tremi-leti-veliki-pok-pa-bo-10-oktobra
https://www.dnevnik.si/1042873142/svet/madzarska-prosilcem-za-azil-znova-odreka-hrano
https://www.dnevnik.si/1042873029/svet/bulceva-povabila-tajanija-na-skupni-obisk-rizarne-in-bazovice


Evropska komisarka Violeta Bulc je povabila predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, da skupaj obiščeta 
Rižarno in Bazovico ter obeležita spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima. To bi izvedla 25. aprila, 
na italijanski dan osvoboditve. 
 
Bulčeva se je za pisno vabilo Tajaniju odločila po njuni burni razpravi na Twitterju v začetku tedna zaradi Tajanijevih spornih 
izjav na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus. 
Ko ga je komisarka opozorila, da sprevrača zgodovinska dejstva, ji je Tajani odgovoril, da je »zgodovina pač zgodovina«. 
Nato mu je Bulčeva spet odgovorila, da se je iz zgodovine treba učiti, in ga nato povabila, da skupaj obiščeta spomenik na 
bazoviški Gmajni, kjer so bili ubiti štirje slovenski domoljubi v boju proti italijanskemu fašizmu, ter Rižarno v Trstu, kjer je 
bilo nacistično koncentracijsko taborišče. Tajani ji je odgovoril: »Jaz sem pripravljen«. 
Kljub temu da se je Tajani po burnih odzivih v Sloveniji in Hrvaški tudi pisno opravičil, pa ga je Bulčeva vseeno še pisno 
povabila na skupni obisk bazoviške Gmajne in Rižarne na italijanski dan osvoboditve, ki ga obeležujejo 25. aprila. Predlagala 
mu je, da ob tamkajšnjih spominskih obeležjih skupaj postavita venec. 
»V teh zahtevnih časih za Evropsko unijo je zelo pomembno, da promoviramo EU kot projekt za mir, solidarnost, enotnost in 
za blaginjo za vse naše države,« je zapisala Bulčeva v pismu, ki ga je objavila na Twitterju. 
»Zgodovina nas uči, da je mogoče agresivni nacionalizem zlahka zlorabiti za nacionalistične konflikte in celo za podžiganje 
vojne. Verjamem, da je družba danes pripravljena graditi prihodnost v sodelovanju in medsebojnem spoštovanju,« je še 
zapisala Bulčeva. 
Tajani na pobudo slovenske komisarke zaenkrat še ni odgovoril. 

• Dars bo novega gradbinca, ki bo kopal predor Karavanke, iskal s pogajanji. Anja Hreščak. Dnevnik, Ljubljana,  
                 15. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873051/slovenija/dars-bo-novega-gradbinca-ki-bo-kopal-predor-karavanke-iskal-s-
pogajanji  
V začetku marca se bo Dars začel pogajati s šestimi gradbinci, ki so oddali ponudbo za gradnjo predora Karavanke, ter 
najugodnejšemu med njimi oddal posel. Pritožbe je pričakovati tudi tokrat. 
 
 
Potem ko je Državna revizijska komisija (DKOM) decembra lani razveljavila odločitev Družbe za avtoceste (Dars), ki je za 
izkop druge cevi predora Karavanke izbrala turško podjetje Cengiz Insaat, bo Dars novega gradbinca poskušal najti s 
pogajanji. Darsova komisija se je namreč po ponovnem pregledu ponudb, ki so prispele na razpis, odločila, da nobena od 
teh ni dopustna. Zato je razpisni postopek zaključila brez izbire. Z gradbinci se bodo začeli pogajati takoj po pravnomočnosti 
svoje odločitve, to bo 28. februarja. 
V igri je šest gradbincev 
K oddaji ponudb v postopku s pogajanji bodo na Darsu pozvali šest ponudnikov, ki so se prijavili na razpis in za katere je 
strokovna komisija ugotovila, da so dokazali usposobljenost in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. To so konzorcij 
družb Implenia Osterreich GMBH, Implenia Švica AG in CGP Novo mesto (njihova osnovna ponudba je znašala 114,8 
milijona evrov), konzorcij Gorenjska gradbena družba in Metrostav A.S. Češka (njihova osnovna ponudba je znašala 104,4 
milijona evrov), konzorcij Kolektor CPG, Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi in Riko (njihova osnovna ponudba je znašala 109,4 
milijona evrov), konzorcij Euro-Asfalt Sarajevo in CP Ptuj (njihova osnovna ponudba je znašala 106,3 milijona evrov), grško 
družbo J&P-AVAX S.A. (njihova osnovna ponudba je znašala 115 milijonov) ter ponudnika, ki ga je Dars izbral po prvem 
razpisu, turško družbo Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret (njihova osnovna ponudba je znašala 89,9 milijona evrov). 
Zakon o javnem naročanju namreč dopušča Darsu, da ob upoštevanju načel transparentnosti in enakopravne obravnave 
ponudnikov začne nov postopek, če o tem predhodno obvesti ponudnike. Če torej ne bo pritožb, potem bo ta odločitev 
dokončna, Dars pa jih bo povabili k oddaji ponudb za pogajanja v najkrajšem možnem času. Revizijske zahtevke je 
pričakovati tudi tokrat. 
Revizijska komisija Darsu ni pustila veliko manevrskega prostora 
Odločitev ni presenetljiva, saj je član uprave Darsa Vili Žavrlan že večkrat javno izpostavil, da so enake pomanjkljivosti kot v 
turški ponudbi tudi v ponudbah vseh ostalih gradbincev. Darsu torej ni ostalo veliko manevrskega prostora. Če bi znova 
izbral turško podjetje Cengiz Insaat, bi se neizbrani izvajalci pritožili na enaki pravni podlagi kot prvič - revizijska komisija pa 
bi verjetno presodila enako. A enako bi se zgodilo tudi, če bi Dars izbral katerega koli drugega gradbinca, ki ni oddal popolne 
ponudbe.  
Pravi razpis je Dars objavil nemudoma po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in hkrati z avstrijskim upravljavcem 
avtocest Asfinag. »Ob uspešno izvedenem razpisu bi bila pogodba lahko podpisana v prvi polovici leta 2018, predviden rok 
gradnje pa je pet let,« so si takrat obetali v Darsu, a zadeve niso tekle, kot so načrtovali. Šele konec julija so za izvajalca del 
izbrali turško podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret. Do druge polovice avgusta, ko se je iztekel pritožbeni rok, so trije 
neizbrani izvajalci vložili revizijske zahtevke. Najprej Kolektor CGP, pozneje pa še družba Euro-Asfalt iz Sarajeva ter 
Gorenjska gradbena družba (GGD) in češki Metrostav, ki sta oddala drugo najugodnejšo ponudbo. »Zahtevek za revizijo 
lahko začetek graditve zamakne za največ nekaj mesecev, na primer dva ali tri, bistveno pa je, da ne pride do razveljavitve 
razpisa,« so tedaj ostajali optimistični na Darsu. A tudi tokrat se ni izšlo kot so upali.  
Revizijska komisija je o njihovih pritožbah odločila decembra ter razveljavila odločitev o izboru gradbinca. Ugotovili so 
namreč, da je Dars dopustil Turkom, da so po poteku zakonskega roka protipravno dopolnjevali podatke v svoji ponudbi. S 
tem je Dars kršil načelo enake obravnave in tvegal favoriziranje ponudnika. Revizijska komisija je žogico vrnila Darsu. Na 
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avstrijski strani so gradbinci družbe Swietelsky medtem že septembra začeli kopati predor in so v tem trenutku že več kot 
šesto metrov globoko v gori.  

• Premier Sanchez za 28. april sklical predčasne volitve v Španiji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873035/svet/premier-sanchez-za-28-april-sklical-predcasne-volitve-v-spaniji  
Španski premier Pedro Sanchez je danes za 28. april sklical predčasne parlamentarne volitve. To bodo že tretje 
parlamentarne volitve v Španiji v manj kot štirih letih. Sklical jih je po tem, ko je parlament v sredo zavrnil predlog 
proračuna njegove manjšinske vlade. 
 
»Med dvema možnostma - narediti ničesar in nadaljevati brez proračuna ali dati Špancem besedo - sem se odločil za 
drugo,« je povedal danes Sanchez novinarjem, preden je sporočil datum volitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Po izredni seji vlade je še povedal, da je predlagal razpustitev parlamenta in sklic predčasnih volitev za 28. april. 
Sanchezovi socialisti v parlamentu zasedajo manj kot četrtino sedežev, do sedaj pa so se zanašali predvsem na podporo 
manjših strank, tudi zagovornikov katalonske neodvisnosti. V sredo so mu slednji odrekli podporo v protest proti sojenju 
nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi sodelovanja pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije, ki se je začelo dan pred 
tem v Madridu. 
Za dopolnila, s katerimi so blokirali predlog proračuna za letošnje leto, je tako v sredo glasovalo 191 od 350 poslancev. Med 
njimi so bili poslanci konservativne Ljudske stranke (PP), liberalne stranke Ciudadanos, ter tudi poslanci dveh katalonskih 
strank, ki zagovarjata neodvisnost te španske pokrajine. 
Redne parlamentarne volitve bi morale potekati leta 2020, a se je že vse od nastopa manjšinske vlade lani poleti ugibalo, ali 
bo premierju uspelo izpeljati mandat. 
Glede na trenutne javnomnenjske raziskave bi večino v parlamentu osvojile stranke z desnega političnega spektra - PP, 
Ciudadanos in skrajno desna stranka Vox. Te socialistični vladi očitajo popuščanje zagovornikom katalonske neodvisnosti. 

• Španci aprila na volitve. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 15. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873035/svet/premier-sanchez-za-28-april-sklical-predcasne-volitve-v-spaniji  
Španci se bodo konec aprila podali na predčasne parlamentarne volitve, potem ko je v vodo padel predlog proračuna. A 
prav mogoče je, da se bodo tudi po volitvah znašli v položaju, ko nihče ne bo mogel sestaviti vladne večine. 
 
 
Španski socialistični premier Pedro Sánchez je po današnji seji vlade sporočil, da bodo predčasne parlamentarne volitve 28. 
aprila. V sredo je namreč proti njegovemu predlogu proračuna za leto 2019 glasovalo 191 od 350 poslancev. Tokrat so mu 
katalonski separatisti, ki so mu pred osmimi meseci skupaj s Podemosom in Baski omogočili prevzem oblasti, odrekli 
podporo, ker ne dovoli novega referenduma o samoodločbi Katalonije (saj bi mu to Španci zamerili). Sicer bi lahko socialisti 
še naprej kot manjšinska vlada s svojimi 84 poslanci ostali na oblasti, a bi morali sprejeti proračun prejšnjega 
konservativnega premierja Mariana Rajoya, kar pa je bilo zanje nesprejemljivo.  
»Najbolj socialen proračun v zgodovini je onemogočen. Milijonom bi se izboljšalo življenje,« je obžalovala sredino 
glasovanje v parlamentu Irene Montero, predstavnica levičarskega Podemosa in partnerica voditelja stranke Pabla Iglesiasa. 
Za 60 odstotkov bi se povečala finančna podpora upravičencem do socialne pomoči, več bi šlo za zdravstvo, šolstvo, 
štipendije in naložbe, revni upokojenci bi bili upravičeni do brezplačnih zdravil, podaljšal bi se starševski dopust, na drugi 
strani pa bi se povečali davki za Google in finančne transakcije.  
Pogajanja v zaporu 
Sánchez in Iglesias sta sporazum o proračunu podpisala oktobra lani, nakar je voditelj Podemosa hotel pridobiti še podporo 
voditelja Katalonske republikanske levice Oriola Junquerasa. Ker je Junqueras v zaporu (zaradi organiziranja nezakonitega 
referenduma leta 2017), so pogajanja potekala v jetnišnici. Iglesias mu je zaman obljubljal dialog med španskimi in 
katalonskimi institucijami, povečanje javnih naložb v regiji, odpravo nekaterih omejitev za katalonske zakone in konec 
zategovanja pasu.  
Županja Barcelone Ada Colau, ki je blizu Podemosu, je ostro kritizirala »neodgovornost« katalonskih separatistov: 
»Onemogočiti socialni proračun je zgodovinska napaka. To pomeni škoditi ljudem tako v Kataloniji kot vsej Španiji in 
odpirati vrata volitvam, na katerih lahko zmagata desnica in skrajna desnica.« 
Težavno sklepanje kompromisov 
Na aprilskih volitvah bi liberalni Ciudadanos, konservativna Ljudska stranka in skrajno desni Vox lahko dobili večino in – 
podobno kot zdaj v Andaluziji – oblikovali koalicijo, zaradi česar bi se povečale napetosti med Madridom in Barcelono. Če 
omenjene tri stranke ne bodo dosegle absolutne večine, bi vlogo jezička na tehtnici spet igrali katalonski separatisti, ki bi 
lahko vsilili pat položaj. Vsekakor bo desnica še naprej sebi v prid izkoriščala vsako povezovanje socialistov s separatisti, zato 
mora Sánchez čim prej na volitve.  
Po anketah bodo sicer največ glasov dobili socialisti, od 24 do 30 odstotkov, vendar bo Podemos preveč izgubil, da bi lahko 
znova sestavili vlado. Albert Rivera, voditelj desnosredinskega Ciudadanosa, pa je že jasno povedal, da se s Sánchezom, ki je 
levi socialist, nima namena povezovati. Socialisti zdaj upajo, da jim bo glasove sredinskih volilcev prinesla fotografija, na 
kateri se Rivera na demonstracijah proti vladnim pogajanjem s katalonskimi separatisti druži s predsednikom skrajno 
desnega Voxa Santiagom Abascalom.  

• Prikazni Versaillesa.  Harold James. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 16. februar 2019 
©Project Syndicate Harold James je profesor zgodovine in mednarodnih odnosov na Univerzi Princeton (New Jersey, 
ZDA), prav tako je vodilni sodelavec Center for International Governance Innovation (Kanada). Veliko se posveča 
gospodarski zgodovini in globalizaciji. 
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https://www.dnevnik.si/1042873075/svet/prikazni-versaillesa  
Januarja je minilo sto let od začetka pariške mirovne konference, katere rezultat so bile mirovne pogodbe v Versaillesu (z 
Nemčijo), Saint-Germain-en-Laye (z Avstrijo), Neuilly-sur-Seine (z Bolgarijo), Grand Trianonu (z Madžarsko) in Sèvresu (s 
Turčijo), s čimer se je končala prva svetovna vojna. Veliko nezadovoljstvo in frustracija zaradi trianonske mirovne 
pogodbe še danes dajeta zagon madžarskemu nacionalizmu in iredentizmu, še posebej pod sedanjo vlado premierja 
Viktorja Orbana.  
 
V resnici se pariške mirovne konference običajno spomnimo kot primera, kako so dobri nameni glede mednarodnega 
sodelovanja in krepitve demokracije v svetu spodleteli. Danes, v trenutku zgodovine, ko sta multilateralizem in demokracija 
spet na udaru, je vsekakor koristno, da se vprašamo, zakaj so prizadevanja za njuno krepitev in širitev tako pogosto 
neuspešna.  
Leta 1919 se je poskus ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona, da bi z odpravo avtokratskih režimov vzpostavil trajen 
mir, izkazal za preveč ambicioznega in idealističnega, čeprav je postavil temelje intervencionističnemu soglasju, ki je od 
takrat določalo zunanjepolitična razmišljanja v ZDA. Tudi če ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je opustil to 
tradicijo, je vendarle ukazal zračne napade na objekte vladne sirske vojske, voditelja venezuelske opozicije pa je priznal za 
legitimnega predsednika države.  
Pariška mirovna konferenca je spodletela, ker je postavila previsoka pričakovanja. Zmaga demokratičnih držav ni pomenila, 
da se bodo izpolnile želje demokracij, toliko manj, ker so te zahtevale, da poraženci plačajo vso vojno škodo. Med prvo 
svetovno vojno je vsak od obeh taborov samoumevno predpostavljal, da bo vsaka mirovna pogodba poražencu naložila 
plačilo vseh materialnih – če ne celo emocionalnih – stroškov vojne, kar ni moglo pripeljati do zadovoljivega razpleta 
konflikta. 
Prav tako težave, ki v letu 2019 izvirajo iz hitrih tehnoloških sprememb in globalizacije, morda ne bodo dopustile rešitev, ki 
bi bile sprejemljive za veliko večino. Posledica tega bo, da bodo različne države ustvarile vsaka svojo pripoved o tem, kako 
jih je globalizacija prikrajšala za to in ono. In kot leta 1919 bo vsaka od držav našla »hudobneže«, ki naj bi bili krivi za to. 
Tako se Trumpova vlada ves čas pritožuje nad nekorektno in nepošteno poslovno prakso Kitajske, nad pretiranim nemškim 
zunanjetrgovinskim presežkom, nad pomočjo državam v razvoju in tako naprej. Ni treba dodati, da kopičenje pritožb ne 
pripomore k rešitvi.  
Drugo pojasnilo za neuspeh pariške mirovne konference je, da so bili nekateri udeleženci – francoski premier Georges 
Clemenceau, britanski premier David Lloyd George in Wilson – izrazito nekompetentni ali pa ne ravno pri volji, da bi bili 
uspešni. Clemenceau je bil od vedno nacionalist, obseden s francoskimi interesi, medtem ko je bil Lloyd George ravno 
nasprotno preveč prožen in premalo načelen za nalogo, pred katero se je znašel. Zelo rad je osebno napadal druge, nato pa, 
ko je svoje žrtve ponovno srečal, pozabil, kako se je vedel prej.  
Wilsonovi vzvišeni cilji pa so močno presegali njegove sposobnosti za sklepanje političnih kompromisov, tako na nacionalni 
kot na mednarodni ravni. In njegove čedalje večje zdravstvene težave mu pri tem niso bile v pomoč. Zaradi zelo visokega 
krvnega pritiska, ki ga večinoma ni zdravil, je Wilson po pariški mirovni konferenci doživel težjo možgansko kap. Očiten nauk 
te epizode svetovne zgodovine je, da je v obdobjih usodnih odločitev pomembno skrbno spremljati telesno in duševno 
zdravje voditeljev držav in vlad; to še posebej velja za ameriške predsednike. 
Kar zadeva osebne pomanjkljivosti političnih voditeljev, leto 2019 ponuja prav tako veliko problemov kot leto 1919. Trump 
in britanska premierka Theresa May si ne moreta biti bolj različna kot osebnosti, a oba sta se odpovedala temu, da bi 
prisluhnila nasvetom strokovnjakov, in oba sta političnima sistemoma svojih držav naredila veliko škode. Medtem ko se 
francoskega predsednika Emmanuela Macrona pogosto kritizira zaradi njegove relativne neizkušenosti, velja nemška 
kanclerka Angela Merkel za preveč izkušeno in zato preveč navezano na zastareli status quo.  
Tretji vzrok za neuspeh pariške mirovne konference je morda najpomembnejši. Njeni preveč ambiciozni cilji in osebne 
pomanjkljivosti udeležencev, ki naj bi te cilje uresničili, so bili tako očitni, da so v javnosti izvali ostro kritiko. To kritiko 
pariške konference je najbolje izrazil britanski ekonomist John Maynard Keynes, eden najbolj bleščečih duhov tistega časa, 
in sicer v knjigi Gospodarske posledice versajskega miru, ki je izšla leta 1919. 
Keynesova kritika pariške mirovne konference in njenih udeležencev je bila uničujoča in tega se je zavedal. Oktobra in 
novembra 1919 se je udeležil srečanja, ki ga je organiziral nizozemski bankir Gerard Vissering in na katerem so bankirji iz 
ZDA in različnih nevtralnih držav zasnovali zapleten načrt, po katerem bi se Evropa obnovila s pomočjo zasebnih ameriških 
posojil. Ta načrt je bil zelo obetaven, toda Keynes v njem potem ni mogel več sodelovati, ker je s svojo izvrstno polemiko v 
omenjeni knjigi izgubil zaupanje in naklonjenost političnih voditeljev, brez katerih načrta ne bi bilo mogoče izvesti. Na koncu 
je bilo sprejetih samo nekaj elementov tega načrta, in to šele leta 1924, ko je bilo že prepozno.  
Nauk tega je, da se preostra kritika lahko izkaže za kontraproduktivno. Politične voditelje je mogoče usmeriti na pravo pot 
tako, da se jih prepričuje, ne pa da se z njimi polemizira. Zato je Keynes, ko je v letih 1944–1945 prišel čas za novo 
oblikovanje sveta, ravnal na povsem drugačen način. Izdelal je zapleten načrt obnove, a pri tem je deloval v zakulisju. 
Britanskega premierja Winstona Churchilla in ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta zaradi njune nekdanje 
gospodarske politike ne bi bilo težko napasti, toda to ne bi ničemur koristilo.  
Gotovo sta bila Churchill in Roosevelt veliko boljša politična voditelja od Lloyda Georgea in Wilsona. A tudi če bi imela toliko 
osebnih pomanjkljivosti kot ta dva njuna predhodnika, je Keynes zdaj dobro vedel, kako slabo je, če se v težkih časih 
pozornost usmerja na slabosti nesposobnih politikov. Naj gre za leto 1919 ali 2019: če se preveč osredotočamo na osebnosti 
posameznih političnih voditeljev, to lahko odvrne našo pozornost od iskanja rešitev za najhujše težave današnjega sveta. 

• Nina Gregori z MNZ kandidira za najvišji azilni položaj v Evropi. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 16. 
februar 2019  
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https://www.dnevnik.si/1042873150/slovenija/nina-gregori-z-mnz-kandidira-za-najvisji-azilni-polozaj-v-evropi  
Če bo generalna direktorica z MNZ Nina Gregori s kandidaturo uspešna, bo zasedla enega najvišjih nepolitičnih položajev 
v hierarhiji Evropske unije: poteguje se za položaj izvršne direktorice Evropskega azilnega podpornega urada. Hkrati je to 
ena najbolj politično občutljivih služb v protibegunsko razpoloženi Evropi. 
 
Nina Gregori z ministrstva za notranje zadeve ima dobre možnosti za to, da postane izvršna direktorica Evropskega azilnega 
podpornega urada (EASO), ki deluje na Malti. V izboru, ki poteka od lanskega junija, sta po naših informacijah ostala le še 
dva kandidata. Postopek naj bi se zaključil še ta mesec. Če bi se Nini Gregori uspelo prebiti na položaj izvršne direktorice, bi 
bil to najvišji nepolitični položaj, ki ga v strukturi Evropske unije zaseda kdo iz Slovenije. Vloga direktorja tovrstnega urada 
(oziroma agencije) je v hierarhiji EU približno primerljiva s položajem direktorjev generalnih direktoratov v evropski komisiji. 
Kandidaturo Nine Gregori sta s skupnim pismom podprla tudi zunanji in notranji minister Miro Cerar ter Boštjan Poklukar. 
Spretno prilagajanje politiki 
Gregorijeva je trenutno generalna direktorica direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na MNZ. S 
tega položaja upravlja celotno področje prebivalstva države, pa tudi postopke s tujci, med katerimi so trenutno politično 
najbolj izpostavljeni migranti oziroma prosilci za azil. V karieri, ki na MNZ traja že od leta 1996, je imela pomembno vlogo pri 
oblikovanju ukrepov za popravo škode izbrisanim, sooblikovala je prilagoditve na področju schengenske in vizumske 
politike, Slovenijo zastopa na področnih sestankih v okviru EU, redno pa sodeluje tudi z Organizacijo združenih narodov ter 
Svetom Evrope. 
Gregorijeva je bila kot predstavnica Slovenije doslej že članica upravnega odbora EASO in v zadnjih letih so ukrepi na 
področju migracij njena osrednja naloga. Pripravljala je spremembe tujske in azilne zakonodaje, ki se je v zadnjem obdobju 
zaostrovala. Močno je bila vpeta tudi v pripravo spornih določb zakona o tujcih, s katerimi naj bi se Slovenija skoraj 
popolnoma ogradila pred begunci. Te spremembe je obsodilo več domačih in mednarodnih institucij s področja človekovih 
pravic. Trenutno jih zaradi domnevne protiustavnosti obravnava ustavno sodišče. 
Poznavalci dogajanja, ki je predlani razklalo vladajočo koalicijo, so nas opozorili, da je bila pri spremembah zakona o tujcih 
Gregorijeva v dvojni vlogi: po eni strani je (pre)ostre ukrepe kot uslužbenka notranjega ministrstva zagovarjala, a hkrati naj 
bi v ozadju skrbela tudi za to, da ukrepi ne bi bili tako ostri, kot so želeli politiki. Azilni strokovnjaki iz nevladnega sektorja 
Gregorijevi ne glede na njeno prilagajanje vsakokratni politični usmeritvi edinem receptu za »preživetje« kadrov na MNZ 
priznavajo visoko strokovno usposobljenost. 
Težek položaj, dobro plačilo 
Urad EASO, kjer Gregorijeva kandidira za izvršno direktorico, ima v Evropski uniji trenutno zelo pomembno nalogo 
koordinirati mora različne interese držav na področju migracij in azila. Kot nakazuje že ime urada, državam zagotavlja 
podporo pri iskanju skupne azilne politike. To pa je že več let mukotrpen proces: ob vprašanjih, katerim tujcem bo dovolila 
ostati in katerim ne, Unija razpada na več kosov. Prejšnji izvršni direktor urada Jose Carreira je lani odletel s stolčka tudi 
zato, ker se azilni proces ni premaknil z mrtve točke. Poleg tega ga je zaradi očitkov korupcije bremenila preiskava 
Evropskega urada za boj proti goljufijam OLAF. 
Če bo izbrana, bo Nina Gregori na položaj na Malti imenovana za pet let. Predvidena izhodiščna plača, brez številnih 
dodatkov, za vodjo EASO znaša okrog 13.000 evrov. Za primerjavo s politiko: plače evropskih komisarjev se gibljejo okrog 
25.000 evrov, plače evropskih poslancev pa okrog 9000 evrov.  
Azilni urad ima realne številke 
Evropski azilni podporni urad EASO med drugim vodi celovito statistiko na področju azila v EU. S to metodo, z objektivnim 
merjenjem, lokalne nestrpne politike dostikrat postavlja na laž. Zadnji podatki urada izpred nekaj dni denimo kažejo, da 
število prošenj za azil v EU že tretje leto zapored upada. Leta 2018 je bilo v državah EU, na Norveškem in v Švici vloženih 
634.700 prošenj za azil, kar je deset odstotkov manj kot leta 2017 in podobno kot v predkriznem letu 2014. Podatki tudi 
kažejo, da se je število prošenj za azil v obravnavi na prvi stopnji zmanjšalo za skoraj polovico glede na rekordno vrednost 
jeseni 2016. 

• Severna Makedonija z novim imenom tudi na seznamu članic ZN. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873259/svet/severna-makedonija-z-novim-imenom-tudi-na-seznamu-clanic-zn  
Združeni narodi so na seznamu priznanih držav uradno zamenjali ime države Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija z novim imenom Severna Makedonija. Skopje je ZN o spremembi imena uradno obvestil sredi tedna, danes 
poroča makedonska tiskovna agencija MIA. 
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Slika: Severna Makedonija z novim imenom tudi na seznamu članic ZN. Foto: AP 
  
Makedonska vlada je ta teden generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa uradno obvestila o spremembi imena države v 
Severno Makedonijo, kar je v skladu z junija lani sklenjenim prespanskim sporazumom o imenu z Grčijo, ki je začel veljati v 
torek. 
Zaradi nasprotovanja Grčije imenu Makedonije so Združeni narodi Makedonijo leta 1993 sprejeli pod imenom Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija oz. s kratico angleškega imena FYROM, ki so jo morali uporabljati v uradnih 
dokumentih ZN. Makedonija je ime v ZN sedaj spremenila iz FYROM v Severna Makedonija (North Macedonia). 
Takih primerov spremembe imen je bilo v ZN doslej že precej in postopek ni nič posebnega. Vsaka članica ZN lahko sicer za 
potrebe svoje uradne komunikacije uporablja ime države, kot si želi. ZDA na primer trenutno Severni Makedoniji še vedno 
rečejo Makedonija. Za potrebe ZN pa bo odslej Severna Makedonija. 

• Skupna evropska identiteta: Od Kaliningrada do Severne Makedonije. Ervin Hladnik Milharčič. Dnevnik, 
Ljubljana,  priloga Objektiv. 16. februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042873071/svet/skupna-evropska-identiteta-od-kaliningrada-do-severne-makedonije  
»Živela italijanska Dalmacija,« je v Bazovici v trenutku politične nerazsodnosti v veter in dež kričal predsednik evropskega 
parlamenta Antonio Tajani.  
 

 
Slika: Severna Makedonija. Foto: Reuters 
 
Govoriti o evropski identiteti naših krajev je nekoliko iz mode. Na komemoraciji zaradi izgona italijansko govorečega 
prebivalstva in razrednega sovražnika iz Istre in Dalmacije po koncu druge vojne pa te priložnosti ne bi smeli izpustiti. 
Serijska maščevanja ob koncu druge svetovne vojne so ena bolj skupnih epizod sodobne evropske zgodovine. Poznajo jih od 
Ukrajine do Pariza, od vasi na sedanji poljsko-nemški meji do Gotenice. Britanski zgodovinar Keith Lowe je za Evropo tistega 
časa rekel, da je podivjana celina. Iz tega, da so ljudje stali na meji in na drugo stran kričali, da je tam njihovo ozemlje, je 
nastala velika mesoreznica, ki je zmlela dve generaciji Evropejcev.  
Vprašanje, čigavo je kaj, je zares privlačno. Se bomo zdaj z Italijani res še enkrat pogovarjali o tem, kdo je komu naredil 
krivico v drugi svetovni vojni, in tekmovali, kdo je politično bolj spreten v kaljenju voda? To je lahko zelo ploden teren za 
pogovore. Uničevalno vojno, ki je do tal porušila ves evropski kontinent, bomo razložili s tem, kaj se je dogajalo v naši fari. 
Res lep prispevek k razvoju evropske ideje.  
Ko smo se leta 2004 priključili Evropski uniji, je bilo v zraku upanje, da evropske integracije ne pomenijo samo širitev trgov 
blaga in kapitala na lahko dostopna vzhodnoevropska ozemlja. Razvoj evropske ideje je pomenil premostitev medsebojnih 
predsodkov, ki so jih za seboj pustile vojne, revolucije, neuravnoteženi razvoji, kontrarevolucije in človeška neumnost. Zdelo 
se je tako zelo lahkotno. Od zdaj naprej si bomo prizadevali, da bomo vedno bolj Evropejci. Zdaj je priložnost, da italijansko 
kulturo vzamemo za svojo, da začnemo bolgarske pisatelje brati brez visokonososti, da se naučimo še španščino in gremo 
potovat skozi Litvo, Latvijo in Estonijo vsaj zato, da jih bomo znali ločiti med seboj.  
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Načinov, kako lahko postaneš Evropejec, je veliko. Hkrati smo lahko iskreno malo nesrečni, ker Angleži nočejo več biti del 
našega sveta.  
Na poti v Evropo 
Najlepše je postati Evropejec skozi vetrobransko steklo. Okrog novega leta sem se nekaj tednov z avtomobilom vozil čez 
Evropo. Pol poti sem bil sopotnik v zelo hitrem audiju, pol pa šofer v zelo počasnem in starem land roverju. Šel sem do 
Kaliningrada na severu kontinenta in do Grčije na njegovem jugu. Peljal sem se čez Slovaško in zavetišče za ujede, Poljsko, 
Madžarsko, po poteh Oluje skozi Knin na Hrvaško, čez Mostar in Hercegnovi v Albanijo ter Grčijo. In potem čez zasnežene 
grške hribe in Makedonijo nazaj v Beograd na demonstracije zaradi političnega umora.  
Polemika med Makedonci in Grki zaradi imena je imela na njihovih mejah komične konotacije. Ko so Grki izsilili ime Severna 
Makedonija, se jim je vreme maščevalo. V Grčiji je začelo tako močno snežiti, da je bilo mogoče voziti samo za plugi, ki so v 
zrak metali tone soli in peska. Ponoči je temperatura padla na minus šest stopinj. Na severu v Makedoniji pa je sijalo sonce 
in je bilo za zimske razmere prav prijetno toplo. Nekaj lekcij o obvladovanju arogantnosti velikega zgodovinskega naroda in 
temeljih evropske civilizacije so Grki dobili tudi iz Albanije. Na albanski strani meje z Grčijo slovenski policisti urijo albanske 
policiste, kako preprečiti migracije iz Evropske unije na vzhodu čez Albanijo na evropski zahod.  
Poleti sem prevozil Nemčijo, Francijo in Italijo. Spraševal sem se, kaj narediti s tem kontinentom. Kako ga imeti rad in se z 
njim identificirati kot z domovino. Ali Evropa res obstaja? Nedvomno je tukaj kot zemljepisna znamenitost, v kateri si mesta 
sledijo kot dvorane v muzeju civilizacij. Ponoči, sredi Poljske, ko se poskušaš znajti med neznanimi mesti na zemljevidu, pa 
se je težko prepričati, da si tukaj doma. Cesta kot metafora svobode je v zadnjih dvajsetih letih v Evropi doživela nenavaden 
razvoj. Še pred desetimi leti si se počasi premikal po lokalnih poteh romunskega in madžarskega podeželja v neskončne 
poljske ravnine, kjer se je zdelo, da imajo samo eno ali dve cesti, ki pa lahko vodita kamorkoli. Zdaj so povsod nove ograjene 
ceste, ki te kot skozi tunele peljejo od enega kraja do drugega. Od pokrajine pa si vedno bolj ločen z žičnato ograjo, ki 
postaja eden bolj običajnih prizorov v celotni Evropi. Kot bi povsod želeli zaznamovati, čigavo je kaj. Do kje smeš.  
Biti Evropejec je postalo nekoliko zapleteno. Ni lahko graditi identitete na ideji enakopravnega sožitja in dialoga med 
različnimi kulturami ter na veselju ob težko premostljivih razlikah. To je v resnici odlična podlaga za nesporazume in spore. 
Veliko lažje se je zateči v preproščino nacionalizma. Ta omogoča sijajen manever. Namesto politike vpelje gnečo 
predsodkov, na kateri je enostavno graditi agresivne strategije boja za oblast.  
Vaše je naše 
Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani nam je ta teden pomagal razumeti, zakaj je tako težko biti zaveden 
Evropejec in zvest pripadnik skupnosti narodov, ki tvorijo Evropsko unijo. Njegova funkcija je enostavna. Na vrhu edine 
demokratično izvoljene institucije Unije sedi zato, da v nevtralnem jeziku izraža smiselnost in koristnost evropskih vrednot. 
V parlamentu stranke druga drugi v glavo mečejo sovražne koncepte, razvijajo radikalne strategije združenih držav Evrope 
ali ohlapne skupnosti suverenih držav. Nekateri se zavzemajo za skupno evropsko vojsko, drugi za izstop svojih držav iz 
Unije. Vse, kar vstopi v razpravo, je legitimno, ker omogoča takojšno postavitev nasprotnih strategij, vzpostavljanje širokih 
političnih zavezništev, zadušitev največjih traparij s proceduralnimi ovirami in afirmacijo najbolj marginalnih političnih idej. 
Tako deluje demokracija.  
V istem prostoru so zbrane najbolj nezdružljive in sovražne strategije ureditve kontinenta, predsednik parlamenta mora 
vsake toliko časa brez vznemirjenja izraziti zadovoljstvo nad tem, da so evropske vrednote še žive, da skupnost kljub 
pretresom harmonično deluje, razgrajači in ekscentriki imajo pravico do glasu, vendar ne prevladujejo. Če je priča 
nacionalističnemu podžiganju najbolj nizkih strasti v notranjepolitične namene in se mu zdi, da mora povzdigniti svoj glas, 
ve, kaj mora narediti. »Živela Evropa! Živeli evropski narodi! Živela Evropska unija.« Ni bilo mišljeno, da je predsednik 
parlamenta razgrajač in ekscentrik.  
V nedeljo se je v Bazovici odločil, da bo za čisto notranjepolitične potrebe pozabil na Evropo in svoj položaj. 
»Živel italijanski Trst! Živela italijanska Istra! Živela italijanska Dalmacija!« je bil njegov prispevek k skrajni nacionalistični 
interpretaciji komemoracije ob dnevu, ki mu Italijani rečejo dan spomina. Da italijanski notranji minister Matteo Salvini na 
meji s Slovenijo lahkotno interpretira drugo svetovno vojno, kot da fašizma nikoli ni bilo, je spretna politična poteza 
strankarskega voditelja, ki namerava zavzeti celoten italijanski prostor. Da se mu pridružijo drugi italijanski politiki, ni nič 
neobičajnega. Tudi predsednik republike Sergio Mattarella se je nerodno pridružil temu zboru in hkrati govoril o tragediji 
italijanskega naroda pod jugoslovanskimi oblastmi ter romantičnem sožitju narodov v okviru Evropske unije. To je mogoče 
razumeti. Na meji med Italijo in Slovenijo je dovolj omeniti drugo svetovno vojno, njen začetek in konec, in že nastane 
kakofonija navzkrižnih političnih interpretaciji, ki se vedno znova vključijo v programe strank in služijo boju za oblast. V 
nacionalističnih politikah je to najbolj običajna stvar na svetu.  
Predsednik evropskega parlamenta pa bi moral zastopati krhko idejo, da se skupne evropske institucije niso zaman razvijale 
več desetletij in da niso bile zamišljene kot instrumenti nacionalističnih politik. Hecati se s težo največjega stroja 
združevanja Evrope na stičišču slovanskega in latinskega sveta je zelo tvegano. Mejno območje, na obeh straneh katerega 
živijo nacionalne manjšine, je zelo delikaten teren za poigravanje z nacionalističnimi interpretacijami zgodovine. Veljajo ista 
pravila, kot jih je za Izraelce in Palestince ugotavljal zgodovinar Meron Benvenisti. »Zgodovino razumemo kot kamnolom, v 
katerega gremo izbrat največji kamen, ki ga lahko še dvignemo. Potem ga vržemo nasprotniku v glavo.« 
Izgradnja drže sovraštva 
V teh okoliščinah je težko graditi evropsko identiteto. Kako se lahko pred železniško postajo v Novi Gorici počutiš Evropejca 
in gledaš skozi vrzel v mreži, ki je med hladno vojno ločila socializem in kapitalizem? Ločila je še marsikaj drugega. Tam je 
govorila o desetletjih krivic, sistematični politiki izbrisanja naroda, pošastnosti svetovne vojne in strašnem maščevanju, ki ji 
je sledilo. S tem je mogoče nacionalizem hraniti v nedogled. Vedno se je mogoče prikazati kot žrtev, soseda pa kot divjo 
žival. Ampak v resnici je bil to vedno tudi prostor medsebojne penetracije v vseh plemenitih pomenih te besede.  



Če si ne prizadevamo za skupno evropsko identiteto, lahko gremo tudi v drugo smer in drug v drugem vidimo Ruse. 
Rus je zdaj naš nasprotnik. Evropska unija in Rusija sta na nasprotnih straneh. Ni čisto jasno, na nasprotnih straneh česa, 
vendar živimo v prepletu intrig, obtožb, sankcij, zgodb o špijonih in koncentracijah težkega železja na evropskih mejah. 
Zveni kot hladna vojna, čeprav se izraz nekako ne prime, ker preveč diši po neprijetnih časih.  
Morda Rus še ni naš sovražnik, vendar je že v procesu pretvorbe, ki so jo razvili v nekdanji Jugoslovanski ljudski armadi in 
potem uspešno uporabili v jugoslovanskih vojnah. »Izgradili bomo držo sovraštva do nasprotnika kot našega sovražnika.« 
Sovraštvo ne nastane samo od sebe. Treba ga je ljubeče in sistematično zgraditi v trden sistem, iz katerega se je težko 
izkopati. V starih jugoslovanskih vojaških učbenikih so strategije postopne graditve sovražnika zelo natančno popisane. 
Neobičajno je, da jih na različnih koncih Evrope danes uporabljajo z enako učinkovitostjo, kot se je to dogajalo na Balkanu. 
Res deluje. Rus je za nas že pogubljen. Romantične ideje o partnerstvu s konca hladne vojne in o Evropi od Londona do 
Vladivostoka so pokopane.  
Ob koncu leta sem s tesnobo odšel na pomol v Baltijsku, ki sega globoko v Baltsko morje. Šel sem pogledat, kakšni so Rusi. 
Nenavaden narod. Morska voda, ki je pljuskala na pomol, je zaledenela, tako da je nemarno drselo na vse strani. Oni pa so z 
vedri in ribiškimi palicami sproščeno hodili po ledu, kot da je poletje. Pihal je veter in bilo je zelo mraz. Usedli so se na 
granitne plošče valobrana, kadili in lovili ribe. Do pomola so se pripeljali z velikimi ameriškimi džipi ali nemškimi avtomobili s 
pogonom na vsa štiri kolesa. Klasična podoba mrzlega ruskega severa. 
Bil pa sem sredi Evropske unije. Na jugu sem za seboj imel Poljsko, na severu pa Litvo. Bil sem v Rusiji, ki jo okrog in okrog 
obkoljuje Evropska unija. Kaliningrad je ruska enklava v Evropski uniji, relikt druge svetovne vojne, ki je iz nemškega mesta 
Königsberg naredila postojanko Ruske federacije.  
Baltijsk je vojaško pristanišče, ki ga Rusi uporabljajo kot svojo edino pomorsko bazo, ki pozimi ne zaledeni. Ob pomolu sta se 
pozibavali dve privezani ruski korveti. Bili sta narejeni v zadnjih desetih letih in sta imeli geometrično porezane stene 
nadpalubja, ker je zdaj moderno delati ladje, ki so nevidne za radarske žarke. Zaradi tega so sodobne vojaške ladje izgubile 
nekaj dramatičnosti profila in so bolj podobne Amazonovim paketom kot strojem za vojno na visokih morjih. Vendar so se 
Rusi čim bolj držali klasičnih linij. Palubo so zadaj potisnili tik nad valove, most spredaj pa na hitro dvignili in nanj namestili 
šop anten. Od strani se je korveta od premca naprej hitro dvignila pod nebo in v lepi diagonali na drugi strani spustila do 
morja. Vmes so natlačili stomilimetrski avtomatski top, rakete, torpedne cevi in protiletalsko artilerijo. Črno pobarvani 
korveti sta želeli biti lepi ladji, vendar ni bilo nobenega dvoma, da želita biti lepi bojni ladji. Vse tisto železje ima smisel, če s 
polnimi obrati reže valove in se preganja z drugimi ladjami, jim poskuša ubežati ali pa obrne premec proti njim in jih potopi.  
Korveti nista bili strašni bojni ladji. V resnici sta nekaj več kot velika patruljna čolna, vendar se jima je videlo, da sta živi. Dni 
nista preživljali privezani v ruskem pomorskem oporišču, ampak zunaj v Baltskem morju. Mornarji so ju v temnih zimskih 
uniformah pripravljali, da izplujeta, in si dajali opraviti z vrvmi ter špičastimi stvarmi, ki na vojaških ladjah štrlijo iz vsake 
ravne plošče. Za ograjami na drugi strani zaliva so bile privezane fregate in večje bojne ladje. Za njimi se je videlo premec 
največjega hoovercrafta na svetu, ki lahko v svojem trebuhu prevaža manjšo tankovsko enoto.  
Na ulici, ki iz središča mesta pelje v oporišče, je visok kamnit Leninov spomenik. Kot da mesto samo ne bi že dovolj kazalo 
podobe nečesa iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, tudi spomenik govori o tem, da je kraj zares tuj. Naselja sivih 
vojaških blokov v bližini mesta, v katerih živi osebje, ki dela na velikih radarjih in protiraketnih sistemih, dajo celotni podobi 
atmosfero hladne vojne. Rus je čuden in nekoliko grozeč. Idealna podoba našega nasprotnika, ki se lahko brez velikih težav 
pretvori v sovražnika. Kot da občutek tujosti ne bi bil dovolj, se ob cesti prikaže znak, da je Moskva 1220 kilometrov vstran. 
Do nje pa je mogoče priti samo skozi Evropsko unijo.  
Slabo uro vožnje vstran je Kaliningrad, prestolnica tega čudnega kraja. Tam pa stvari ne bi mogle biti bolj evropske, tudi če 
bi si jih izmislil. Mesto, v katerem je pokopan Immanuel Kant in v katerem je odraščala Hannah Arendt, se v ničemer ne 
razlikuje od drugih polmilijonskih evropskih mest. Bolj kot kulturni center v središču mesta bije v oči cela ulica trgovskih 
centrov. Na eni strani Gucci, Versace in Ralph Lauren, zato, da se na njih pasejo oči. Na drugi H&M in Zara, da se zares 
nakupuje. Vmes pa prav vse, kar stoji na policah in visi na obešalnikih vseh trgovskih centrov v Evropi. Po avtomobilih sodeč 
bi Rusi v mestu radi bili Američani, oblačijo pa se kot Italijani. Rusi so bolj ali manj takšni kot mi. Kot mi vsi preostali 
Evropejci. To odpira pot v dve smeri. Iz njih lahko naredimo simpatične sosede ali pa neznosne sovražnike. Le da z nobene 
strani ni dobro kričati, kaj je bilo zgodovinsko naše.  

• V Barceloni množični protest zaradi sojenja nekdanjim katalonskim voditeljem. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. 
februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042873275/svet/v-barceloni-mnozicni-protest-zaradi-sojenja-nekdanjim-katalonskim-
voditeljem-  
V Barceloni je v soboto zvečer potekal množični protest zaradi sojenja nekdanjim katalonskim voditeljem. V središču 
katalonske prestolnice se je po navedbah policije zbralo okoli 200.000 ljudi, po navedbah organizatorjev pa okoli pol 
milijona. Med udeleženci je bil po poročanju tujih tiskovnih agencij tudi sedanji katalonski predsednik Quim Torra. 
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Slika: V Barceloni množični protest zaradi sojenja nekdanjim katalonskim voditeljem. Foto: AP 
  
Demonstranti, ki so preplavili glavno prometnico Barcelone Gran Via, so med drugim vzklikali: »Neodvisnost, neodvisnost«. 
Protest, ki so ga organizirale tudi katalonske vladajoče stranke, je potekal pod sloganom Samoodločba ni zločin. 
Sojenje 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te 
pokrajine od Španije se je na španskem vrhovnem sodišču začelo v torek. Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva zaporne 
kazni v višini od sedem do 25 let, najvišjo za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen 
upora in zlorabe javnih sredstev. 
Sobotno zborovanje je bilo prvo v vrsti protestnih akcij zaradi sojenja nekdanjim voditeljem. Stranke, ki se zavzemajo za 
neodvisnost Katalonije in imajo v parlamentu v Barceloni absolutno večino, so z več združenji in sindikati za četrtek 
napovedale splošno stavko. 

• Pahor opozoril, da se je italijanska stran tokrat prvič odzvala na slovenske proteste. STA. Dnevnik, Ljubljana,   
18. februar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042873441/slovenija/pahor-opozoril-da-se-je-italijanska-stran-tokrat-prvic-odzvala-na-
slovenske-proteste  
Predsednik republike Borut Pahor je v odzivu na drugo opravičilo predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija 
za nedavne sporne izjave v Bazovici poudaril, da se je tokrat prvič zgodilo, da se je italijanska stran odzvala na proteste 
slovenskih predstavnikov zaradi nesprejemljivih izjav. 
 
Kot je Pahor poudaril po današnjem srečanju s predstavniki neparlamentarnih političnih strank, ima vprašanje več 
razsežnosti, ki nam dajejo misliti in ukrepati v prihodnje. Pojasnil je, da smo od leta 2004, odkar v Italiji praznujejo dan 
spomina, »prvič lahko slišali tako ostre besede visokih italijanskih predstavnikov, ki smo jih v pismih obsodili«. »Se je pa tudi 
prvič zgodilo, da sta se italijanski predsednik v pismu meni in predsednik Evropskega parlamenta v pismu zunanjemu 
ministru Miru Cerarju odzvala na naše pripombe« je dodal. 
Poudaril je, da se to doslej ni dogajalo. »Doslej je bilo tako, da smo Slovenci tako ali drugače protestirali proti 
nesprejemljivim izjavam, italijanska stran pa je ostala tiho. Tokrat pa ni,« je dejal predsednik republike, ki se mu to zdi 
vendarle vredno opaziti in upoštevati. 
»Mi smo lahko bolj ali manj zadovoljni s tem, kaj italijanski predsednik piše v pismu meni, lahko smo bolj ali manj zadovoljni 
s tem, kako Tajani pojasni, se opraviči ali ogradi od svojih besed,« je dejal Pahor. »Vendar sta to storila. To je okoliščina, ki je 
doslej nismo poznali,« je izpostavil. 
Besede, izrečene v kontekstu nacionalistične retorike 
Opozoril je, da so bile izjave izrečene v kontekstu, ko smo v Evropi priča večjemu vzponu nacionalizmov kot kadarkoli prej 
od ustanovitve Evropske unije. In to je kontekst, ki spreminja po njegovem zaskrbljujočo razsežnost njihovih besed. Misli, da 
se tega zavedata tudi Mattarella in Tajani in da ni ostalo le pri Sloveniji in Hrvaški, ampak da so te besede v tem kontekstu 
nacionalistične retorike, ki postaja vse bolj domača v Evropi, postale veliko bolj relevantne in so se morali odzvati, če niso 
hoteli, da bi ostalo pri tem, da ima Italija celo ozemeljske zahteve. 
»In predsednik Evropskega parlamenta je bil glede tega v svojem odgovoru zelo jasen,« je še povedal Pahor, ki se bo s 
Tajanijem srečal v sredo v okviru svojega obiska v Bruslju. 
Tajani je pred tednom dni na oziroma na slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in 
eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in da 
je tisti, kdor zanika ta pojav, sostorilec tistega, kar se je zgodilo. Ob tem je dodal, da naj »živi Trst, naj živi italijanska Istra, 
naj živi italijanska Dalmacija«. 
Tajani je izjave najprej skušal omiliti v ponedeljek, ko je med drugim dejal, da so bile napačno razumljene. A s to njegovo 
izjavo številni niso bili zadovoljni. Cerar mu je pisal pismo, Slovenski in hrvaški evroposlanci iz vrst EPP so zato v skupnem 
pismu od njega zahtevali jasno opravičilo in umik izjav iz Bazovice. Pahor je poslal pismo italijanskemu predsedniku 
Mattarelli. V SD pa so sprožili mednarodno peticijo, ki poziva Tajanija k odstopu. 
Predsednik Evropskega parlamenta se je po pritisku znova opravičil v sredo. »Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem 
uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam 
vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi,« je zapisal v izjavi za javnost. 

• Pri pogajanjih bo ključna cena, Turki ponovno v prednosti. Anja Hreščak. Dnevnik, Ljubljana, 19. februar 2019 
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https://www.dnevnik.si/1042873478/slovenija/pri-pogajanjih-bo-kljucna-cena-turki-ponovno-v-prednosti  
Dars bo poskušal z neposrednimi pogajanji predvsem skrajšati postopek izbire gradbinca, ki bo kopal skozi Karavanke, 
zatrjujejo v tej državni družbi. Če bi objavili nov razpis, bi postopek lahko trajal tudi leto dni. 
 
Potem ko so v Družbi za avtoceste (Dars) zadnji razpis, s katerim so iskali gradbinca, ki bi gradil predor Karavanke, zaključili 
brez izbire, so se odločili, da vnovič poskusijo z neposrednimi pogajanji z gradbinci. Trdijo, da so se za postopek s pogajanji 
odločili predvsem zato, ker bo predvidoma končan prej, kot bi bil postopek z novim odprtim razpisom. »Nov razpis po 
odprtem postopku bi bil zagotovo dolgotrajnejši, saj bi začeli popolnoma znova; zdaj pa imamo šest ponudnikov, ki so 
dokazali usposobljenost in to, da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev,« pravijo na Darsu. Pogajati se bodo začeli v začetku 
marca, pogodbo z izbranim podjetjem oziroma konzorcijem pa bi lahko, če ne bi bilo dolgotrajnejših zapletov, podpisali do 
letošnjega poletja. 
Turki za 15 milijonov cenejši 
Na razpis, ki ga je objavil konec leta 2017, je sicer Dars prejel devet ponudb. Eno so izločili nemudoma, saj je bila ponudba 
konzorcija Pomgrad ter družb Marti Švica in Avstrija vredna 140,3 milijona evrov ter je s tem presegala vrednost predvideno 
vrednost posla. V nadaljnji analizi ponudb in presoji, koga povabiti k neposrednim pogajanjem, sta nato odpadli še dve 
ponudbi, ki sta bili po vrednosti naslednji najvišji. Ponudba GH Holdinga in avstrijske družbe Hochtief je vredna 118,6 
milijonov evrov, ponudba konzorcija družb Astaldi, Cipa in Gic gradnje pa 117,5 milijona evrov.  
Tako bo Dars marca k oddaji novih ponudb pozval konzorcije družb Implenia Osterreich GMBH, Implenia Švica AG in CGP 
Novo mesto (njihova osnovna ponudba je znašala 114,8 milijona evrov), konzorcij Gorenjska gradbena družba (GGD) in 
Metrostav A.S. Češka (104,4 milijona), konzorcij Kolektor CPG, turška družba Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi in Riko (109,4 
milijona), konzorcij Euro-Asfalt Sarajevo in CP Ptuj (106,3 milijona), grško družbo J&P-AVAX S. A. (115 milijonov) in 
ponudnika, ki ga je Dars izbral po prvem razpisu, to je turška družba Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret (89,9 milijona). Ob tem 
je pričakovati, da grška družba J&P Avax ne bo sodelovala, saj na Darsov poziv niso želeli niti dopolniti svoje ponudbe niti 
podaljšati garancije. 
Praviloma bo ključno vlogo med pogajanji odigrala ponujena cena, ob zahtevanem roku izvedbe in zahtevani kakovosti, 
pravijo na Darsu.  
Pogajanja manj transparentna kot razpis 
Turški gradbinec, ki ga je Dars izbral že na prvem razpisu, je tako tokrat v močni prednosti pred drugimi. Ne samo da je 
njegova ponudba za vsaj 15 milijonov evrov cenejša od naslednjega najcenejšega ponudnika, direktor Cengisa Utku Gök se 
je bil že decembra lani pripravljen pisno zavezati, da bodo dela končali brez aneksov, tedaj pa bi celo zmogli še uloviti 
predviden rok zaključka del, je zatrdil. Čeprav so tudi vsi drugi gradbinci praviloma naročniku pripravljeni priznati popust na 
svoje ponudbe, se niti s tem ne približajo vrednosti turške ponudbe. 
Pogajanja bodo sicer praviloma trajala vsaj nekaj tednov, predvidevajo na Darsu, nato pa bo komisija še nekaj časa 
analizirala končne ponudbe gradbincev. Tako na Darsovo odločitev, da gradbinca izbere s pogajanji, kot na končni izbor pa 
so seveda možne pritožbe. Doslej jih na Darsu sicer še niso prejeli. Verjetno bo postopek s pogajanji končan prej, kot bi bil, 
če bi Dars gradbinca ponovno poskušal najti z novim razpisom.  
Ne glede na to, da bo verjetno postopek izbire gradbinca s pogajanji končan hitreje kot bi bil postopek z odprtim razpisom, 
pa je prvi manj transparenten ter omogoča večjo manipulacijo, opozarjajo strokovnjaki gradbene stroke.  

• Salvini bo ušel pregonu zaradi zadrževanja migrantov. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 19. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873608/svet/gibanje-pet-zvezd-proti-sojenju-salviniju-zaradi-zadrzevanja-migrantov-na-
morju-  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini bo očitno obdržal imuniteto in se izognil pregonu zaradi zadrževanja 
migrantov, potem ko ga je podprla koalicijska stranka Gibanje petih zvezd. 
 
 
Člani italijanske koalicijske stranke Gibanje petih zvezd so na spletnem glasovanju večinsko izrazili nasprotovanje sodnemu 
postopku proti notranjemu ministru in voditelju koalicijske partnerice, stranke Liga, Matteu Salviniju. Zaradi tega so 
poslanci Gibanja danes v pristojnem senatnem odboru glasovali proti odvzemu imunitete Salviniji. Skupno je tako glasovalo 
16 članov odbora, šest pa za odvzem imunitete. Pričakovati je, da bo podobno razmerje v glasovih tudi v vsem senatu, ki 
mora o tem vprašanju glasovati v roku 60 dni. 
Salvini lani poleti deset dni ni dovolil izkrcanja na italijansko obalo 177 migrantom na ladji Diciotti. Zaradi tega je tožilstvo 
odprlo preiskavo, ali je voditelj Lige, ki je skupaj z drugim podpredsednikom vlade in voditeljem Gibanja petih zvezd 
Luigijem Di Maiem dejanski voditelj vlade, migrante na nezakonit način zadrževal na morju in jih imel zaprte na ladji. Sam 
meni, da je zgolj opravljal delo notranjega ministra, za katerega so ga pooblastili Italijani. »Niti za milimeter ne bom 
spremenil svoje politike, če tega Italijani ne bodo zahtevali od mene,« je rekel. 
Kočljiv položaj in pomenljiv poraz za Gibanje petih zvezd 
V spletnem glasovanju Gibanja petih zvezd se je 59 odstotkov od 62.000 udeležencev izreklo proti temu, da se začne sojenje 
Salviniju, 41 odstotkov pa za. Zadeva je zelo kočljiva za protisistemsko stranko Gibanje petih zvezd, saj je v opoziciji vedno 
nastopala proti imuniteti politikov. Toda sodni postopek proti Salviniju bi lahko vodil do velike krize v koaliciji. Tako sta vodji 
Lige podporo izrekla tudi Di Maio in premier Giuseppe Conte, ki naj bi bil tudi človek iz vrst Gibanja petih zvezd. Oba 
menita, da je notranji minister opravljal svoje delo v skladu z usmeritvami vlade. 
Gibanje petih zvezd je bilo pri tem internem glasovanju precej razklano, a je očitno večinoma proti migrantom in v veliki 
meri za Salvinija. Ta je od lani poleti daleč najbolj priljubljen italijanski politik, med strankami pa prav zaradi njega 
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prepričljivo vodi Liga. Gibanje petih zvezd je na volitvah marca lani dobilo skoraj dvakrat več glasov kot Liga in mu 
potemtakem vladna kriza v tem trenutku, ko mu je podpora precej padla, ne bi ustrezala. Na volitvah v deželi Abruci v 
osrednji Italiji pred desetimi dnevi je na primer Gibanje dobilo komaj 20 odstotkov glasov, kar je dvakrat manj kot marca 
lani na parlamentarnih volitvah, medtem ko je Liga s svojo koalicijo zdaj v Abruci dobila skoraj polovico vseh glasov. Salvini 
je tako pokazal, da njegov domet ob ostrem nasprotovanju migrantom in Bruslju ni le severna Italija. 
Salvini grozi s tožbo, če bi kdo namigoval na vezano trgovino 
Zdaj pa Salvini grozi s tožbo vsakemu, ki bi se javno spraševal, ali se ni odpovedal gradnji predora za hitro železnico na progi 
Torino–Lyon v zameno za to, da se mu ne odvzame imunitete. Salvini, ki ima na razvitem severu še vedno večino svojih 
volilcev, je dolgo podpiral ta projekt, tudi z argumentom, da »gre za 50.000 delovnih mest« (neposredno gre za okoli 4000 
zaposlitev). Zdi pa se, da je Di Maio, ki ima glavno volilno bazo na jugu, uveljavil svoje stališče, da je gradnja te proge 
zapravljanje javnega denarja. Gibanje petih zvezd tudi sicer nasprotuje javnim delom, do katerih so Italijani nezaupljivi 
zaradi finančnih mahinacij in korupcije ter zadolževanja države. Salvinijeva Liga pa ravno v javnih delih in izboljšanju 
infrastrukture vidi priložnost za Italijo, da se izkoplje iz dvajset let tajajoče gospodarske stagnacije.  

• Pahor: Tajani obljubil, da bo preučil poročilo o slovensko-italijanskih odnosih. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. 
februar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042873831/slovenija/pahor-tajani-obljubil-da-bo-preucil-porocilo-o-slovenskoitalijanskih-
odnosih-  
Predsednik republike Borut Pahor je danes v Bruslju predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju uradno predal 
poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije o slovensko-italijanskih odnosih 1880-1956 v knjižni obliki. 
Tajani je poročilo sprejel z obljubo, da ga bo tudi preučil, je izpostavil Pahor. 
 
To je po Pahorjevih besedah zelo pomembno, saj se je po njegovem spominu prvič zgodilo, da je kak visok predstavnik EU 
ali Italije uradno od najvišjega predstavnika slovenske države prejel osebno v roke to poročilo, in to z obljubo, da ga bo tudi 
preučil. 
To poročilo, pripravljeno leta 2000, ki je pomembno v luči vseevropske sprave, takrat bodočega članstva Slovenije v EU in v 
želji poenotenja stališč o nekaterih pomembnih zgodovinskih dogodkih v odnosih med Slovenci in Italijani v 19. in 20. 
stoletju, je namreč Slovenija politično prevzela, Italija pa ga ne upošteva, je spomnil Pahor. 
Poleg tega je slovenski predsednik Tajaniju danes predlagal, da se po uspešnem nemško-francoskem zgledu pripravi skupni 
slovensko-italijanski zgodovinski učbenik, ki bi temeljil na poročilu skupne zgodovinske komisije. 
Takšen učbenik naj bi po Pahorjevih besedah šolarje na obeh straneh meje, spominjal in opominjal na zgodovinske dogodke 
in jih navdihoval k skupni evropski prihodnosti. 
To je še zlasti pomembno v trenutnih okoliščinah, ko evropska ideja ni tako močna, kot bi si želeli tisti, ki vanjo verjamemo 
in ki si želimo njene renesanse, ter ko nas vzpon nacionalizma opominja, da je treba hkrati upoštevati preteklost in 
prihodnost, če želimo navdušiti Evropejce za skupni evropski dom, je poudaril Pahor. 
V času vzpona nacionalizmov moramo po njegovih besedah »paziti drug na drugega, tudi z izjavami«. »Skrbni moramo biti z 
izjavami,« je izpostavil. 
Pahor: Predsednik ni dolžan pozivati k odstopu  
Pozive k Tajanijevemu odstopu, ki se še vedno vrstijo v Sloveniji, je Pahor komentiral z besedami, da od vselej zastopa 
stališče, da ni stvar predsednika republike, da poziva k odstopu ali k temu, da nekdo na položaju ostane. »Teh odločitev sem 
se vedno vzdržal. Menim, da je prav, da si predsednik ne prisvoji pravice, da to počne, to ne bi bilo in se ni nikoli izkazalo za 
koristno,« je poudaril. 
Pahor je ob tem tudi spomnil, da ima zgodovino oglašanja v povezavi s tem. Izpostavil je, da je po svojem spominu kot 
evropski poslanec v Evropskem parlamentu leta 2005 nekaj dni po drugem proslavljanju dneva spomina na žrtve fojb v 
Italiji, uvedenega leta 2004, prvi opozoril na to, da se preteklost prikazuje enostransko ter da to ne koristi ne italijansko-
slovenskim odnosom ne skupni evropski prihodnosti. 

• Juncker: Prav je, da se je Tajani opravičil, o arbitraži nič novega. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873906/svet/juncker-prav-je-da-se-je-tajani-opravicil  
Prav je, da se je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani opravičil za besede v Bazovici, je danes po srečanju s 
slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Pahor pa je 
Junckerju ob obisku v Bruslju izrazil solidarnost zaradi protievropskih plakatov na Madžarskem. 
 
 
Juncker je izpostavil, da je evropska komisarka Violeta Bulc o spornih izjavah z njim govorila »minuto« po tem, ko jih je 
predsednik Evropskega parlamenta izrekel na slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na eksodus in žrtve fojb, 
ki ga obeležujejo 10. februarja. 
Tajani je tako Slovenijo kot Hrvaško močno razburil predvsem z besedami, da "naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi 
italijanska Dalmacija". Ker bi bilo to mogoče razumeti tudi kot ozemeljske pretenzije, se je moral za izjave opravičiti, v SD pa 
še vedno zbirajo podporo pod peticijo, ki poziva Tajanija k odstopu, poziva pa tudi Evropsko komisijo in Evropski svet, da se 
opredelita do besed, ki so bile izrečene v Bazovici. 
Pahor je sicer poudaril, da je pogovor z Junckerjem začel z izrazom solidarnosti, ker je madžarska vlada zagnala kampanjo 
proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in tudi proti Junckerju, ker da podpirata nezakonite migracije. 
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Svobodo govora je treba spoštovati, je izpostavil Pahor. A ob tem je ponovil, kar je danes povedal tudi pri Tajaniju: da smo 
se Evropejci znašli v položaju, ko moramo biti dostojni in paziti drug na drugega, ker smo veliko bolj soodvisni, kot se morda 
zdi ob vzponu nacionalizmov. 
O arbitraži nič novega 
Predsednik republike Borut Pahor in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sta danes v Bruslju govorila tudi o 
vprašanju arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško. Juncker je dejal, da ni v povezavi s tem vprašanjem nič novega. 
Pahor je v povezavi s tem vprašanjem opozoril tudi na primer Severne Makedonije in Grčije. Na novinarski konferenci je 
izpostavil, da je Junckerju »položil na srce«, naj Evropska komisija zelo pazljivo in občutljivo spremlja priložnosti za Severno 
Makedonijo, da ne bi znova zamudila priložnosti, kot jo je v primeru Slovenije, ko je bil sklenjen določen dogovor, pa se ni 
uveljavil v taki meri, kot sta obe strani pričakovali. 
Juncker je nato potrdil, da sta govorila o arbitraži, ni pa želel odgovoriti na vprašanje, ali bo Evropska komisija predstavila 
svoje mnenje v okviru postopka tožbe Slovenije proti Hrvaški pred Sodiščem EU zaradi kršenja evropskega pravnega reda, ki 
izhaja iz nespoštovanja arbitražne odločbe. »Nič novega,« je vse, kar je dejal. 
Podpora pobudi Tri morja 
»Pobudo popolnoma podpiram,« je poudaril Juncker. O kritikah, da je preveč proameriška, pa je dejal, da ZDA res niso 
država, ki meji na ta tri morja, a da bi bil ameriški vpliv precej manjši, če bi bile vse članice unije bolj proaktivne in bi jo 
podprle. 
»Pahor gosti 5. in 6. junija v Sloveniji konferenco v okviru te pobude, storil bom vse, da se je bom udeležil. Sodeloval sem 
lani na dogodku v Bukarešti in želim biti tudi v Sloveniji,« je še izpostavil Juncker. 
Pahorja je spodbudil, naj nadaljuje po tej poti z dosedanjo energijo, zagonom in eleganco. »Oba sva prepričana Evropejca, 
ne naivna, ampak prepričana,« je še dejal Juncker. 
Slovenski predsednik se je Junckerju zahvalil za osebno in politično naklonjenost pobudi in poudaril, da je odlično, da 
Juncker sprejema vabilo na junijsko konferenco v Ljubljani. 
Ob tem je Pahor izpostavil, da je kot gostitelj na dogodek povabil tudi nemškega predsednika, nad čimer niso bili vsi 
navdušeni, vendar se mu zdi, da bo to dodatno in dobro spremenilo identiteto te pobude, tako političnega vrha kot 
poslovnega dela. 

• Dobro organizirani prevozi beguncev. Mojca Furlan Rus. Dnevnik, Ljubljana, 20. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042873842/kronika/1042873842  
Policisti so prijeli štiri Afganistance, člane hudodelske združbe, ki je organizirala ilegalne prehode beguncev s Hrvaškega v 
Slovenijo in naprej v Italijo. V dobrem letu naj bi pretihotapili najmanj 73 Afganistancev, Pakistancev, Iračanov in Irancev.  
 

 
Slika: Z organiziranimi ilegalnimi prehodi se večinoma ukvarjajo tujci, občasno pa tudi Slovenci, ki imajo predvsem vlogo 
voznikov. Foto: Tomaž Peršolja vodja sektorja za organizirano kriminaliteto GPU  
 
Po dobrem letu izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov so ljubljanski policisti v ponedeljek prijeli štiri afganistanske 
državljane, ki so se (skupaj z že izgnanim Pakistancem) ukvarjali z organizacijo ilegalnih prehodov tujcev čez naše ozemlje. 
Sumijo jih najmanj 19 nezakonitih prevozov, čez hrvaško-slovensko mejo naj bi pretihotapili vsaj 73 Afganistancev, 
Pakistancev, Iračanov in Irancev.  
Osumljenci so stari od 24 do 32 let, vsi so imeli predhodni status prosilcev za mednarodno zaščito v RS in so bili tudi v 
postopkih pridobivanja statusa begunca ali pa jim je bil status že podeljen. Ravno to jih je pri nečednih poslih tudi povezalo. 
Ker so imeli v ljubljanskem azilnem domu veliko znanstev, so lahko hitro našli tujce, zainteresirane za ilegalno pot na »zlati 
zahod«, v glavnem Italijo. Tujce so prevažali najeti vozniki pa tudi vlaki, avtobusi in taksiji; občasno so si pomagali tudi s 
spletno aplikacijo, ki ponuja prevoze. V Italijo so vozili dve do štiri osebe hkrati, ki so za to odštele od 50 do 200 evrov.  
Kot je povedal Stojan Belšak, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v PU Ljubljana, so že leta 2016, kmalu po začetku 
migrantskega vala, zaznali, da se na območju Ljubljane in tudi drugje po državi pojavljajo organizirane kriminalne skupine, ki 
so se ukvarjale z organizacijo ilegalnih prehodov meje. Januarja lani so te informacije potrdili v tolikšni meri, da so dobili 
dovoljenje za izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Tako so prišli na sled omenjeni hudodelski združbi, ki se je po 
odločitvi preiskovalnega sodnika zdaj znašla v sodnem pridržanju. Gre za osebe, ki so že bile vpletene v različna kazniva 
dejanja na Hrvaškem in v Grčiji, v tem primeru pa jim grozita zaporna kazen (od enega do osmih let) in denarna kazen. 
Najbolj obremenjena PU Koper 
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Med hišnimi preiskavami na treh naslovih, tudi v azilnem domu, so kriminalisti našli različne dokumente, beležke, notesnike, 
telefone, denar in tudi zemljevide z označenimi mesti, kjer je mogoče ilegalno prečkati državno mejo. Našli so tudi potrdila 
o prejemu denarja, saj so bila plačila opravljena prek transakcij mednarodnega plačilnega sistema MonyGram in Western 
Union Money Transfer. Nakazani zneski so znašali od 200 do 1300 evrov, odvisno od števila pretihotapljenih oseb. Belšak je 
povedal, da so imeli med preiskavo težave, ker so osumljenci in njihove »stranke« komunicirali v afganistanskem narečju 
paštu. Pri nas ni veliko prevajalcev za ta jezik, izkazalo pa se je tudi, da so nekateri prevajali v korist beguncem in s tem tudi 
osumljencem. Zato so se morali znajti drugače, pomoč so poiskali pri prevajalcih avstrijske in hrvaške policije. 
Po besedah Tomaža Peršolje, vodje sektorja za organizirano kriminaliteto na GPU, je od lanskega leta nedovoljeno 
prehajanje naše državne meje precej poraslo, postalo je tudi bolj organizirano. Večinoma se s tem ukvarjajo tujci, občasno 
pa tudi Slovenci, ki imajo predvsem vlogo voznikov. Z ilegalnimi prehodi sta najbolj obremenjeni območji PU Koper in Novo 
mesto, kjer pa glavnina tujcev ilegalno vstopa v državo v lastni režiji in ne organizirano. V tem času so policisti na zunanji 
schengenski meji obravnavali okoli 150 primerov ilegalnih prehodov. Prijeli so več kot 200 tihotapcev ljudi, med njimi 175 
tujcev. Zoper 160 je bil odrejen pripor. Več kot polovica vseh prijetij se je zgodila na območju PU Koper, kjer so prijeli 105 
tujcev in 25 slovenskih državljanov.  

• Španija z Marokom sklenila dogovor o vračanju migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042874093/svet/spanija-z-marokom-sklenila-dogovor-o-vracanju-migrantov-  
Španska vlada je z Marokom sklenila dogovor glede delnega vračanja migrantov, ki jih prestrežejo v Sredozemskem 
morju, je danes pisal španski časnik El Pais. Do sedaj so namreč vse migrante, ki so jih rešili pri Gibraltarski ožini ali v 
Alboranskem morju, avtomatično prepeljali v Španijo, kar pa se bo sedaj spremenilo. 
 
Glede na sklenjen dogovor bodo migrante vrnili v Maroko, če jih bodo španske sile na morju rešile skupaj z maroškimi in če 
bo obala Maroka bližje, kot kakšno špansko pristanišče, povzema španski časnik nemška tiskovna agencija dpa. 
Španija je nedavno pri Evropski uniji dosegla, da bo Maroko prejel pomoč v višini 140 milijonov evrov, s katerimi bo izboljšal 
varovanje meje in integracijo beguncev. 
Španski časnik je še pisal, da si želi premier Pedro Sanchez z dogovorom zagotoviti dodatno podporo na prihajajočih 
predčasnih parlamentarnih volitvah 28. aprila. Sanchez je predčasne volitve sklical prejšnji teden, potem ko parlament ni 
podprl njegovega predloga proračuna. 
Glede na podatke španskega notranjega ministrstva je lani sicer v Španijo nezakonito prispelo skoraj 64.300 migrantov, kar 
131 odstotkov več kot predlani. 

• Merklova izrazila solidarnost z Junckerjem glede Orbanove kampanje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. februar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042874061/svet/merklova-izrazila-solidarnost-z-junckerjem-glede-orbanove-kampanje-  
Nemška kanclerka Angela Merkel danes izrazila podporo predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju v zvezi s 
kampanjo madžarskega premierja Viktorja Orbana, s katero se je spravil na šefa komisije. 
 
Orbanova vlada je v torek sprožila novo protimigracijsko medijsko kampanjo, v kateri Junckerja in ameriškega filantropa 
madžarskega rodu Georgea Sorosa obtožuje podpore nezakonitim migracijam. 
»Jean-Claude Juncker ima mojo polno solidarnost in to bomo dali jasno vedeti tudi v naših pogovorih z Madžarsko,« je po 
poročanju tujih tiskovnih agencij izjavila Merklova. 
Po Orbanovih napadih na Junckerja in evropske institucije so se okrepili pozivi k izključitvi njegove stranke Fidesz iz 
desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), ki je največja politična skupina v Evropskem parlamentu. 
Vodilni kandidat EPP na evropskih volitvah Manfred Weber je pod vse večjim pritiskom, naj ukrepa proti Orbanu. Do zdaj je 
branil odločitev, da Fidesz ostane v vrstah EPP. 
Juncker je že oktobra lani izjavil, da za Orbana ni več prostora v EPP. 
 

Večer, Maribor 

• Urad varuhinje človekovih pravic: Resni očitki nezakonitega ravnanja policije na južni meji. Kristina Božič. Večer, 
Maribor,  15.02.2019 

https://www.vecer.com/urad-varuhinje-clovekovih-pravic-resni-ocitki-nezakonitega-ravnanja-policije-na-juzni-meji-
6662277  
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Slika: V uradu varuhinje so tekom raziskave in analize potrdili tudi ”resnost očitkov, da je v nekaterih policijskih postopkih 
lahko prišlo do nepravilnosti, vključno do izvajanja kolektivnih izgonov, ki so prepovedani”. Foto: Krb  
 
Urad varuhinje človekovih pravic je predstavil poročilo o ravnanju policije z osebami, ki poskušajo na slovenski južni meji 
zaprositi za mednarodno zaščito. 
Poročilo urada varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer o ravnanju policistov na južni meji, ki ga je predstavil njen 
namestnik Ivan Šelih, potrjuje poročila nevladnih organizacij iz lanskega julija ter opozorila pravnih strokovnjakov, da 
policisti ne morejo odločati, kdo je primeren prosilec za mednarodno zaščito. 
Razen to, da gre za osebo z državljanstvom tretje države ali za osebo brez državljanstva, ki je izrazila namen podati prošnjo 
za mednarodno zaščito, "ne sme nobena druga okoliščina vplivati na odločitev policista", so jasno opozorili v uradu 
varuhinje človekovih pravic. Naloga policistov je le, da "izpolnijo registracijski list ter izvedejo druga potrebna opravila. Po 
zaključenem postopku na policijski postaji pa policija tujcu zagotovi prevoz v azilni dom". Namestnik varuhinje Ivan Šelih je 
ob tem pojasnil, da bi bilo vsakršno "selekcioniranje ali profiliranje nedopustno". Dodal pa je, da tega posebej niso preverjali 
in proučevali, kot niso zaprosili notranjega ministrstva za vsa navodila, ki so bila poslana policijskim postajam s strani 
generalne policijske uprave v preteklem letu. Ta navodila so predmet upravne tožbe, saj je informacijska 
pooblaščenka Mojca Prelesnik ugodila pritožbi organizacije Amnesty International Slovenije, da so bili dokumenti v preveliki 
meri redaktirani, a se je notranje ministrstvo na odločbo informacijske pooblaščenke pritožilo. Na uradu varuhinje 
človekovih pravic so v stiku s specializiranim državnim tožilstvom, ki vodi postopke glede ravnanja policije na meji in jim 
bodo poročilo tudi poslali. 
Ravnanje policije preiskuje tudi specializirano državno tožilstvo 
Ali slovenski policisti s svojimi postopanji kršijo veljavno zakonodajo, ki so jo dolžni spoštovati vsi organi v Sloveniji, in ali je 
pri tem prišlo do nezakonitega dela uradnih oseb s posebnimi pooblastili, še vedno preiskujejo na specializiranem državnem 
tožilstvu. Ker preiskava še poteka, s konkretnimi ugotovitvami še ne razpolagajo, so nam pojasnili danes, ko je urad 
varuhinje predstavil svoje poročilo o delu policije na meji s Hrvaško. Že decembra so nam oddelku za preiskovanje in pregon 
uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva potrdili, da "preučujejo posamezne primere 
beguncev, katerim naj bi bile kršene pravice do azila". Preiskovanje, so tedaj dodali, "še ni osredotočeno na konkretne 
uradne osebe policije".  
V uradu varuhinje so tekom raziskave in analize potrdili tudi "resnost očitkov, da je v nekaterih policijskih postopkih lahko 
prišlo do nepravilnosti, vključno do izvajanja kolektivnih izgonov, ki so prepovedani". Poleg nenapovedanega obiska 
policijskih postaj junija lani v Črnomlju in Metliki, so nato septembra v okviru državnega preventivnega mehanizma opravili 
še več nočni obiskov na policijskih postajah v Ilirski Bistrici, Črnomlju in Metliki. Opozorili so, da bi bilo policiste in policistke 
dodatno usposobiti, da bi prepoznavali ranljive osebe, ki bi lahko bile upravičene do mednarodne zaščite. "Policija mora 
osebe obvestiti o njihovi pravici, da zaprosijo za mednarodno zaščito in preveriti, ali to želijo narediti," je Ivan Šelih spomnil 
na mednarodne standarde človekovih pravic. Dejal je, da so policijo in notranje ministrstvo opozorili, da policija tujce slabo 
informira o postopkih in njihovih pravicah, nekatere zloženke in letaki, ki so bili na policijskih postajah, pa so vključevali 
prevode glede pravic, ki so bili "slabi, nepopolni, zavajajoči ali nerazumljivi".  
Na Uradu varuhinje opozarjajo tudi na bilateralni sporazum, ki ga ima slovenska policija sklenjenega s hrvaško policijo, in ki 
ne zagotavlja pritožbenega postopka za ravnanja policije, ki bi lahko predstavljala tudi kršitev človekovih pravic, ko pride do 
vračanja oseb, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito v Sloveniji, na Hrvaško. "Odsotnost pritožbenega postopka je 
problematična in to do mere, ko je to lahko protiustavno", če gre za posameznike, ki bi želeli v Sloveniji zaprositi za 
mednarodno zaščito in bi bilo ugotovljeno, da so do te upravičeni, je pojasnil Ivan Šelih. Opozoril je tudi, da trenutno 
posameznik, ki bi bil zato prizadet, težko opozori na to protipravno stanje ali zahteva učinkovito sodno varstvo. "Zato 
premišljujemo tudi o sodelovanju s hrvaško varuhinjo človekovih pravic Loro Vidović, preučuje pa se tudi možnost 
neposredne pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice," je dodal.  
"Ravnanje slovenskih policistov, na podlagi katerega bi se tujca, ki je v času, ko se je nahajal na slovenskem ozemlju, izrazil 
namen podati prošnjo za mednarodno zaščito, odstranilo iz Slovenije, ne da bi se mu omogočilo, da se njegova upravičenost 
do mednarodne zaščite ugotovi v postopku, ki ga zahteva pravni red republike Slovenije in Evropske unije - in je v pristojnosti 
ministrstva za notranje zadeve ter ne policije, je po presoji urada varuhinje v nasprotju s prvim odstavkom 36. člena zakona 
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o mednarodni zaščiti," so med drugim zapisali v poročilu o možni nezakonitosti policijskega delovanja in protipravnosti tudi 
nekaterih dokumentov in internih navodil policije, ki smo jih lani pridobili tudi na Večeru. 
Delo policije mora biti transparentno  
"Ugotovitve urada varuhinje vsebinsko potrjujejo naše ugotovitve, ki pa so temeljile tudi na obisku BiH in intervjujih z ljudmi, 
ki so v Sloveniji poskušali zaprositi za mednarodno zaščito," so se na poročilo odzvali v Amnesty International Slovenije. 
"Potrjuje se skrbi, da je lani prišlo do spremembe politike policijskega ravnanja na meji, zaradi odredb v dokumentih, do 
katerih pa javnost še nima dostopa," je Blaž Kovač spomnil na pritožbo notranjega ministrstva na odločbo informacijske 
pooblaščenke glede dostopa do informacij javnega značaja, ki še teče. "Še vedno ni popolnoma jasno, kaj se dogaja na meji. 
Posebej je urad varuhinje omenil kolektivne izgone, ki jih ne morejo ne potrditi ne zanikati. Obstaja dvom. In če varuh 
človekovih pravic, ki ima posebna pooblastila, da bi lahko ugotovil, kaj se dogaja, opozarja na to, je to še dodaten indic, ki bi 
moral pri oblasteh in odgovornih vzbuditi nujo, da se mora razkriti in brez sence dvoma javnosti pojasniti, kaj je policija 
počela in kaj počne na meji. To je v interesu vseh," opozarja pravnik in zagovornik človekovih pravic.  

• Odtajani revizionizem, iredentizem in fašizem. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 16.02.2019 
https://www.vecer.com/odtajani-revizionizem-iredentizem-in-fasizem-6662733  
 

 
Slika: Italijanski dan spomina na žrtve fojb in eksodus iz Istre, iz Reke in Dalmacije. Foto: Janko Rath  
 
Pomnili bomo letošnji italijanski dan spomina na žrtve fojb in eksodus iz Istre, iz Reke in Dalmacije. Oziroma to, kako so na 
nedeljskih proslavah v Bazovici in na rimskem Kvirinalu govorniki izrabili tragične dogodke ob koncu vojne za svoje pritlehne 
predvolilne politične račune. 
Prav tragikomično je že, kako se italijanska populistična vlada zapleta v spore z vsemi sosedami, celo z Francijo in Avstrijo, 
pa seveda, glede proračuna tudi z Brusljem. In se je italijanski notranji minister Matteo Salvini še čudil protestu slovenskega 
premiera, ker je žrtve v fojbah enačil z onimi v Auschwitzu, da "otrok, ki ga je ubila nacistična roka, ni drugačen od otroka, ki 
ga je ubila komunistična roka". V teh njegovih kvazizgodovinskih trditvah ni nobene omembe fašizma. Seveda ne, ko pa 
Salvini v najbolj črnem kotu svoje duše tiho, a očitno slavi fašizem. 

 
Slika: Italijanski dan spomina na žrtve fojb in eksodus iz Istre, iz Reke in Dalmacije. Foto: Ciril Horjak 
 
Iz iste odtajane, a neužitne mineštre je iredentistični vzklik predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija Naj živita 
italijanska Istra in Dalmacija. To je celo nova protofašistična kvaliteta, saj jeTajani predstavnik EU in ne zgolj Italije. Ali to 
torej pomeni, da ne bo narobe, če bi slovenski politiki vzklikali Trst je naš? Tudi Tajani se spreneveda, da ne razume burnih 
protestov iz Slovenije in Hrvaške. Kajti sprva je obžaloval, če je bil napačno razumljen, češ da je zgolj vzklikal ezulom iz teh 
pokrajin. Ko so ga evropski poslanci njegove Evropske ljudske stranke iz Slovenije in Hrvaške sredi tedna prisilili k pisnemu 
opravičilu, se je le delno posipal s pepelom. Kajti opravičil se je samo pogojno, namreč "če so moje besede utegnile užaliti 
čustva vaših sodržavljanov". Naj se kar zbirajo podpisi za njegov odstop. 
Zgodovina naših odnosov se ni začela s fojbami 
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Na Kvirinalu se je predsednik Sergio Mattarella - in to ob čudni in še nepojasnjeni navzočnosti slovenskega veleposlanika 
Bogdana Benka - poigraval z revizionizmom. Menil je, da je ob koncu vojne šlo za etnično čiščenje. Že Giorgio Napolitano je 
na Kvirinalu ob začetku praznika, ki so ga v Italiji prvič praznovali šele leta 2005, uzakonili pa leto poprej, govoril o 
slovanskem barbarizmu in ozemeljskem ekspanzionizmu. Potem se je nekoliko unesel in je na začetku tega desetletja v 
Trstu pripravil tudi spravni koncert treh predsednikov ter celo položil venec k slovenskemu Narodnemu domu, ki so ga pred 
sto leti požgali fašisti. 
Kako se je slovenska politika odzvala na te nesprejemljive ozemeljske grožnje, etnična ščuvanja in zahteve, denimo zahtevo 
tržaškega župana Roberta Dipiazze, da naj se slovenski politiki pridejo poklonit k bazoviški fojbi? Pri čemer na bazoviški 
Gmajni pobiti slovenski in hrvaški domoljubi, prvi antifašisti v Evropi, v Italiji še zmeraj veljajo za teroriste. Presenetljivo 
dostojanstveno, hitro in ostro. Celo tako, da so se sosedje Hrvati čudili in Slovence svojemu premierju Andreju Plenkoviću in 
predsednici Kolindi Grabar Kitarović, da o zmedeni zunanji ministrici niti ne govorimo, dajali za zgled. No, ko je 
zgodovinskega telebana glumil še Napolitano, je bilo ravno obratno. Takrat je slovenski predsednik italijanskemu pisal zgolj 
zasebno pismo, medtem ko je hrvaški predsednik Stipe Mesić javno protestiral. 
Zdi se, da ima to nekaj s strankarsko, torej ideološko pripadnostjo. Napolitano je veljal za levičarja in tudi tedanji slovenski 
predsednik naj bi bil levičar. Tajani in drugi pa bolj vlečejo na desno in zavoljo tega so tudi v slovenski opozicijski SDS 
nekateri imeli hude težave. Po eni strani jim je bilo neskončno všeč, da je na prangerju komunizem, po drugi, če se ne bi 
nekako oglasili, pa bi bilo videti, kot da se strinjajo z italijanskimi fašističnimi ozemeljskimi pretenzijami in bi s tem izdali 
slovenstvo, katerega so jih sicer polna usta. 
Tako bo še treba prijateljčkom Italijanom vbiti v glavo, da se seveda zgodovina naših odnosov ni začela s fojbami. Ali kot 
reče Vojko Volk, naš generalni konzul v Trstu, se tudi zgodovina ameriško-japonskih odnosov ni začela s Hirošimo. To je 
naloga naše diplomacije, ki ne sme naivno verjeti, da je sprava končana. Ne, dokler italijanski državniki resno ne 
preštudirajo vsaj poročila slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturniške komisije o odnosih med narodoma iz leta 2000. 
Mimogrede, tam je žrtev fojb v najhujšem primeru okoli 6000, in samo za en primer se sumi, da je bil ubit tudi otrok. Pred 
tem je v fašističnem taborišču na Rabu umrlo v dobrem letu več kot 100 otrok, starih manj kot deset let. 

• Ideologija genetike. Marko Radmilovič. Večer, Maribor, 16.02.2019 
Marko Radmilovič, publicist  
https://www.vecer.com/ideologija-genetike-6662718 
 

 
Slika: Antonio Tajani (prvi z leve) in Mateo Salvini (v bundi z oznakami) na slovesnosti, ki se je izrodila v sramotni 
revizionizem. Foto: Primorski Dnevnik/fotodamj@n  
 
Saj človek ne ve, kje bi začel. In če se splača še karkoli komentirati. 
Vedno nastane problem, ko komentator izgubi voljo, bralstvo pa zaradi tega ploska. Ker, kaj češ komentirati v deželi, kjer 
poslanec ukrade sendvič in gre na delavno parlamentarno telo povedat, da ga je ukradel. In kjer posameznik ustavi začetek 
delovanja največje industrijske naložbe v regiji, ker ga lahko. In kjer je še pred tem en drugi posameznik ustavil gradnjo 
drugega tira, ker jo je lahko. Skratka, kjer se lahko sveta preproščina aktivno vključuje v upravljanje države in kjer lahko 
anonimni predmestni delinkventi aktivno dajejo ton celotnemu družbenemu dogajanju. Človeka ima, da bi dvignil roke v 
obupu, prepustil državo njeni usodi in cele dneve metal palico nemškemu ovčarju. 
A na koncu zmaga občutek odgovornosti in danes se potopimo do srca pošasti same. Zakaj je tako, kot je. 
Postavimo prizorišče. Oni dan so Italijani objokovali svoje žrtve. Tiste, ki jih je partizanska vojska leta 1945 zmetala v jame. 
Zgodovina pravi, da jih je nekaj umrlo tudi po taboriščih - ali da so končali še kako drugače. Niso vsi pristali v fojbah. In 
Italijane niti malo ne briga, da je tudi kar nekaj Slovencev in Hrvatov ter drugih pristalo na dnu kraških pojavov. Njih 
zanimajo njihove žrtve, nas zanimajo naše. Oboje pa so v kraških luknjah, pogosto brez obeležij. 
Kot se radi pohvalimo, smo na teh prostorih specialisti za Kras. Tipu pokrajine smo dali ime. In medtem ko je polovica 
kraških pojavov svetovna turistična znamenitost, je druga polovica polna trupel. Tako pač je. 
Nova vojna se je začela tam, kjer se vojne po navadi začnejo - v parlamentu. Tokrat evropskem 
Pa se vrnimo na zborovanje nad Trstom. Objokovanje žrtev je vedno čustven trenutek, še sploh če so govorniki in žrtve v 
sorodu. Ali če so vsaj ideološko sorodni. Italijanska politika fašistov ni nikoli izgnala iz besednjaka ali iz zgodovine. Tako je 
normalno, da fašisti na površju objokujejo fašiste v luknjah. Po analogiji, da tudi partizani na površju objokujejo partizane 
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pod njim. Na tej točki stopi v zgodbo zgodovina. Ki je skozi mešano zgodovinsko komisijo vse lepo pojasnila. Kdo je žrtev in 
kdo je zavojevalec. Logika žrtve in napadalca se sicer spiralasto vije v preteklost in nujno se vsi človeški konflikti končajo 
nekje pri Ponciju Pilatu. A ker bi bilo to neproduktivno, se italijansko-slovenska in v tem primeru tudi italijansko-hrvaška 
zgodovina začenjata po prvi svetovni vojni. Zgodovina se postavi na raven osnovnošolske učiteljice, ki preiskujoča pretep na 
šolskem dvorišču postavi bistveno vprašanje vsakega pretepa: "Kdo je prvi začel?" 
In zgodovina odgovori, da so prvi začeli Italijani. Z zvitim in premetenim "londonskim sporazumom" ali "londonskim 
paktom" ali "londonskim memorandumom" kot zgodovina imenuje dokument, ki je Italiji garantiral obsežne ozemeljske 
nakupe. Glede na kasnejše italijanske vojne napore so Trento, Istro, dele Dalmacije in tretjino slovenskega ozemlja dobili, 
kot bi danes kupovali v Hoferju. Vrhunsko kvaliteto so dobili za izjemno nizko ceno. 
Tako lahko učiteljica v dvajsetih letih dvajsetega stoletja zažuga golobučnemu Benitu: "Ti si začel!" 
Nato smo skoraj stoletje narodi teh prostorov plesali kolo usmiljenja in pomilovanja, dokler nismo razumni s padcem meja 
in vstopom Slovenije v evropske integracije olajšano izdihnili: "Končno bo konec!" Konec komunistov in fašistov in fojb in 
grozljive statistike trupel, merjenja penisov, jezikovnega, kulturnega in vseh ostalih terorjev, Tigrovcev in kavbojk na 
Ponterossu. Vso obdobje naj bi zaprli v mešano zgodovinsko komisijo in poslej živeli v slogi in bratstvu. 
"Aja, pa kaj še!" 
Na hitro; italijanski notranji minister in predsednik evropskega parlamenta, oba latentna fašista, sta na proslavi jasno in 
glasno in brez rokavic izrazila ozemeljske zahteve, kar praktično pomeni nov krog krvavega plesa. Ki se je že pričel, o tem 
bodimo prepričani. Pa s tem ne mislimo maltretiranje slovenskega dijaštva pred slovenskimi izobraževalnimi ustanovami ali 
šikaniranje slovenske manjšine. 
Nova vojna se je začela tam, kjer se vojne po navadi začnejo - v parlamentu. Tokrat evropskem. 
Kajti v evropski parlamentarni hiši (gre za bolj kot ne komično inštitucijo), ki jo vodi govorec iz Bazovice, je prišlo do 
primarnega konflikta. Naš poslanec Igor Šoltes je ostro protestiral proti bazoviškem govoru svojega predsednika Antonia 
Tajanija ter ga pozval k odstopu. Med njegovim govorom je poslanka Alessandra Mussolini precej očitno protestirala. Hodila 
je sem in tja v nelagodju, vila roke k nebu in bila nad izrečenim nezadovoljna. Zdaj pa k očitnemu. Alessandra je vnukinja 
Benita Mussolinija, Igor pa je vnuk Edvarda Kardelja. 
Kri ni voda. Eno temeljnih vprašanj, kaj socializira človeka - ali okolje ali genetika - je bilo v evropskem parlamentu 
odgovorjeno. Vnuki komunistov so komunisti, vnuki fašistov so fašisti. Igra stvarjenja se vrti naprej in očitno imamo ob vseh 
mogočih genih v telesu tudi gen za ideološko opredeljenost. Čemi tam v dezoksiribonukleinski kislini v družbi gena za 
debelost in gena za plešavost. 
Igra stvarjenja se vrti naprej in očitno imamo ob vseh mogočih genih v telesu tudi gen za ideološko opredeljenost 
Kar hočem povedati, je naslednje … Danes seveda mislimo, da komunistov in fašistov ni več. V prostem ozračju jih komaj 
lahko naštejemo na prste ene roke. A ne moremo se bolj motiti. Komunisti in fašisti živijo v nas samih. Dolgo smo napačno 
mislili in so nas napačno učili, da so oboji posledica specifičnih družbenih razmer; a so se motili! 
Komunisti in fašisti nastanejo nekje v naših žlezah. Ko so genetske okoliščine prave, ko možgani proizvajajo česa premalo, 
nadledvične žleze pa česa preveč, skočijo komunisti in fašisti na plano. In seveda: tisti, katerih očetje so bili komunisti, 
postanemo komunisti, tisti, katerih očetje so bili fašisti, postanejo fašisti. Tako preprosto je to in po končanem procesu je 
preprost tudi začetek nove vojne. 
Kajti nekaj naj bo kristalno jasno. Igor in Alessandra se bosta že še zmenila. Alessandra je navsezadnje bivša igralka in Igor je 
navsezadnje bivši računovodja. Taki so se še zmeraj zmenili. Mogoče se bo se zmenila še cela naša generacija. Sorazmerno 
udobje, ki ga živimo, je tradicionalno sovražno okolje za genetski komunizem in fašizem. A problem bo nastal za časa naših 
otrok in vnukov, ki jim bomo naprej predali gen za ideološko opredeljenost. Živeli bodo v času okoljsko opustelega planeta, 
z le malo naravnimi viri, z opotekajočim se političnim sistemom, z navalom lačnih in razžaljenih na njihove meje. Strah in 
tesnoba, ki jim bosta vladala, pa sta idealno okolje, da ideološki geni začnejo svoj krvavi pohod. In spet se bodo polnile 
kraške luknje. Dosedanje žrtve pa se bodo noter v njih režale s svojimi nemimi čeljustmi: "Dobrodošli!" 

• Gibanje za neodvisnost Katalonije ne joče, ampak obtožuje. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 17.02.2019 
Iz Barcelone Bojan Brezigar  
https://www.vecer.com/gibanje-za-neodvisnost-katalonije-ne-joce-ampak-obtozuje-6663054  
 
Katalonski osamosvojitelji so v znak protesta zaradi sojenja svojim voditeljem preplavili ulice Barcelone. 
"Gibanje za neodvisnost ne joče, obtožuje!" Tako je v Barceloni na sobotni protestni manifestaciji ob začetku procesa proti 
katalonskim osamosvojiteljem pred vrhovnim sodiščem v Madridu dejala Elisenda Paluzie, predsednica velike nevladne 
organizacije ANC, katere nekdanji predsednik Jordi Sánchez je med obtoženci. Dejansko je šlo za eno velikih katalonskih 
manifestacij: po oceni organizatorjev je bila udeležba polmiljonska, policija pravi 200.000, novinarji, ki so vajeni takih 
dogodkov, ocenjujejo udeležbo na kakih 300 do 350 tisoč ljudi. Šlo je za sprevod po središču Barcelone in nato veliko 
zborovanje pred univerzo z nagovori, plapolanjem katalonskih zastav in gesli, ki jih že poznamo: neodvisnost, svoboda 
političnim zapornikom in enotnost. Gesla, namenjena katalonskim strankam neodvisnosti, ki v pripravah na občinske volitve 
v Barceloni nikakor ne najdejo skupnega jezika. Bilo je tudi nekaj novih gesel, med njimi najlepše: Lahko nam porežejo 
cvetice, pomladi pa ne morejo zadušiti. 
300 tisoč ljudi se je po ocenah novinarjev zbralo na protestih v Barceloni  
Povod za ta protestni shod je bil, kot rečeno, začetek procesa proti obtožencem, desetim politikom in dvema voditeljema 
nevladnih organizacij. Pravzaprav začetek protestov, kajti v četrtek, 21. februarja, napovedujejo Katalonci splošno stavko, 
16. marca pa bodo priredili proteste tudi v Madridu. 
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O Tajaniju tudi v Kataloniji 
V soboto je bilo slišati tudi kritike na račun predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. Danes bi namreč morala 
biti v prostorih evropskega parlamenta razprava o Kataloniji. Napobedala jo je skupina poslancev, protjateljev Kataonje, ki 
jo vodi Ivo Vajgl, na njej pa bi nastopila tudi predsednik katalonske vlade Quim Torra in njegov odstavljeni predhodnik 
Carles Puigdemont. Tajani pa je ta dogodek prepovedal iz varnostnih razlogov; nesmiseln odgovor, kajti ta dva gospoda 
zagotovo ne bi ogrožala varnosti.  
Sicer pa sodijo katalonska dogajanja v širši politični kontekst v Španiji, kjer bodo 28. aprila predčasne volitve. Oklical jih je 
socialistični premier Pedro Sánchez, potem ko je v sredo španski parlament zavrnil proračun za leto 2019. Odločilni so bili 
prav glasovi treh manjšinskih strank, obeh katalonskih in baskovske levičarske Bildu. Resnici na ljubo si Sánchez ni posebno 
prizadeval za njihove glasove. Taktično mu je ta rešitev bolj prijala, kot da bi bili glasovi Kataloncev odločilni za potrditev 
proračuna. Verjetno je prav dejstvo, da so bili lani za odstavitev prvaka Ljudske stranke Mariana Rajoya in posledično 
izvolitev njegove vlade odločilni prav glasovi obeh katalonskih strank, vplivalo na njegov nedavni poraz v Andaluziji, kjer so 
bili socialisti že desetletja na oblasti. Tokrat so Katalonci postavili odločne pogoje, med drugim pristanek na razpravo o 
samostojnosti in prenehanje sodnega preganjanja politikov, česar Sánchez ni mogel sprejeti, Katalonci pa, glede na začetek 
procesa, pri tej zahtevi niso mogli popuščati. 
Bojkot nasprotnikov osamosvojitve 
Stranka Ciudadanos je v soboto pripravila svoje protimanifestacije. Za kraj prireditve si je izbrala vas Amer, rojstni kraj 
Puigdemonta. Prebivalci so na to napoved reagirali tako, da so na hiše izobesili katalonske zastave, sicer pa vas popolnoma 
izpraznili, trgovine in gostilne so bile zaprte, nekaj deset pripadnikov stranke, ki ostro nasprotuje samostojnosti Katalonije, 
pa je tako ostalo popolnoma osamljenih na glavnem trgu ob novinarjih, ki so ta dogodek seveda zabeležili.  
Kakšna bo Španija po predčasnih volitvah, je seveda vprašanje. Predvolilne raziskave sicer kažejo na možnost, da bi desnica 
oblikovala večino, ki bi jo poleg Ljudske stranke in liberalne stranke Ciudadanos sestavljala še skrajno desničarska stranka 
Vox, ki obuja dediščino nekdanjega diktatorja Francisca Franca. Pri Ciudadanos nad tako koalicijo niso navdušeni, ankete pa 
kažejo, da bi za kakršnokoli drugačno koalicijo potrebovali vsaj eno od dveh velikih katalonskih osamosvojitvenih strank, 
levičarsko ERC ali sredinsko-liberalno stranko, naslednico nekdanje stranke Convergencia, katere ime še ni znano, saj se je 
na zadnjih volitvah predstavljala z različnimi imeni. In tu smo spet pri istem vprašanju, kajti Katalonci v sedanjih pogojih niso 
pripravljeni podpreti nobene vlade, vsaj tako dolgo ne, dokler se madridski proces ne konča. 
To bi se moralo zgoditi v maju, kar bi pomenilo, da bi zadnje sodne obravnave potekale konec aprila, tik pred volitvami. Ker 
imajo po kazenskem postopniku obtoženci pravico do zadnje besede pred razsodbo, bi tako vseh dvanajst obtožencev lahko 
nastopilo nekaj dni pred volitvami, kar pa bi bila javna volilna kampanja, ki bi jo televizija neposredno pranašala, kajti 
državna televizija prenaša celotno sojenje. Zdaj se sodniki ukvarjajo prav s tem, kako bi to preprečili, morda s pospešitvijo 
procesa, kar pa glede na velik število prič verjetno ne bo mogoče. 

• Orbanovi korenčki in palice. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 19.02.2019 
https://www.vecer.com/orbanovi-korencki-in-palice-6663789 
 
 
Namesto sprejema migrantov finančne spodbude za Madžarke, ki bodo rojevale, in denarne kazni za opozicijo. 
Madžarsko je v zadnjih desetih letih v želji zagotoviti si boljše življenje zapustilo skoraj milijon prebivalcev. Naša vzhodna 
soseda se tako kot druge članice Evropske unije spopada s pomanjkanjem delovne sile. A migrantov iz tretjih držav ne želijo. 
Razen seveda tistih 19 tisoč, ki so bili pripravljeni plačati okoli 300.000 evrov za tako imenovani zlati vizum, ki jim omogoča, 
da brez omejitev potujejo po državah EU. Toda ti gotovo ne bodo delali v tovarnah. 
Madžarski lastnih delavcev primanjkuje, tujih pa noče 
Nagrajene za rojevanje 
Zato se je reševanja problema pomanjkanja delavcev madžarska vlada najprej lotila z lanskoletnim krepkim dvigom števila 
nadur, ki jih delodajalci lahko naložijo delavcu, zaradi česar so kritiki zakon poimenovali kar suženjski. Zdaj so se odločili še 
za finančne spodbude za ženske, ki bi se odločile imeti več otrok, saj nizke natalitete ne želijo reševati po vzoru Zahoda. 
"Nočemo migrantov, želimo več madžarskih otrok," je dejal madžarski premier Viktor Orban v letnem nagovoru, v katerem 
je napovedal sedem ukrepov za spodbujanje rojstev. Število prebivalstva na Madžarskem je padlo pod deset milijonov, in če 
bi se sedanji trend nadaljeval, bi po napovedih Združenih narodov število prebivalcev na Madžarskem do 2050 padlo z 9,8 
na 8,3 milijona. In to kljub temu, da je Orbanova vlada v zadnjih letih namenila pet odstotkov bruto domačega proizvoda za 
družinsko politiko. Z 1,45 otroka na družino ostajajo naši vzhodni sosedi pri repu natalitetne lestvice držav članic EU. 
9,8 milijona ljudi živi na Madžarskem, leta 2050 naj bi jih bilo le še 8,3 milijona  
Poslej naj bi bila vsaka Madžarka, stara med 18 in 40 let, ki se bo prvič poročila, upravičena do nizkoobrestnega kredita v 
višini približno 31.000 evrov. Ob prvem rojenem otroku bi ji odplačilo kredita zamrznili za tri leta, pri drugem otroku bo 
morala odplačati le še dve tretjini kredita z enakim zamikom izplačila, pri tretjem ji bo kredit odpisan. Če se bo odločila še za 
četrtega otroka, pa ji ne bo treba več plačevati davka na dohodek. Ima pa seveda podeljevanje kredita predpogoj: ženska 
mora biti vsaj tri leta v delovnem razmerju in s tem davčna zavezanka. Slednje praktično onemogoča, da bi kredit dobile 
Rominje, ki imajo na Madžarskem še vedno več otrok od državnega povprečja - slednjega s petimi otroki presega tudi sam 
premier. 
Omenjeni ukrepi bodo ženske postavili pod velik pritisk, saj si številni na Madžarskem, kjer je bila lani povprečna bruto plača 
1027 evrov, ne morejo privoščiti takšnega kredita, kot jim ga je zdaj pripravljena ponuditi država v zameno za rojevanje 
otrok. Obenem zaradi pomanjkanja vrtcev - Orban je sicer obljubil v treh letih prostor za dodatnih 21.000 otrok v vrtcih - ter 
nizkih plač in visokih stroškov ženskam ob večjem številu otrok ne preostane drugega, kot da izstopijo s trga dela. To ženske 
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še dodatno postavlja v podrejeni položaj v primerjavi z moškimi. Tako bo od omenjenih ukrepov, če bodo izvedeni, saj za 
zdaj ostaja nejasno, koliko bi vse skupaj stalo, imel koristi predvsem višji srednji razred. 
 

 
Slika: Lanski protesti proti Orbanu so izzveneli. Premier je spregledal pozive, naj odstopi, in počakal, da se protestniki 
naveličajo. Foto: Reuters  
 
Opozicija na kolenih 
Pa vendarle bodo na Madžarskem, kjer je družba veliko bolj konzervativna od tistih na zahodu Evrope, ukrepi, med katerimi 
so tudi subvencije velikim družinam za nakup avtomobila s sedmimi sedeži in možnost, da stari starši koristijo plačan 
porodniški dopust, če bodo skrbeli za potomstvo svojih otrok, doživeli pozitiven odziv, je prepričan Daniel Mikecz z Inštituta 
Republikon iz Budimpešte. "Podpore družinam, ki jo ponuja Orban, ni mogoče učinkovito kritizirati," pravi Mikecz, s čimer 
nakazuje, da v tem primeru opozicija ne bo imela manevrskega prostora za nabiranje predvolilnih točk na majskih evropskih 
volitvah. Kvečjemu bodo ti ukrepi koristili premierju Orbanu in njegovi stranki Fidesz. 
Prosilcem za azil odrekajo hrano 
Madžarske oblasti prosilcem za azil v zaprtem tranzitnem območju ob meji s Srbijo odrekajo hrano, je sporočila Organizacija 
za človekove pravice Helsinški monitor Madžarske. Iraški par je tako na primer prejšnji teden hrano po petih dneh stradanja 
dobil šele po posredovanju Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Oblasti hrano odrekajo tistim, ki so jim 
na prvi stopnji zavrnili prošnjo za azil in želijo vložiti pritožbo. Tako želijo prosilce prisiliti, da se ne bi pritožili. V času 
pritožbenega postopka so prosilci za azil nameščeni v zaprtem tranzitnem območju na meji med Madžarsko in Srbijo. Na 
Madžarsko ne morejo, se pa lahko kadarkoli vrnejo v Srbijo. (dpa)  
Tudi sicer se zdi, da je opoziciji, ki je združena od skrajno desne do leve ob podpori sindikatov dva meseca uspela ljudi 
pritegniti na ulice zaradi že omenjenega suženjskega zakona, zmanjkalo motivacije. V primerjavi s Srbijo so protesti na 
Madžarskem izzveneli. Ob tem pa se je opozicije še dodatno lotila tudi oblast. Zaradi "neprimernega vedenja" na 
decembrskem parlamentarnem zasedanju, ko so želeli preprečiti sprejetje omenjene delavske zakonodaje, je predsednik 
parlamenta Laszlo Köver iz vrst Fidesza 38 opozicijskih poslancev kaznoval z odvzemom mesečne plače. Državna revizijska 
služba, ki jo prav tako vodi Orbanov zaupnik iz Fidesza, pa je skrajno desno stranko Jobbik zaradi ugotovljenih nepravilnosti 
pri financiranju predvolilne kampanje izrekla tako visoko kazen, da so iz stranke sporočili, da jim grozi ukinitev. Jobbik je 
sicer druga največja parlamentarna stranka. 
Vlada pa se je dodatno lotila tudi krčenja univerzitetne avtonomije. Madžarska akademija znanosti poslej ne bo imela 
stalnega proračuna za raziskave, temveč bo imelo pri odločitvi, ali bodo posamezni projekti financirani, pomembno besedo 
ministrstvo za inovacije in tehnologijo. Kritiki tako opozarjajo, da bodo tako vse, ki ne delujejo v skladu z vladno ideologijo in 
so v preteklosti pogosto kritizirali vlado, kaznovali, pri čemer naj bi bili še posebej na udaru družboslovci. Akademija je bila 
ustanovljena leta 1825 in je najstarejša in največja znanstvena institucija v državi. Toda Orbanova vlada jo vidi kot 
neučinkovit relikt komunističnega režima. 

• Pahor: Tajani obljubil, da bo preučil poročilo o slovensko-italijanskih odnosih. STA, A.L. Večer, Maribor, 
20.02.2019 

https://www.vecer.com/pahor-tajani-obljubil-da-bo-preucil-porocilo-o-slovensko-italijanskih-odnosih-6664593 
 
Slovenski predsednik je Tajaniju danes predlagal, da se po uspešnem nemško-francoskem zgledu pripravi skupni slovensko-
italijanski zgodovinski učbenik, ki bi temeljil na poročilu skupne zgodovinske komisije. 
Predsednik republike Borut Pahor je danes v Bruslju predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju uradno predal 
poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije o slovensko-italijanskih odnosih 1880-1956 v knjižni obliki. 
Tajani je poročilo sprejel z obljubo, da ga bo tudi preučil, je izpostavil Pahor. 
To je po Pahorjevih besedah zelo pomembno, saj se je po njegovem spominu prvič zgodilo, da je kak visok predstavnik EU 
ali Italije uradno od najvišjega predstavnika slovenske države prejel osebno v roke to poročilo, in to z obljubo, da ga bo tudi 
preučil. 
To poročilo, pripravljeno leta 2000, ki je pomembno v luči vseevropske sprave, takrat bodočega članstva Slovenije v EU in v 
želji poenotenja stališč o nekaterih pomembnih zgodovinskih dogodkih v odnosih med Slovenci in Italijani v 19. in 20. 
stoletju, je namreč Slovenija politično prevzela, Italija pa ga ne upošteva, je spomnil Pahor. 
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Poleg tega je slovenski predsednik Tajaniju danes predlagal, da se po uspešnem nemško-francoskem zgledu pripravi skupni 
slovensko-italijanski zgodovinski učbenik, ki bi temeljil na poročilu skupne zgodovinske komisije. 
Takšen učbenik naj bi po Pahorjevih besedah šolarje na obeh straneh meje, spominjal in opominjal na zgodovinske dogodke 
in jih navdihoval k skupni evropski prihodnosti. 
To je še zlasti pomembno v trenutnih okoliščinah, ko evropska ideja ni tako močna, kot bi si želeli tisti, ki vanjo verjamemo 
in ki si želimo njene renesanse, ter ko nas vzpon nacionalizma opominja, da je treba hkrati upoštevati preteklost in 
prihodnost, če želimo navdušiti Evropejce za skupni evropski dom, je poudaril Pahor. 
V času vzpona nacionalizmov moramo po njegovih besedah "paziti drug na drugega, tudi z izjavami". "Skrbni moramo biti z 
izjavami," je izpostavil. 
Pozive k Tajanijevemu odstopu, ki se še vedno vrstijo v Sloveniji, je Pahor komentiral z besedami, da od vselej zastopa 
stališče, da ni stvar predsednika republike, da poziva k odstopu ali k temu, da nekdo na položaju ostane. "Teh odločitev sem 
se vedno vzdržal. Menim, da je prav, da si predsednik ne prisvoji pravice, da to počne, to ne bi bilo in se ni nikoli izkazalo za 
koristno," je poudaril. 
Pahor je ob tem tudi spomnil, da ima zgodovino oglašanja v povezavi s tem. Izpostavil je, da je po svojem spominu kot 
evropski poslanec v Evropskem parlamentu leta 2005 nekaj dni po drugem proslavljanju dneva spomina na žrtve fojb v 
Italiji, uvedenega leta 2004, prvi opozoril na to, da se preteklost prikazuje enostransko ter da to ne koristi ne italijansko-
slovenskim odnosom ne skupni evropski prihodnosti. 
Izpostavil je tudi, da je Tajani danes omenjal fašizem in da je prav, da je to storil, saj se italijanski sogovorniki temu sicer radi 
izogibajo. 
Tajanijev tiskovni predstavnik Carlo Corazza pa je povedal, da je bilo srečanje "zelo zelo pozitivno" ter da sta govorila o 
brexitu, azilni reformi, prihodnosti Evrope, varnosti in trgovinskih odnosih z ZDA. 
Glede Tajanijevih izjav v Bazovici je tiskovni predstavnik dejal, da nihče ne brani početja fašistov ter da se vsi strinjajo, da je 
treba preseči preteklost in gledati v prihodnost, saj za to tudi gre pri Evropi. 
Glede odgovora Tajanija na povabilo evropske komisarke Violete Bulc, da skupaj obiščeta Rižarno in Bazovico ter obeležita 
spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima, v parlamentu za zdaj pravijo, da uradnega odgovora še ni, a 
da bo ta verjetno pozitiven, a odvisen od siceršnjega urnika predsednika. 
Glede pozivov k Tajanijevemu odstopu pa je v Bruslju neuradno slišati komentarje, da so besede, da je Tajani fašist, 
nesprejemljive. Tajani se je za svoje neprimerne besede opravičil, da se ga zdaj označuje kot fašista, pa ni normalen odziv 
med prijatelji, je še slišati neuradno. 

• Prijeli štiri Afganistance, ki so za migrante organizirali ilegalne prehode prek meje. Damijana Žišt. Večer, 
Maribor, 20.02.2019 

https://www.vecer.com/prijeli-stiri-afganistance-ki-so-za-migrante-organizirali-ilegalne-prehode-prek-meje-6664692  
 

 
Slika: Osumljenci so svoje stranke za ilegalne prehode državne meje iskai kar v azilnem domu v Ljubljani. Foto: Robert 
Balen  
 
Ljubljanski kriminalisti aretirali štiri državljane Afganistana, ki so v Sloveniji čakali na azil, med čakanjem pa so storili več 
kaznivih dejanj. 
Kriminalisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so zaključili dalj časa trajajočo preiskavo kriminalne združbe, ki je na območju 
Ljubljane in Slovenije organizirala ilegalno prehajanje državne meje. Zaključna akcija je potekala v ponedeljek, ko so 
kriminalisti izvedli hišne preiskave, v katerih so zasegli dokumente, zapiske, denar in tudi zemljevide z označenimi potmi. 
Pridržali so štiri državljane Afganistana, zanje je bilo včeraj odrejeno sodno pridržanje, tožilstvo zahteva tudi pripor. 
Kriminalisti so ugotovili, da te ljudi podobnih kaznivih dejanj sumijo tudi na Hrvaškem in v Grčiji. 
Stranke iskali v azilnem domu  
Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Stojan Belšak je na novinarski konferenci povedal, 
da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana že leta 2016 začeli pridobivati informacije, da na območju 
Ljubljane in širše po Sloveniji deluje mednarodna hudodelska združba, ki je v Sloveniji pripravljala, organizirala in izvrševala 
kazniva  dejanja, povezana s prepovedanim prehodom državne meje. 

https://www.vecer.com/avtor/damijana-zist-5950
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Januarja lani so ljubljanski kriminalisti skupaj z okrožnim državnim tožilstvom iz Ljubljane, ki je usmerjalo delo policije, zbrali 
dovolj dokazov, da je sodišče odobrilo policijske prikrite ukrepe zoper osumljene (tajno prisluškovanje telefonom, sledenje 
ter drugo). 
"V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je hudodelska  združba do februarja letos izvršila najmanj 19 kaznivih 
dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja z vsemi elementi organizirane kriminalitete in organizirala prepovedane 
prehode  meje in prevoze preko Slovenije za najmanj 73 tujcev iz Afganistana, Pakistana, Irana in Iraka," je dejal Belšak. Za 
kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je predpisana kazen od enega do osmih let zapora in 
denarna kazen.  
Kriminalisti so vodili preiskavo proti štirim Afganistancem in enemu Pakistancu. Osumljenci, stari so od 24 in 32 let, so si v 
Sloveniji že pridobili status prosilcev za mednarodno zaščito in so bili tudi v postopkih  pridobivanja statusa begunca, ali pa 
jim je bil ta status že podeljen. Pakistanec je bil zaradi zlorabe instituta mednarodne zaščite že izgnan iz Slovenije, zato ga 
policija v ponedeljek ni aretirala.  
V kriminalno združbo so se osumljenci po Belšakovih besedah združili prav v Sloveniji. Ker so sami bivali v azilnem domu, so 
tam poiskali prosilce za mednarodno zaščito in jim za plačilo ponudili nadaljevanje poti v Italijo. Za prevoz ene osebe so 
zahtevali med 50 do 200 evrov, prevoze pa so izvajali z javnimi prevozi oziroma z najetimi vozili ali pa so ilegalnim 
pribežnikom na mobilne telefone namestili spletne aplikacije, ki so jim kazale pot iz Slovenije v Italijo. Nakazila denarja so 
opravljali prek mednarodnega plačilnega sistema MoneyGram in Western Union Money Transfer. 
Sodelovali tudi prevajalci 
Belšak je še povedal, da so osumljenci komunicirali v narečju afganistanskega jezika imenovano paštu, kar je oviralo 
kriminalistično preiskavo, saj v Sloveniji ni veliko prevajalcev, ki ta jezik poznajo. Poleg tega pa so pri posameznih prevajalcih 
zaznali nepravilnosti, saj so ti celo pomagali storilcem, zato so morali zagotoviti prevajalce iz Hrvaške in Avstrije. Kriminalisti 
so v preiskavi še ugotovili, da so osumljeni ilegalnim pribežnikom že na Hrvaškem svetovali, da v primeru ilegalnega 
prehajanja slovenske meje iz Hrvaške policistom rečejo, da zahtevajo mednarodno zaščito oziroma azil. Ko so jih policisti 
pripeljali v azilni dom v Ljubljano, kjer so se lahko prosto gibali kot prosilci za azil, so jim osumljeni pomagali, da so ilegalno 
prišli v ciljno državo EU.  
Slovenska policija je v omenjeni akciji sodelovala tudi s kolegi iz tujine, največ pa s hrvaškimi in italijanskimi organi pregona 
ter Europolom.  
Povečana ilegalna prehajanja meje  
Po podatkih policije za lansko leto so se v Sloveniji povečala kazniva dejanja povezana z ilegalnim prehajanjem državne 
meje. Pri tem sta najbolj obremenjeni Policijski upravi (PU) Koper, kjer so zabeležili več kot polovico vseh prepovedanih 
prehodov državne meje, ter PU Novo mesto. Policisti so lani obravnavali  290  (v  letu 2017 260) kaznivih dejanj 
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Tako je policija lani obravnavala okrog 150 primerov, v katerih je bilo 
prijetih preko 200 tihotapcev ljudi, 175 tujcev ter 43 slovenskih državljanov. Zoper 160 je bil odrejen pripor. Največ 
primerov, okrog 90, je obravnavala PU Koper. Ostale PU so obravnavale manj tovrstnih primerov, največ PU Ljubljana in 
Maribor, vsaka do deset primerov.  
Juncker ob plakatni vojni: Orbanova Fidesz ne sodi v Evropsko ljudsko stranko. Urška Mlinarič. Večer, Maribor,   
20.02.2019 
https://www.vecer.com/juncker-orbanova-fidesz-ne-sodi-v-evropsko-ljudsko-stranko-6664560 
 
Iz Bruslja ostre izjave po zadnjem predvolilnem plakatu iz Budimpešte. V nasprotju z ostrim predsednikom EPP Josephom 
Daulom kandidat za novega predsednika Evropske komisije spitzenkandidat Manfred Weber, ki marca prihaja na 30-letnico 
SDS, molči. 
Madžarska vladna protimigrantska kampanja pred evropskimi volitvami, na kateri si stranka Fidesz želi postati tretja 
najmočnejša stranka znotraj Evropske ljudske stranke (EPP), največje politične skupine v Evropskem parlamentu, ne pojenja. 
Zadnja tarča kampanje je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki ga je madžarska vlada na plakatu, ki ga 
objavljajo tudi v časopisih, postavila ob najbolj priljubljeno tarčo madžarskega premierja Viktorja Orbana, ameriškega 
milijarderja Georga Sorosa. Češ da hoče z ilegalnimi migranti ogroziti Evropo in Madžarsko. V tokratnem besedilu vlada trdi, 
da imajo tudi Madžari pravico izvedeti, kaj jim pripravljajo v Bruslju: "Obvezne kvote za porazdelitev migrantov med države 
članice, oslabitev pravice držav do varovanja svojih meja in olajšan prihod migrantov s tako imenovanimi humanitarnimi 
vizumi." 
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Slika: Plakat z Junckerjem in Sorosem, ki je dvignil na noge Evropsko komisijo in Evropsko ljudsko stranko. Foto: Arhiv 
Večera 
 
Evropska komisija je hitro vrnila udarec. Odzvali so se s plakatom, na katerem je ob Junckerju slika Orbana in napis: "Tudi vi 
si zaslužite dejstva, ne fikcije." In še: "To niso oni, je le EU z Madžarsko, ki sedi za skupno evropsko mizo, Evropska komisija 
podpira zaščito meja, ne pa da bi jo poskušala spodkopavati, ni nobenega načrta s humanitarnimi vizumi." Pa tudi: "Države 
članice same odločajo, v kakšni meri bodo sprejele legalne migracije." Tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis 
Schinas pa je v izjavi dodal, da je neverjetno, da lahko takšna iracionalna kampanja, polna dezinformacij in lažnih novic, 
prodre v "mainstream" oziroma prevladujoče medije. "Nobene zarote iz Bruslja ni," je zatrdil. Tudi zato se je Evropska 
komisija odzvala, kot se je, saj je Juncker skupaj s komisarji napovedal boj proti lažnim novicam, kar "ta kampanja vsekakor 
je", je pojasnil Shinas. 
 

 
Slika: Plakatni protiudarec iz Bruslja. Foto: Arhiv Večera 
 
Iz Stuttgarta pa se je odzval tudi Juncker, sicer pomembni član EPP, ki je ocenil, da Orbanova stranka Fidesz ne predstavlja 
krščansko-demokratskih vrednot. Zato meni, da "ne bi smela biti članica EPP". Ob tem je apeliral tudi na EPP-jevega 
kandidata za svojega naslednika oziroma spitzenkandidata, vodjo poslanske skupine Nemca Manfreda Webra, naj razmisli, 
ali EPP potrebuje glasove Fidesza. Juncker je spomnil še, da v Evropskem parlamentu sam ni dobil podpore Fidesza, pa tudi 
skrajne desnice ne. "Spominjam se gospe Le Pen, ki je rekla: ne bom glasovala za vas," je pribil in pojasnil, da je dejal: "Ne 
želim vaših glasov." 
Manfred Weber, ki naj bi se po naših informacijah v začetku marca udeležil slovesnosti ob 30-letnici slovenske SDS, za zdaj 
molči. Je pa bil toliko bolj odločen predsednik EPP Joseph Daul, ki je preko družbenega omrežja Twitter odločno obsodil 
kampanjo madžarske vlade. "Trditve v kampanji so lažne, zavajajoče in ne temeljijo na dejstvih." Obsodil je tudi napad na 
Junckerja, ki je "pravi krščanski demokrat in pravi evropski voditelj, ki se bori za evropsko enotnost, solidarnost in blaginjo 
celotne EU, od katere ima koristi tudi Madžarska." Orbana je spomnil, da odločitve v Bruslju sprejemata Evropska komisija 
in Evropski parlament, v katerih sedijo tudi madžarski predstavniki, zato bi bilo bolje, da Orban to tudi prizna, namesto da 
Bruselj prikazuje kot sovražnika. 
A prav ta isti Daul je na lanskoletnem novembrskem srečanju EPP, ko so bile zahteve nekaterih članic te politične skupine po 
izključitvi Fidesza še glasnejše kot danes, dejal, da je bolje, da "enfant terrible", kot je s prispodobo za težavnega človeka 
označil Orbana, ostane v skupini in da bodo na ta način poskušati vplivati nanj. Da bi pomirili tiste, ki članstvu stranke Fidesz 
v EPP nasprotujejo, pa so takrat sprejeli nezavezujočo resolucijo, v kateri so opozorili, da morajo vse članice EPP spoštovati 
evropske vrednote. Dejstvo pa je, da EPP, ki ji je nedavna raziskava Evropskega parlamenta namerila velik upad števila 
poslanskih mest po majskih parlamentarnih volitvah, še kako potrebuje glasove Fidesza, zato je malo verjetno, da bi lahko 
težavno stranko in Orbana izključili iz te politične grupacije. 

• Pismo ministra katalonske vlade: "Naj se Evropa sooči s skrajno desnico v tožilstvu". Alfred Bosch i Pascual. 
Večer, Maribor, 20.02.2019 

Alfred Bosch i Pascual, minister za zunanje zadeve katalonske vlade  
https://www.vecer.com/pismo-ministra-katalonske-vlade-naj-se-evropa-sooci-s-skrajno-desnico-v-tozilstvu-6664608  
 
Pridobili smo odprto pismo ministra za zunanje zadeve katalonske vlade, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti. 
"V torek se je v Madridu pričelo politično sojenje, ki je obtožnica zoper katalonsko neodvisnost. Država se maščuje zaradi 
neprimernega načina razmišljanja in napada gibanje, ki je bilo vedno mirno in trdno v svoji odločnosti za novo katalonsko, 
evropsko državo. Ponavljajoče se prošnje Kataloncev za referendum in zavrnitve Španije so vodile do referenduma 1. 
oktobra 2017. To je bila velika državljanska demonstracija, ki jo je španska država nasilno zatrla. Katalonsko gibanje za 
neodvisnost je bilo vedno civilizirano, mirno in odprto za dialog. A njegovi voditelji so zdaj že več kot leto dni ali zaprti ali v 
izgnanstvu. 
16. oktobra 2017 sta bila aretirana dva aktivistična voditelja - Jordi Sanchez in Jordi Cuixart. Obtožena sta bila nasilnih 
kaznivih dejanj v zvezi s protestom, na katerem ni prišlo do nobenih nasilnih incidentov. To je bil le začetek preganjanja, ki 
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je privedlo do aretacije podpredsednika katalonske vlade, petih ministrov in predsednice parlamenta. Polovica katalonske 
vlade, ki ni v zaporu, pa živi svobodno v izgnanstvu, saj noben evropski sodnik v zakonih ni našel ustreznega kaznivega 
dejanja, niti razlogov za odvzem svobode. 
Zdaj, več kot leto kasneje – ko je v zaporu devet nedolžnih ljudi, se je pričelo politično sojenje. Med obtoženimi je tudi 
takratna predsednica katalonskega parlamenta, ki jo preganjajo, ker je dovolila razprave v parlamentu. Tudi ona je več kot 
leto preživela v zaporu, čeprav ni bila članica vladnega kabineta. Obtožnica zoper njo neposredno navaja njeno prejšnjo 
dejavnost v civilno družbenem združenju, ki podpira neodvisnost. 
Kot član aktualne katalonske vlade pozivam vso Evropo, da spremlja to sojenje, da upošteva dejstva in da dvomi v sojenje, 
katerega namen je zatreti politično vrenje. Gre za maščevanje države z namenom onemogočiti gibanje, ki podpira 
katalonsko neodvisnost. 
Naj se Evropa sooči s skrajno desnico v tožilstvu. Naj Evropa spozna, da to ni sojenje o dejstvih, temveč napad na ideje. 
Pozivamo vas, da razumete razmere in nam pomagate izogniti se posledicam kazni, ki ne bodo ničesar izboljšale, temveč 
bodo le poslabšale razmere. To ne bo ne zatrlo ne končalo prizadevanj za katalonsko neodvisnost. 
V osrčju Evrope 21. stoletja smo priče političnemu sojenju ljudem, ki so mirno in civilizirano branili svoje ideale. Z 
glasovanjem. Še ena zmota španske države proti katalonskemu ljudstvu, ki je Evropa ne sme prezreti." 

• Predsednika parlamentov obiskala obe manjšini. Timotej Milanov. Večer, Maribor, 21.02.2019 
https://www.vecer.com/predsednika-parlamentov-obiskala-obe-manjsini-6665235 
 

 
Slika: Lendavski župan Janez Magyar, Laszlo Köver in Dejan Židan. Foto: Nataša Juhnov  
 
Predsednika slovenskega in madžarskega parlamenta sta skupaj obiskala prekmurske Madžare in porabske Slovence. 
Po besedah predsednika državnega zbora Dejana Židana sta se z madžarskim kolegom Laszlom Köverjem že na njunem 
prvem srečanju v Budimpešti pred nekaj meseci zmenila, da bosta skupaj v istem dnevu obiskala madžarsko skupnost v 
Sloveniji in slovensko manjšino na Madžarskem. Tak obisk bosta v prihodnje opravila enkrat letno. Židan in Köver bosta tudi 
pokrovitelja tretje izdaje knjige o zgodovini obeh narodov od leta 1920 naprej in novega slovensko-madžarskega ter 
madžarsko-slovenskega slovarja. Na tokratnem srečanju sta se predsednika parlamentov pogovarjala tudi o širših temah, 
povezanih s pomenom Evropske unije za države članice in evropske narode. 
 

 
Slika: Predsednika slovenskega in madžarskega parlamenta sta se srečala tudi s predstavniki porabskih Slovencev. Foto: 
Silva Eöry 
 
V zvezi s tem je Köver dal pobudo, ki jo Židan podpira. Gre za predlog, po katerem bi po volitvah v Evropski parlament 
Slovenija in Madžarska v razpravah o prihodnosti Evropske unije skupaj predlagali pripravo načel glede zaščite narodnih 
manjšin. »Pri tem menim, da so lahko odnosi med Slovenijo in Madžarsko vzor tudi drugim državam,« pravi Köver, ki 
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izpostavlja, da je od časa menjave političnega sistema na Madžarskem to prvi tovrstni obisk, ko predsednika obeh 
parlamentov v enem dnevu obiščeta manjšini na obeh straneh meje. 
 

 
Slika: Predsednika slovenskega in madžarskega parlamenta sta skupaj obiskala prekmurske Madžare in porabske 
Slovence. Foto: Nataša Juhnov 
 
»Za Madžarsko je zelo pomembno, kako se druge države obnašajo do prebivalcev madžarske narodnosti, ki živijo na 
območju teh držav. Prav tako Madžarska posveča veliko pozornosti trinajstim manjšinam, ki živijo na njenem območju,« 
pravi Köver in še poudarja, da gre za širše vprašanje Evropske unije, v kateri je po njegovih besedah deset odstotkov 
prebivalcev pripadnikov manjšin v državi, kjer prebivajo. Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave-krovne 
organizacije porabskih Slovencev, pravi, da so lansko leto pripravili razvojni program slovenskega Porabja, ki med drugim 
vključuje prenovo kanalizacijske in cestne infrastrukture, hkrati so Köverja zaprosili, da madžarska vlada čim prej potrdi ta 
program in zagotovi finančna sredstva za njegovo izvajanje. 
 

 
Slika: Lendava, obisk predsednika Državnega zbora RS Dejana Židana in predsednika Državnega zbora Republike 
Madžarske, dr. Laszlo Köver, Dejan Židan, Fotografija:  Nataša Juhnov 
 
Prav tako so zaprosili za slovensko finančno podporo pri izvajanju programa. Predsednik Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti Ferenc Horvath je zadovoljen s pristopom obeh vlad do vprašanj manjšinskih skupnosti. Hkrati želi, da bi 
vladi podprli večje strateške projekte, ki so pomembni za obe skupnosti. »Sedaj je primerna politična klima med obema 
državama, da bi se tega lotili,« pravi Horvath, ki pri tem še nima v mislih konkretnih projektov. 

• Slovenija - Madžarska: Židan pozdravlja madžarske naložbe. Timotej Milanov. Večer, Maribor, 21.02.2019 
https://www.vecer.com/zidan-pozdravlja-madzarske-nalozbe-6665244 
 
 
Predsednika obeh parlamentov skupaj obiskala prekmurske Madžare in porabske Slovence 
Po besedah predsednika državnega zbora Dejana Židana sta se z madžarskim kolegom Laszlom Köverjem že na njunem 
prvem srečanju v Budimpešti pred nekaj meseci dogovorila, da bosta skupaj v istem dnevu obiskala madžarsko skupnost v 
Sloveniji in slovensko manjšino na Madžarskem. Tak obisk bosta v prihodnje opravila enkrat letno. 
Odnosi za vzor 
Židan in Köver bosta tudi pokrovitelja tretje izdaje knjige o zgodovini obeh narodov od leta 1920 naprej ter novega 
slovensko-madžarskega in madžarsko-slovenskega slovarja. Na tokratnem srečanju sta se predsednika parlamentov 
pogovarjala tudi o širših temah, povezanih s pomenom Evropske unije za države članice in evropske narode. V zvezi s tem je 
Köver dal pobudo, ki jo Židan podpira. Gre za predlog, po katerem bi po volitvah v Evropski parlament Slovenija in 
Madžarska v razpravah o prihodnosti Evropske unije skupaj predlagali pripravo načel glede zaščite narodnih manjšin. 
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Slika: Lendavski župan Janez Magyar, Laszlo Köver in Dejan Židan. Foto: Nataša Juhnov 
 
"Pri tem menim, da so lahko odnosi med Slovenijo in Madžarsko vzor tudi drugim državam," pravi Köver, ki izpostavlja, da je 
od časa menjave političnega sistema na Madžarskem to prvi tovrstni obisk, ko predsednika obeh parlamentov v enem 
dnevu obiščeta manjšini na obeh straneh meje. "Za Madžarsko je zelo pomembno, kako se druge države obnašajo do 
prebivalcev madžarske narodnosti, ki živijo na območju teh držav. Prav tako Madžarska posveča veliko pozornosti trinajstim 
manjšinam, ki živijo na njenem območju," pravi Köver in še poudarja, da gre za širše vprašanje Evropske unije, v kateri je po 
njegovih besedah deset odstotkov prebivalcev pripadnikov manjšin v državi, kjer prebivajo. 
Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave, krovne organizacije porabskih Slovencev, pravi, da so lansko leto 
pripravili razvojni program slovenskega Porabja, ki med drugim vključuje prenovo kanalizacijske in cestne infrastrukture. 
Hkrati so Köverja zaprosili, da madžarska vlada čim prej potrdi ta program in zagotovi finančna sredstva za njegovo 
izvajanje. Prav tako so zaprosili za slovensko finančno podporo pri izvajanju programa. 
Če ne Slovenija, pa Hrvaška 
Na vprašanje, ali je za Madžarsko še odprta možnost sodelovanja pri gradnji drugega železniškega tira med Koprom in 
Divačo, Köver ni mogel dati jasnega odgovora, saj da gre za zadevo v pristojnosti vlade. "Madžarska potrebuje dostop do 
enega od pristanišč in išče partnerje, s katerimi lahko sklene obojestransko koristne dogovore. Če pa Slovenija najde 
drugačen način realizacije tega projekta, bomo začeli iskati druge možnosti. Pri tem ima tudi Madžarska alternative pri 
rešitvi tega vprašanja, tako se lahko med drugim začne pogajati s Hrvaško o dostopu do njihovih pristanišč."  
Predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horvath je zadovoljen s pristopom obeh vlad do 
vprašanj manjšinskih skupnosti. Hkrati želi, da bi vladi podprli večje strateške projekte, ki so pomembni za obe skupnosti. 
"Sedaj je primerna politična klima med obema državama, da bi se tega lotili," pravi Horvath, ki pri tem v mislih še nima 
konkretnih projektov. 
Krepitev gospodarskega sodelovanja 
Vprašanje madžarskih naložb na območju Lendave, ki so v javnosti dvignile nemalo prahu - od vlaganj v razvoj nogometne 
akademije do prizadevanj za nakup termalnega turističnega kompleksa v mestu -, je Židan komentiral z besedami: "Želim, 
da bi bilo v Lendavi in Pomurju čim več tako slovenskih kot tujih investicij. Prav tako želim, da bi bilo čim več slovenskih 
investicij v Porabju in na Madžarskem. Prav je tudi, da države s svojimi mehanizmi podpirajo tuje investicije in da pri 
tovrstnih investicijah sodelujejo, saj si ljudje zaslužijo boljše življenje." 
 
Köver pojasnjuje, da je Madžarska v dobrem gospodarskem stanju, kar je, kot pravi, posledica tega, da so v zadnjih letih 
pridobili zaupanje tujih investitorjev, s katerimi je prišlo v državo veliko tujega kapitala. "To je dobro za Madžarsko, saj 
pomeni odpiranje novih delovnih mest, tehnološki napredek in izboljšanje splošnih delovnih razmer, dobro pa je tudi za 
investitorje. Madžarska vlada si prizadeva za usmerjanje teh naložb v regije, v katerih primanjkuje delovnih mest. Ponosni 
smo na to, da je na Madžarskem že toliko kapitala, da lahko tudi mi vlagamo v tujini. Prepričani smo, da od tega nimajo 
koristi samo madžarski vlagatelji, temveč tudi regije, v katere vlagajo. Čim več gospodarskih vezi nas bo povezovalo, tem 
večje bo zaupanje med narodoma in tem bolj naravno se nam bo zdelo, da sodelujemo." 
Gospodarske vezi krepijo medsebojno zaupanje  
Židan še pove, da je sodelovanje med državama zelo intenzivno: "Če seštejemo letno blagovno in storitveno menjavo, smo 
že krepko čez dve milijardi evrov. Izmenjava med državama je tudi precej izenačena." 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Odločba zaman, če ni razpisov. Majda Horvat.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 8, 21. februar 2019, str. 5 
Dobrovniška komasacija se je zataknila 
Dobrovniški župan odgovornost za zamujeno priložnost prelaga na lendavsko upravno enoto 
Dobrovniška občina ima pozitivno odločbo o komasaciji, vendar zdaj, po skoraj osmih letih od prvih priprav na zložbo 
zemljišč in po vseh zapletih glede določitve komasacijskega območja, občinska uprava ugotavlja, da je bila ta izdana 
prepozno. Razpisi, na katere bi lahko občina prijavila projekt, vreden najmanj 1,2 milijona evrov, in pridobila sofinanciranje, 
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so potekli, novi pa sploh še niso napovedani. Dobrovniški župan Marjan Kardinar odgovornost za nastalo situacijo prelaga na 
lendavsko upravno enoto (UE), češ da bi odločbo lahko izdala že veliko prej, napoveduje pa tudi, da bodo počakali na nov 
razpis ministrstva in postopek nadaljevali. 
 

 
Slika: Dobrovniška občina ima pozitivno odločbo o komasaciji na območju Dobrovnika in Žitkovec, vendar zdaj, po skoraj 
osmih letih od prvih priprav na zložbo zemljišč, občinska uprava ugotavlja, da je bila ta izdana prepozno. Fotografija:  
Majda Horvat 
 
Lendavska UE zanika, da bi bil razlog za zamujeno priložnost upravni postopek, in pojasnjuje, da je veliko ovir nastajalo prav 
pri občini. Kardinar se na navedbe UE, s katerimi smo ga seznanili, sploh ni odzval, torej jih ni zanikal niti dodatno pojasnil. 
Kot smo že poročali, se je dobrovniška občina na zelo obsežno zložbo zemljišč začela pripravljati pred skoraj osmimi leti in si 
dokončanje obetala že leta 2014, toda vlogo je prvič uspela oddati septembra 2016. UE je ugotovila neskladje med 
občinskim prostorskim načrtom (OPN) in predlaganim komasacijskim območjem, ki je najprej zajemalo dva oboda, in sicer v 
k. o. Dobrovnik in k. o. Žitkovci. Zaradi tega je občina spreminjala OPN, nato pa še večkrat spreminjala komasacijsko 
območje, zaradi česar je bilo treba vedno znova preverjati tudi zahtevani minimalni interes lastnikov parcel za zložbo, ki 
mora biti 67-odstoten. »Občina je kot stranka v postopku za uvedbo komasacije sedemkrat zaprosila UE za podaljšanje roka 
za odločanje v tej upravni zadevi, nazadnje je bil rok za dopolnitev vloge – dodatno zbiranje izjav lastnikov zemljišč na 
komasacijskem območju, da soglašajo z uvedbo komasacije – s sklepom UE podaljšan do 27. junija 2018. Na osnovi 
dogovora z občino je UE izločila iz komasacijskega območja velik del zemljišč (stavbna zemljišča) in o tem seznanila občino 
13. junija 2018,« so nam še sporočili iz lendavske UE. Občina je 27. junija seznanila UE, da soglaša z novo določitvijo 
komasacijskega območja, ki v treh obodih zajema skoraj 700 hektarjev, v njem pa ni več Žitkovec. Odločba UE je bila torej 
izdana šest mesecev po zadnji spremembi komasacijskega območja, kar je po mnenju UE sprejemljiv čas.  
Dobrovniška občina bi za komasacijo lahko pridobila sredstva v okviru programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020, vendar  
le, če bi na komasacijskem območju sočasno izvajali tudi agromelioracijo. To pomeni, da bi morala poleg pravnomočne 
odločbe o uvedbi komasacije dobiti tudi odločbo kmetijskega ministrstva o uvedbi agromelioracije. Toda razpis za izvedbo 
agromelioracij na komasacijskih območjih je bil objavljen 24. novembra 2017, zbiranje vlog pa končano 9. marca 2018. Torej 
skoraj štiri mesece prej, kot je lendavska UE začela obravnavati vlogo dobrovniške občine za komasacijo.  
Kdaj bo naslednji razpis za agromelioracijo na komasacijskih območjih, na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer 
smo poizvedovali glede razpisov, ne vedo, ker da je za to pristojno kmetijsko ministrstvo, to pa v zadnjem terminskem 
načrtu javnih razpisov PRP 2014– 2020 v letu 2019 ni navedlo javnega razpisa za ta namen. 

• Plešejo prekmurske in porabske plese. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 8, 21. februar 2019, 
str. 20 

Dvajset let folklorne skupine iz Bogojine 
Kakovost svojega dela so dokazovali tudi na regijskem in državnem srečanju 
V vaško-gasilskem domu v Bogojini so s posebno prireditvijo proslavili dvajset let folklorne skupine, ki deluje pri Kulturno-
umetniškem društvu Jožefa Košiča Bogojina.  
 



 
Slika: Člani folklorne skupine iz Bogojine s podmladkom. Fotografija: Jože Gabor 
 
Ob jubilantih in podmladku folklorne skupine so nastopili še gostje: akademska folklorna skupina KUD Študent iz Maribora, 
Vokalni kvintet Aeternum in pevci ljudskih pesmi Društva upokojencev Moravske Toplice. Na prireditvi so bogojinskim 
folklornikom, ki plešejo že več kot pet let, podelili priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti in KUD Jožefa Košiča 
Bogojina. 
Slavnostni govornik je bil etnokoreolog Mirko Ramovš, ki je sestavil več kot petdeset koreografij slovenskih ljudskih plesov. 
Poudaril je pomen kakovostnega ohranjanja izročila, pri čemer so folklorniki iz Bogojine gotovo dober zgled. »Poustvarjalna 
folklorna dejavnost je izključno ljubiteljska in je po svoji naravi zahtevna dejavnost, saj vključuje ples, petje, instrumentalno 
glasbo, igro, kostumografijo in tudi znanje odrskih zakonitosti. Folklorne skupine so od samih začetkov nastajale zato, da bi 
poustvarjale žive, zamirajoče ali že pozabljene oblike ljudskega duhovnega bogastva, jih predstavljale javnosti in jih na ta 
način ohranjale zanamcem. To je njihova naloga. Če tega ne opravljajo, naj se predstavljajo le kot plesne skupine.« Na srečo 
se velika večina slovenskih folklornih skupin zaveda nalog in dolžnosti folklorne dejavnosti, je še dejal. 
Obiskovalce prireditve je nagovoril tudi župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je povedal, da so folklorniki v teh 
dvajsetih letih s svojimi nastopi popestrili marsikatero prireditev v občini in drugod ter svojo kakovost dokazali tudi na 
regijskih in državnih srečanjih. 
Folklorna skupina iz Bogojine se je najprej predstavila s plesi iz Prekmurja, avtor odrske postavitve je Mirko Ramovš. 
Postavitev vključuje plese šamarjanka, šouštarska, gospoud gospa in mat potice pečejo. Ta sklop so prvič zaplesali leta 2008. 
Sledila je avtorska postavitev goričkih plesov, katere avtor je Matjaž Cerovšek, novejšo priredbo sklopa, ki so ga prvič 
zaplesali leta 2001, pa je naredila Valerija Žalik. Prireditev so sklenili z avtorsko odrsko postavitvijo Od Kerke do Rabe, katere 
avtorja sta Matjaž Cerovšek in Valerija Žalik. Folklorna skupina iz Bogojine je pred dvajsetimi leti začela delovati pod 
mentorstvom Milene Špilak, potem je vodenje prevzel Matjaž Cerovšek, ki jo vodi še danes. Nekaj časa je bila mentorica 
tudi sedanja predsednica KUD Jožefa Košiča Bogojina Stanka Sukič. 

• Vpogled v Lendavo, njeno okolico in nove svetove. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 8, 21. 
februar 2019, str. 20 

Izšla je dvajseta številka revije Lindua 
Revijo je izdala Knjižnica - Kulturni center Lendava  
Knjižnica - Kulturni center Lendava je ob pomoči Občine Lendava izdala dvajseto številko multikulturne strokovno- 
družboslovno-literarnoumetnostne revije Lindua. Publikacija je izraz literarne ustvarjalnosti in kulturnega dogajanja v občini, 
zajema pa tudi raziskave zgodovine Lendave in okolice. Besedila so v slovenskem in madžarskem jeziku. 
Gabriela Zver je za tokratno številko pripravila pogovor s pisateljem Štefanom Kardošem, kresnikovim nagrajencem, ki »v 
enem mestu spi, v drugem pa dela«. Avtor knjižnih del živi v Murski Soboti, na Dvojezični srednji šoli Lendava pa je profesor 
slovenščine. Pravi, da je književnost vznemirljiva zaradi možnosti prestopanja mej in vpogleda v nove svetove.  
Eseje, študije in kritike so napisali različni avtorji. Zoltan Lendvai Kepe je prispeval povzetek zgodovinske raziskave o 75 letih 
pridobivanja ogljikovodikov v okolici Lendave. Od štiridesetih let prejšnjega stoletja do devetdesetih let je imelo  
pridobivanje črnega zlata oziroma nafte in zemeljskega plina osrednjo vlogo v razvoju tega območja, pa tudi v okoliških 
pokrajinah Madžarske in Hrvaške. 
Eva Nađ je razmišljala, zakaj raziskovati gledališko dejavnost, in pri tem dala poudarek dvojezičnemu gledališču v Lendavi 
med preteklostjo in prihodnostjo. Atilla Pisnjak se je v svojem besedilu posvetil jubilejnemu letu Györgya Zale, ki je bil rojen 
v Dolnji Lendavi. Aprila lani je minilo 160 let od rojstva znamenitega kiparja, ki je med drugim tudi avtor milenijskega 
spomenika na Trgu herojev v Budimpešti. Objavili so tudi predstavitev razstave likovnih del Marca Chagalla na lendavskem 
gradu z naslovom Stvarjenje in Biblija. Avtorica besedila je Katarina Mohar. 
Literarna dela so prispevali Lajos Bence, Bela Kralj Szomi, Judit Zagorec Csuka, Peter Pal, Balazs Szalinger, Zlatko Kraljić in 
Dorian Vida. V sklopu z naslovom Zanimivosti je tudi besedilo Franca Korena Smo v Lendavi imeli kralja?, v katerem 
predstavlja zgodovino Lendave s poudarkom na zanimivi najdbi, srebrniku dolnjelendavskega bana Nikolaja Haholda. 
Gabriela Zver je prispevala besedili Cankarjeva stoletnica skozi perspektivo lendavskih gimnazijk in Naj bo lep ta dan, 
bodi nasmejan, v katerem je predstavila petnajst let delovanja Komornega pevskega zbora Vita iz Lendave. Janja Magdič je v 
besedilu z naslovom Strici so mi povedali in zadovoljni odšli pisala o literarnem natečaju, ki so ga organizirali lani ob 110. 
obletnici rojstva pisatelja Miška Kranjca. 



 

Primorske novice, Koper 

• Denis Sabadin. Še ena zamujena priložnost: Rim – Sergio Mattarella odgovoril na Pahorjevo pismo. Primorske 
novice, št. 37, 15.2.2019, str. 5 

• Tina M. Valenčič. S svojimi potenciali bi BiH lahko postala Švica na Balkanu: dr. Valentin Inzko, visoki 
predstavnik mednarodne skupnosti za BiH o povojnih razmerah, napredku BiH in slovenskih manjšinah. 
Primorske novice, št. 37, 15.2.2019, str. 12-14. 

• Vesna Humar. Migracije: glas razuma v norih časih: raziskovalci iz vse Evrope bodo raziskovali izkušnje in 
potrebe otrok priseljencev. Želijo oblikovati uporabna priporočila. Primorske novice, št. 37, 15.2.2019, str. 15-
16 

 

• S svojimi potenciali bi BiH lahko postala Švica na Balkanu. Intervju: dr. Valentin Inzko. Pogovarjala se je:  Tina M. 
Valenčič Primorske novice, letnik 73, št. 37, 15.2.2019, str. 12-14 

Dr. Valentin Inzko, visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH o povojnih razmerah, napredku BiH in slovenskih 
manjšinah 

 

 
Slika: Dr. Valentin Inzko, visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH o povojnih razmerah, napredku BiH in slovenskih 
manjšinah. Foto: Primorske novice 

 
Dr. Valentina Inzka bi težko opredelili zgolj kot diplomata. Je tudi jezikoslovec, politik, prevajalec ... In človek, ki v praksi 
živi in dela tisto, o čemer v zadnjih letih govori ves svet. Večkulturnost je del njegovega življenja, skoraj njegov genski zapis, 
ki ga tačas deli z državljani Bosne in Hercegovine (BiH). Kot visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH že desetletje 
pomaga pri uresničevanju miru v tej državi, k vsem njenim narodnostim pa kot človek prinaša pravo idejo multikulturnosti. 
 
 
• Vaclav Havel, čigar dela ste prevedli, je dejal, naj prenehamo živeti v laži in začnemo živeti resnico. Kakšna je resnica za 
BiH in kako jo povezujete z uspehi delovanja institucije, ki jo vodite? 
"Če pogledamo na BiH iz širše perspektive, je država naredila ogromen napredek od podpisa daytonskega mirovnega 
sporazuma do danes. Po Daytonu je bilo v državi 60.000 pripadnikov mednarodnih vojaških in stabilizacijskih sil. Država je bila 
razrušena. Institucije so bile šibke. Visoki predstavnik in celotna mednarodna skupnost sta imela takoj po vojni zelo jasen cilj: 
obnoviti državo, vzpostaviti njene ustanove in omogočiti pregnanim ljudem vrnitev domov. To je bil obsežen projekt. 
Mednarodna skupnost je bila osredotočena na skupne cilje in usklajena glede načina njihovega uresničevanja, kar je 
omogočilo izjemne uspehe. V tem času so bile oblikovane najpomembnejše institucije, mejna policija, carinska služba, skupna 
zastava, registrske tablice, stabilna skupna valuta, vzpostavljenih je bilo več ministrstev ... Eden največjih uspehov je bila 
reforma obrambnega sektorja, kjer je uspelo iz treh vojsk in dveh ministrstev za obrambo oblikovati skupno ministrstvo in 
skupno vojsko. Takrat se je zdelo, da je BiH na pravi poti, ki vodi k večji učinkovitosti države. Pod vtisom dotedanjega napredka 
je mednarodna skupnost leta 2006 spremenila svojo filozofijo v BiH in uvedla 'načelo domače odgovornosti'. To pomeni, da 
je zadnjih deset let zmanjševala svojo robustnost, postala manj preskriptivna, domači politiki pa so na drugi strani prevzeli 
odgovornost za svojo državo. Z današnje perspektive, če pogledamo zastoje v BiH v zadnjem desetletju, je bila odločitev za 
lokalno upravo verjetno malo prehitra." 
• Zakaj prehitra? Saj je mednarodna skupnost tukaj še vedno prisotna, tudi po več kot dveh desetletjih po vojni. 
"Mednarodna skupnost je res še vedno prisotna, vendar BiH ne napreduje dovolj hitro oziroma na marsikaterem področju 
nazaduje, kar pomeni, da moramo pristop temeljito premisliti. Pri tem moramo biti intelektualno pošteni v naši analizi stanja 
v državi. Najprej pa se je potrebno zavedati, da dolgoročna prisotnost mednarodne skupnosti v določeni državi, še posebej 
na post-konfliktnem območju, ni nekaj neobičajnega. Tak primer je Ciper, ki je članica EU, čeprav so mednarodne sile tam 
prisotne zadnjih 50 let. Ali pa primer Nemčije in Avstrije. Suverenost v Nemčiji je bila omejena 45 let, ker so bile tam zavezniške 
sile. Nürnberške procese so, na primer, spodbudili tujci in bogve, kaj bi po vojni v Nemčiji zgodilo brez tega vpliva. Tudi v 



Avstriji so zavezniške sile skrbele, da se ni vrnil nacizem, da se je vzpostavila demokracija in Marshallov plan. Šele po vsem 
tem je mednarodna skupnost zapustila Nemčijo in Avstrijo. Dolgoročnejša prisotnost mednarodne skupnosti je včasih nujna, 
a je odločitve o mednarodni prisotnosti treba sprejemati preudarno in brez naglice. Kar zadeva BiH, bi si želel, da bi bila 
stabilna, funkcionalna in uspešna država, s čimer bi se odprla možnost ukinitve mojega mandata." "Ključ mojega urada imajo 
domači politični voditelji" 
• Se to lahko zgodi kmalu? Politične razlike na tem področju so vendarle še globoke in vidne. Nenazadnje imajo entitete v 
BiH različne praznike, politične predstavnike... 
"Ključ zaprtja mojega urada imajo navsezadnje domači politični voditelji. Ugotovitev, da so razlike in razkoli, ki ovirajo 
stabilnost in napredek države, še vedno zelo veliki, je pravilna. Pred nekaj leti je bilo več pozitivnih pričakovanj glede razmer 
v BiH, ki so vodila k razmišljanju, daje treba OHR zapreti. A zadeve v BiH so se glede nekaterih vidikov celo poslabšale." 
• Poslabšale? Merite na odnose med entitetami v BiH? 
Kar nekaj nasprotij je. Temeljni problem je pomanjkanje soglasja, kaj je Bosna in Hercegovina oziroma kako naj deluje. Včasih 
se zdi, da so z Daytonskim ustrojem države vsi nezadovoljni, obenem pa se ne morejo dogovoriti o drugačnem ustroju države. 
Občutek je tudi, da nekatere politične stranke postavljajo oblast na prvo mesto, dobrobit državljanov pa na zadnje. Zato se 
nenehno ustvarjajo politične krize, ki mobilizirajo volilce posamezne etnične skupine. To je začaran krog. Kar zadeva odnose 
med entitetama, Republiko Srpsko in Federacijo BiH, so ti sorazmerno dobri. Večji problem so blokade na državni ravni s strani 
ene od dveh entitet. Problem obstaja tudi v funkcioniranju Federacije BiH. Če namreč primerjamo obe entiteti, je Republika 
Srbska po volitvah zelo hitro vzpostavila oblast. Tudi sicer je vedno zelo ažurna. Na drugi strani pa gre to v Federaciji BiH zelo 
počasi. K temu prispevajo razvejanost strukture te entitete, zapleten sistem vzpostavitve oblasti. Republika Srbska ima, 
denimo, eno vlado. Federacija jih ima enajst. Če temu dodamo še kompleksne odnose med političnimi strankami, ki 
predstavljajo različne etnične skupine in ostale prebivalce, je zadeva v entiteti Federacija BiH še bolj zapletena." 
• Bi mednarodna skupnost lahko naredila več? 
"Mednarodna skupnost je naredila ogromno dobrega za BiH. Veliko teh stvari je sedaj samoumevnih. Seveda pa je bilo tudi 
nekaj spodrsljajev. Več poudarka bi bilo, denimo, treba dati procesu sprave, a so bile prioritete takoj po Daytonu, kot sem 
prej pojasnil, druge. V primeru BiH bi lahko kopirali francosko-nemški model sožitja. Naj pojasnim. Ogromno Nemcev odhaja 
v Francijo, kjer se učijo francosko, in nasprotno, Francozi hodijo v Nemčijo. Vladi skupaj zasedata, obstajajo skupne 
zgodovinske knjige. Obe državi imata skupen televizijski kanal Arte. Zakaj ne bi imeli podobnega kanala za Balkan, zakaj 
nimamo izmenjave študentov, Erasmusa za Balkan? Vse te stvari bi bilo možno storiti. Prav tako je zamujena priložnost za 
odpravo sistema dveh šol pod eno streho, ki pomeni segregacijo učencev glede na etnično pripadnost. Izzivov je torej 
ogromno." 
Spomini krojijo vsakdan 
• Med ljudmi, prebivalci BiH, tujec skoraj ne zazna razlik. Presenetilo meje druženje ljudi različnih veroizpovedi, 
obiskovanje verskih obredov, ko muslimani obiskujejo katoliško polnočnico in nasprotno ... Zakaj tega tisti "od zunaj" ne 
vidimo? 
"Deloma imamo še vedno percepcijo stanja iz leta 1995, saj ima veliko ljudi po svetu v glavah še vedno tiste grozne slike 
prizorov pobitih ljudi, denimo v vrsti za kruh v Sarajevu. Ob tem vsako leto odkrivajo nova grobišča množičnih pokolov. Seveda 
manj, kot v preteklih letih, ko jih je bilo tudi po 700 na leto. Te slike gredo še vedno po svetu. Kot, denimo, to, da nekdo 
imenuje študentski dom po vojnem zločincu Radovanu Karadžiču ali pa, da neki drugi vojni zločinec dobi nagrado, kot se je to 
zgodilo 9. januarja, na sicer neuradni praznik Republike Srbske, ko je bil posmrtno odlikovan tisti, ki je bombardiral Šibenik. 
Vse to zbuja spomine, zaradi česar nas normalnost življenja v BiH, ki je vendarle prisotna med ljudmi, na neki način preseneti, 
A BiH, posebej pa Sarajevo, bi lahko imela drugačno podobo. Denimo olimpijski imidž, saj so bile tu 1984 leta zimske olimpijske 
igre, ko je olimpijsko zaprisego podal Bojan Križaj, prav zdaj pa imamo zimske olimpijske igre mladih. To bi bil lahko tudi imidž 
kulture, dobre hrane, zabave, zgodovine ... Vendar se države še kar drži podoba vojne. Morda je to tudi vsaj malo razumljivo, 
saj se je končala šele pred dobrima dvema desetletjema. Še po sto letih od prve svetovne vojne so še živi spomini. Poglejte, 
kako v dolini Soče še vedno vzvalovi ta tema." 
• Mogoče pa je marsikomu v interesu, da spomin na vojno še kar živi. 
"Tako je. Nekateri politiki ustvarjajo in poglabljajo delitve, da bi s tem homogenizirali svojo etnično skupino in si zagotovili 
njeno podporo. To so poceni populistični triki, ki peščici sicer prinašajo oblast, ne prinašajo pa normalnega življenja večini 
ljudi. Politika je preveč usmerjena v preteklost, na stare teme, tudi s ciljem spreminjanja zgodovinskih dejstev. Republika 
Srpska je tako nedavno ustanovila novo komisijo za Srebrenico, čeprav so dogodki v zvezi s Srebrenico zelo dobro 
dokumentirani in raziskani. Dve eminentni mednarodni sodišči sta razsodili, da se je v Srebrenici zgodil genocid. Nekateri 
politiki iz Republike Srpske so pred leti celo javno priznali genocide v Srebrenici. Sedaj pa ti isti politiki ustanavljajo novo 
komisijo, ki naj bi ugotovila »pravo« resnico, ki jo seveda poznajo samo oni." 
• Brali smo vaš poziv ob lanskih volitvah v BiH, da naj volilci pustijo politike brez dela in ne nasprotno. V kakšni meri politiki 
izkoriščajo nacionalizem in etične teme v politične namene? 
"Ekstremni nacionalizem, kot vsi politični radikalizmi, se pogosto uporablja za prihod ali ohranitev oblasti. In če je določena 
skupina na oblasti predolgo, se pogosto razvijejo omrežja, ki jih ne žene želja, da bi nekaj storili za skupno in javno dobro, 
ampak mnogokrat predvsem interes za lasten žep. Kar zadeva BiH so običajni ljudje v mnogih vidikih veliko bolj napredni od 
politikov. Ljudje navsezadnje morajo in znajo živeti skupaj. V Srebrenici, denimo, deluje glasbena šola, ki so jo ustanovili 
Avstrijci, v njej pa Bošnjaki in Srbi igrajo skupaj. Prav 27. januarja, ob svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, a tudi 
ob obletnici rojstva Mozarta, so skupaj igrali skladbe tega svetovno znanega skladatelja. In takšnih primerov je veliko. V 
Tešnju, denimo, je nek Musliman obnovil katoliško cerkev, blizu Bugojna ob nedeljah hodža (muslimanski duhovnik) prevaža 



starejša katoliška Hrvata v cerkev. A sliši se bolj to, kar govorijo politiki, saj so med njimi nekateri, ki živijo od razlik in jih zato 
poudarjajo. Kar je prava škoda, saj nihče nikomur ne želi odvzeti identitete. Vsak je lahko to, kar je. Tudi to je Bosna." 
Malenkostne razprave 
• Saj se tudi v Sloveniji nekatere teme izkorišča za politične namene... 
"Ne le klasične. Presenečen sem bil, kako dolgo se lahko v državi govori o drugem tiru ali tretji razvojni osi. Ko sem bil še 
veleposlanik v Sloveniji, sem - še preden sem prišel v Ljubljano - bral o nekih operacijskih mizah. Te teme so se pogrevale še 
zelo dolgo. O temah, kot so drugi tir, tretji pomol ali tretja razvojna os se ne sme razpravljati 15, 20 let, ampak je treba odločiti 
v razumno kratkem roku, ali se bo šlo v gradnjo ali ne. Od zunaj se zdijo nekatere razprave v Sloveniji včasih nerazumljive, 
malenkostne. Nemalokrat manjka širši pogled, strateški premislek, predvsem pa hitre in učinkovite odločitve. Drugače pa ima 
vsaka država svoje male vrtičke, svoje teme. Najsi so to begunci ali kaj tretjega. V glavnem pa je Slovenija še vedno raj pod 
Triglavom, z visokim ugledom v svetu in tudi z nadpovprečno ekonomsko rastjo." 
• Slovenija je vendarle že 15 let v EU. Tja in v druge evroatlantske povezave bi rada tudi BiH. Kako uresničljive so te 
napovedi? 
"Na to vprašanje ne morem odgovoriti formalno. Moj mandat je namreč vezan na civilni del Daytonskega mirovnega 
sporazuma. Osebno pa sem za to, da BiH čim prej postane kandidatka za vstop v EU in pozneje, ob izpolnjenih pogojih, tudi 
njena članica. To lahko primerjamo z zaroko, ko sprejmeta zaročenca določene zaveze, vzameta skupno posojilo, stanovanje 
in načrtujeta prihodnost." 
BiH potrebuje infrastrukturo 
• Vendarle pa ima BiH še veliko težav, ki bi jih morala rešiti pred vstopom v EU. Visoko stopnjo brezposelnosti, korupcije, 
množično izseljevanje mladih v tujino. Ima mednarodna skupnost tukaj čarobno paličico za rešitev? 
"Evropska komisija sedaj pripravlja mnenje o BiH, ki bo podalo neko usmeritev glede reform oziroma prioritet. Tu so še 
nekatere druge ideje. Te stvari so dobre in usmerjene v prihodnost države, a vedeti je treba tudi, da za nekatere mlade ljudi 
vse to poteka prepočasi. Zato je v zadnjih petih, šestih letih, državo zapustilo skoraj pol milijona ljudi, kar je tragedija, saj bo 
BiH, če bo šlo tako naprej, postala država starih. Emigracijo bo mogoče zajeziti samo, če bo BiH postala stabilna in pravna 
država z rastočim gospodarstvom. Skrajni čas pa je tudi, da BiH popravi svojo infrastrukturo. Sploh ceste. To, da vožnja iz 
Bosanskega Broda do Sarajeva ali Mostarja traja tako dolgo, je škandalozno, saj bi tu že zdavnaj morali urediti avtocestni 
koridor. S tem se ne bi le skrajšal čas potovanja, pač pa tudi zmanjšalo število smrtnih žrtev in nesreč. Pa tudi naložb v državo 
bi bilo več. Naložbenik bo izbral državo z urejeno infrastrukturo, če, na primer, ne more v Bosno, bo pač šel drugam, kjer je  
infrastruktura urejena." 
• Pa bo država zmogla izpeljati vse te reforme in pogoje za vstop v EU? Mar EU nima dovolj že ene Grčije? 
"BiH mora z reformami začeti zaradi sebe. Seveda mora zadovoljiti kriterije, ki jih postavlja EU. Na evropski poti bo morala 
skozi zahtevne reforme, kar ne bo lahek posel, še posebej ne za državo s takšnimi problemi, kot jih ima BiH. Zato je potrebna 
temeljna enotnost med politiki, ki bodo morali sprejemati kompromise. Na žalost do sedaj nisem videl kakšne posebne 
zagnanosti med njimi, večje bilo besed kot pozitivnih dejanj." 
• Vendar se v BiH v zadnjem času dogajajo množične demonstracije. Pa ne le v tej državi, tudi drugod po Evropi. Zakaj? Gre 
morda za nezadovoljstvo nad sistemom? Se ruši socialna iluzija ljudi? 
"Najbrž gre za globoko nezadovoljstvo s pravno državo in ravnjo življenja, saj večina ljudi živi skromno. Tu imajo nekateri 
upokojenci 150 evrov pokojnine, morda dobijo še kaj iz tujine ali od sorodnikov, a to je še vedno skromno. Gre bolj za 
preživetje, ne za življenje," 
• Pri nas je pogosto slišati, da so tega krive tudi migracije. 
"V nekaterih delih BiH so ljudje protestirali zaradi problemov, povezanih z migranti. Zadeve so bile precej kaotične okoli 
Bihača, kjer so tisoči migrantov čakali na prehod meje s Hrvaško. Vendar pa je stanje trenutno nekako pod kontrolo. Sedaj je 
zima in večina migrantov verjetno čaka pomlad, da lahko nadaljuje pot na zahod." 
• Kako menite, da na tujce gledajo ljudje v Sloveniji? 
"Slovenija je na neki način družba dveh ekstremov, ki včasih sobivata v istem človeku. Na eni strani je nezaupanje do vsega, 
kar diši po tujem, na primer tujega kapitala, tujega znanja, tujih ljudi na splošno. Na drugi strani deloma slepo zaupanje v tujo 
pamet, dobronamernost tujcev ... Odnos do tujega seveda kaže na lastno podobo. Takšna razmišljanja so pogosto instiktivna 
in odraz nekaterih političnih razprav v Sloveniji, ki ne gredo v globino, ampak pogosto slikajo črno-beli svet. Kar zadeva 
migrante je pa tudi res, da je bila država prej v komunističnem bloku, kjer tujcev iz daljnih dežel praktično ni bilo. V Angliji, 
kjer je bilo vselej veliko tujcev, denimo iz Indije in Pakistana, se nihče ne razburja, če je londonski župan Pakistanec, saj je bil 
London vedno multikulturen. V Avstriji je sedaj že poldrugi milijon tujcev, ki so prišli v zadnjega pol stoletja. Od vala iz 
Madžarske leta 1956, pa 1968 iz Češke ob praški pomladi, do poljskega vala leta 1981, pa prihodov iz Jugoslavije med leti 
1991 in 1995. V zadnjem valu je Avstrija sprejela 150.000 tujcev. Morda smo dosegli meje. Vendar je treba reči, da so se ti 
tujci dobro integrirali, Avstriji so dali velik prispevek in je danes zato bogatejša." 
• Kako pa Slovenija sprejema manjšine? 
'Predsednik Pahor je pred kratkim v Srbiji dal izjavo, da so manjšine dobrodošle, da morajo imeti čim več pravic in podpore, 
da pa zaradi njih ne bo prišlo do spreminjanja ustave. Da bi, denimo, nekateri narodi iz nekdanje Jugoslavije dobili enak status 
kot avtohtone, stare manjšine v Sloveniji. Meni je malo žal, da boljšega statusa ne dobi nemško govoreča skupnost v Sloveniji. 
Ne mislim na ustavne spremembe, ampak da bi dobili več priznanja, več podpore. Mi, koroški Slovenci, jih podpiramo in jih 
razumemo, saj smo v podobni situaciji. Morda bi lahko pridobili vsaj takšen status, kot ga imajo v Sloveniji Romi. Nemško 
govoreča skupnost je avtohtona, saj v Sloveniji živijo že več stoletij." 



Samozavest manjšine raste 
• Kaj pa Slovenci po svetu? Ste predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. Kakšen je položaj slovenske manjšine v 
Avstriji? 
"Imamo dva trenda. Na eni strani smo zaskrbljeni zaradi upada števila koroških Slovencev. Pred stoletjem nas je bilo skoraj 
100.000, trenutno govorimo o 12.000 koroških Slovencih. To nazadovanje nas skrbi. Prav tako nas skrbi, da se saintgermainska 
pogodba iz leta 1919 ni popolnoma uresničila, prav tako ne državna pogodba iz leta 1955, niti memorandum iz leta 2011. 
Izgubili smo, denimo, polovico dijakov glasbene šole, četudi ta sedaj ni več zasebna, ampak deželna. Na drugi strani pa je 
treba priznati, da samozavest manjšine zelo raste. Vidimo, da smo na kulturnem področju nekako velesila. Zanimivo je, na 
primer, da je imela ob 100-letnici Republike Avstrije pred polno državno opero slavnostni govor koroška Slovenka Maja 
Haderlap, avtorica romana Angel pozabe. Pomembno je, da bo največje gledališče v nemško govorečem prostoru, dunajski 
Burgtheater, vodil koroški Slovenec Martin Kušej. Zelo pomembno je, da imamo vrsto slikarjev, literatov, tudi takšnih, kot je 
Florjan Lipuš, ki je prejemnik najvišjega avstrijskega priznanja za literaturo. Nedavno ga je odlikoval tudi predsednik Slovenije. 
Imamo zelo razveseljivo število srednjih šol, kar tri, ki imajo skupaj skoraj 1000 učencev. Rastejo tudi prijave za dvojezični 
pouk. Rast samozavesti manjšine se kaže tudi v tem, da imamo danes študente na Harvardu, absolvente, ki so delali v Cernu 
... Slovenska gospodarska zveza na Koroškem je pred kratkim s svojimi člani vplačala 1,2 milijona za zadrugo v Pliberku, kar je 
bilo še pred časom nepredstavljivo. S tem so zadrugo rešili. Pripadniki slovenske manjšine so tudi mnogi podjetniki, kot 
denimo Rutar, Majdič..." 
• Ali matična država dovolj dobro skrbi za manjšino? 
"Pomoč na kulturnem področju je zares ogromna in Slovenija nam je denimo pomagala, da smo pred 40. leti lahko ustanovili 
glasbeno šolo, v kateri je na začetku delovala večina profesorjev iz Slovenije. Med njimi tudi prof. Nikola Krstič, ki je bil član 
Slovenske filharmonije in je v okviru glasbene šole na Koroškem ustanovil odličen oddelek za violino. Več desetletij se je vozil 
na Koroško in imel med učenci tudi zmagovalce na številnih avstrijskih tekmovanjih. Bogati sta tudi lutkovno in gledališko 
področje, jezikovne počitnice v Novem mestu, gledališke delavnice v Fiesi, Ankaranu ... Vsega tega brez Slovenije ne bi bilo. 
Bi bili pa zelo hvaležni, če bi se sredstva malo povišala, tudi za tednik Novice, ki je v finančnih težavah. Seveda moramo biti 
pravični: Avstrija je tista, ki bi morala prispevati večino denarja. Ima pa Slovenija v svoji ustavi zapisano, da naj podpira 
Slovence izven Slovenije. Seveda zato Sloveniji izražam tudi vso hvaležnost za vso podporo na področju kulture, ki je bila zelo 
širokogrudna." 
• Vi najbolj veste, kako je živeti multikulturno, ker ste koroški Slovenec, ker imate soprogo Slovenko, rojeno v Argentini, 
ker je vaše otroke varovala češka varuška in ste živeli v nemškem in številnih drugih okoljih. Je težko živeti to 
multikulturnost? 
"Ko se odločiš, je zelo lahko. Mi z otroki nikoli nismo govorili nemško, tudi s svojo materjo nisem, z očetom zgolj iz vljudnosti 
ob prisotnosti kakšnih nemških gostov. Čim se odločiš, sploh ni nobene dileme. Seveda pa moraš biti dosleden, saj se včasih 
pojavijo situacije, ko ti zmanjka slovenske besede. Je pa še vedno težava, če se nekdo poteguje za dvojezično službo, pa je v 
določenem kraju ne dobi, ker je pri postopku zmagal nekdo, ki ne zna slovensko. Kar je žalostno. Take stvari se še dogajajo. 
Ko nam, denimo, župan v občini Žitara vasi, kjer živi pisatelj Lipuš, prepreči majhen dvojezičen napis za vasico Sele. V tej zvezi 
je Lipuš lepo dejal, da župana motijo štiri majhne črke. Zato je Lipuš vrnil častno občanstvo Žitare vasi, ker njegov domači kraj 
pač nima dvojezičnega napisa." 
• Vi pa ste častni meščan Sarajeva. Vam to nalaga še večjo odgovornost za delo tukaj? 
"Absolutno. Ko sem bil tu veleposlanik Avstrije in tedaj prejel ta naziv, sem v Sarajevo z Dunaja pripeljal osem garnitur rdečih 
tramvajev. Tudi s humanitarno pomočjo smo bili prisotni, avstrijska vojska je naredila nekaj milijonov humanitarnih 
kilometrov, organizacija Kmetje pomagajo kmetom iz Salzburga je v BiH zgradila prek 1000 hiš, tudi ustanovljena je bila 
glasbena šola v Srebrenici. Morda je bilo tedaj lažje, ker sem odločal sam, pa tudi potrebe so bile večje. Sedaj imam nad sabo 
svet za implementacijo miru, odločamo pa skupno. V glavnem pa prepuščamo odgovornost domačim odločevalcem." 
• Pa se domači akterji zavedajo odgovornosti? 
"V določeni meri da. Predvsem nova generacija politikov. Osebno bi si želel, da bi prišlo do masovne izmenjave mladih. Da bi 
prišli Srbi v Sarajevo, Sarajevčani v Banja Luko in Beograd, da bi se ljudje spoznali. Potem bi opazili, da pravzaprav govorijo isti 
jezik, v katerega je sicer vpletenih 8000 turških besed. Veliko predsodkov bi izginilo. Enako, kot je to na primer v Sloveniji, ko 
Italijani masovno obiskujejo Posočje. V trenutku, ko ljudi, ki so bili prej »sovražniki«, spoznaš, se percepcija o njih spremeni. 
Najpomembnejše pa bi bilo, da bi BiH postala normalna, dolgočasna, uspešna evropska država. Za to ima vse potenciale, lahko 
bi postala celo Švica na Balkanu." 
"Z današnje perspektive, če pogledamo zastoje v BiH v zadnjem desetletju, je bila odločitev za lokalno upravo verjetno 
malo prehitra." 
"Od zunaj se zdijo nekatere razprave v Sloveniji včasih nerazumljive, malenkostne. Nemalokrat manjka širši pogled, 
strateški premislek, predvsem pa hitre in učinkovite odločitve." 
 
PROFIL 
Multikulturni koroški Slovenec 

 



 
 

Dr. Valentin Inzko je avstrijski diplomat, ki je tesno povezan s Slovenijo. Ne le, da je med leti 2005 in 2009 služboval kot 
avstrijski veleposlanik v Sloveniji - je koroški Slovenec, ki izvira iz zavedne slovenske družine iz vasi Sveče v Rožu. 
Neposredno po službovanju v Sloveniji je prevzel taktirko visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in 
Hercegovini. K imenovanju na ugledno politično mesto, prek katerega velesile nadzorujejo izvajanje Daytonskega mirovnega 
sporazuma, so pripomogle njegove bogate diplomatske izkušnje, zagotovo pa tudi poznavanje države in njenih treh entitet 
ter jezikovnih nians. Dr. Inzko je namreč v Sarajevu služboval že kot avstrijski veleposlanik med leti 1996 in 1999 in bil med 
drugim odgovoren za vzpostavljanje avstrijskega veleposlaništva v novi državi. 
Inzko kot diplomat v jugovzhodni Evropi deluje že od leta 1981, ko je v avstrijskem ministrstvu za zunanje zadeve začel delati 
v oddelku, zadolženem za odnose s to regijo. Leta 1982 je pričel štiriletni mandat na avstrijskem veleposlaništvu v Beogradu, 
leta 1992 je bil na čelu misije Ovse za Sandžak, leta 1996 pa je, kot omenjeno, postal prvi avstrijski veleposlanik v BiH. 
Še pred službovanjem na zunanjem ministrstvu je deloval na vodilnih mestih v misijah razvojnega programa ZN v Mongoliji in 
Šrilanki, bil pa je tudi namestnik direktorja misije ZN za razoroževanje. 
Njegova diplomatska pot in njegovo življenje dokazujeta, da o multikulturnosti ne le govori, ampak jo tudi dejansko živi. Rojen 
na Koroškem je odraščal v slovenski družini, kjer se je govorilo slovensko. Končal je dvojezično osnovno šolo v Svečah, po 
končani slovenski srednji šoli v Celovcu se je vpisal na Univerzo v Gradcu, kjer je študiral pravo in filologijo. Med letoma 1972 
in 1974 je obiskoval Diplomatsko akademijo na Dunaju. 
V zakonu je s Slovenko, rojeno v Argentini, mezzosopranistko Bernardo Fink. Združila ju je prav posebna romantična zgodba, 
saj je Inzko bodočo soprogo prvič "srečal" v časopisu, ko je bral o njenem koncertu v Celovcu, ji v upanju, da še ni poročena, 
poslal pismo, ki mu je sledilo tudi srečanje. In z njim ne le prava ljubezen, pač pa tudi že dogovor za poroko. Njuna otroka sta 
odrasla v slovenski družini, ob češki varuški in v nemškem okolju, tako da so jima bili tuji jeziki (poleg slovenščine, nemščine 
in angleščine še češčina, ki sta se je naučila od varuške) tako rekoč položeni v zibko. 
Inzko je zelo dejaven v domači skupnosti, saj je od leta 2010 predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. Je tudi 
prevajalec, saj je v slovenščino prevedel dela Vaclava Havla. 

• Migracije: glas razuma v norih časih. Vesna Humar. Primorske novice, letnik 73, št. 37, 15.2.2019, str. 15-16 
Raziskovalci iz vse Evrope bodo raziskovali izkušnje in potrebe otrok priseljencev - Želijo oblikovati uporabna priporočila 
ZRS Koper je vodilni partner v veliki mednarodni raziskavi, v kateri sodelujejo znanstveniki iz vse Evrope, od Velike Britanije 
do Grčije. Cilj prek 2,5 milijona vrednega projekta je ugotoviti, kakšno je življenje otrok priseljencev. Nekaj dobrega - to bi 
radi naredili raziskovalci. Uporabna orodja in priporočila za učitelje, strokovnjake in politike. Bodo slišani? 
 

 
Slika: Dr. Barbara Gornik (Levo) in dr. Mateja Sedmak, vodilni pri veliki mednarodni raziskavi. Foto: Primorske novice 

 
Projekt, naslovljen Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, se ukvarja s preučevanjem in 
premagovanjem izzivov integracije otrok migrantov v evropskih družbah. Vseh otrok: tako tistih, ki se s starši stiskajo po 
begunskih taboriščih in azilnih domovih, kot tistih, ki so se že ustalili v novi državi in se naučili jezika. 



Odlična evropska znanost 
Projektni konzorcij vključuje 15 partnerjev iz Velike Britanije, Danske, Španije, Grčije, Poljske, Avstrije, Cipra, Italije, Hrvaške, 
Portugalske, Islandije in Slovenije. Koprski ZRS je vodilni partner. To, da so primorski znanstveniki s projektom prepričali strogo 
komisijo, ki presoja predloge na razpisu Obzorja 2020, je velik uspeh. Gre za prvi projekt s področja družboslovnih ved v okviru 
programa Obzorje 2020 raziskave in inovacije, v katerem ima slovenski raziskovalni zavod vodilno vlogo. Kakovost in 
prodornost slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, zatrjujejo na ZRS, se je nedvomno potrdila v dejstvu, da je njihov projektni 
predlog v postopku ocenjevanja znanstvene odličnosti, inovativnosti in učinkovitosti v konkurenci 30 prijavljenih predlogov iz 
celotne Evrope zasedel prvo mesto. Od 15 možnih je prejel 14,5 točk. 
Poleg ZRS Koper v projektu sodelujejo še tri slovenske ustanove, Mirovni Inštitut, Fakulteta za računalništvo in informatiko 
ter Fakulteta za dizajn Univerze v Ljubljani. Projekt se je začel januarja letos in bo trajal do konca leta 2019. Njegova vrednost 
znaša prek 2.5 milijona evrov, pri čemer je pretežni del denarja namenjen raziskovanju in ne investicijam. Za delo ZRS je 
namenjenega približno pol milijona evrov. 
Želje in dosežki znanstvenikov velikokrat ne dosežejo ali pritegnejo pozornosti javnosti. V konkretnem primeru pa se bodo 
raziskovalci lotili pereče teme, ki je vir realnih vsakdanjih dilem Evropejcev. Še bolj pa predmet ideoloških manipulacij in 
cenenega zbiranja političnih točk. Kljub temu, da so v Evropi črno-bela mnenja vse bolj cenjena, odtenki sivine pa vse 
pogosteje spregledani, znanstveniki iz vse Evrope, ki so se zbrali na konferenci v Portorožu menijo, da lahko naredijo vsaj 
razpoko v zidu populizma. 
Projekt ob pravem času 
Avtorici projekta, posvečenega otrokom migrantom, sta raziskovalki Barbara Gornik in Mateja Sedmak. Sedmakova meni, da 
njihov raziskovalni napor prihaja ravno ob pravem času: "S stališča vsebinskega doprinosa si obetamo veliko. Projekt je 
izjemno aktualen. Vemo, da živimo v Evropi, kjer sta v porastu nacionalizem in populizem ter v tem okviru proti-migrantski 
sentiment. Vse več je apatije do ljudi, ki prihajajo v Evropo v iskanju boljšega življenja, v iskanju, navsezadnje, varnosti. Postali 
smo tako brezbrižni, da ne želimo videti in slišati informacij o vse večjem številu ljudi, ki tudi umirajo na poti v Evropo. Dobre 
prakse, ki so včasih obstajale, počasi izginjajo, države, ki so bile tradicionalno gostoljubne do migrantov, denimo Italija, 
spreminjajo svojo politiko. Projekt pomeni poskus narediti razliko, narediti nekaj dobrega. Želimo si, da bi imel zelo konkretne 
aplikativne učinke." 
V prvi fazi bo delo znanstvenikov tradicionalno raziskovalno, kar pomeni, da bodo pregledali obstoječe stanje ter izluščili 
primere dobrih in slabših praks integracijskih postopkov. Analizirali bodo razmere v vsaj desetih evropskih državah. Sledila bo 
dolga faza zbiranja informacij na terenu. Obiskali bodo begunska taborišča, ne le v Evropi, temveč tudi v Turčiji. Sledila bo 
raziskava po osnovnih in srednjih šolah v številnih državah. Njihov cilj je pridobiti izvorne podatke, ki jih bodo uporabili za 
pripravo konkretnih orodij, metod, podkrepljenih z novimi tehnologijami. Od računalniških aplikacij, igric do priročnikov, ki 
bodo učiteljem na različne načine pomagali vzpostavljati med-etnični dialog ali reševati med-vrstniške konflikte, torej 
priročniki z zelo konkretnimi napotki. "Poleg teh orodij, za katera si želimo, da bi bila čim bolj praktična in uporabna in ki so 
namenjena lokalni skupnosti, lokalnim učiteljem in otrokom želimo nagovoriti politično sfero tako na ravni posameznih držav 
kot na ravni evropske unije," pojasnjuje Sedmakova. 
Otroci v središču 
Kar raziskovalni projekt ločuje od drugih podobnih, je, da otroke res postavlja v središče, meni Gornikova: "Ključna je ideja. 
Ne gre le za to, da je tematika pomembna in politično relevantna. Pomembno je, da znamo mi kot raziskovalci ta vprašanja 
nasloviti in formulirati na pravi način, da je projektna ideja v očeh ocenjevalcev prepoznana kot presežek. Presežek smo 
pokazali s tem, ko smo celotni projekt zasnovali tako, da integracijo otrok obravnava z vidika otrok samih. Ponudili bomo 
znanje, ki na evropski ravni še ne obstaja in še ni na voljo oblikovalcem politik. Otroke bomo vprašali, s kakšnimi ovirami se 
soočajo, kaj jim veliko pomeni v njihovem vsakdanjem življenju v sedanjem trenutku, kako doživljajo svojo preteklost in svojo 
prihodnost, da tudi sami opredelijo to, kar jim je najbolj pomembno, kaj jih osrečuje, jim daje občutek varnosti. Naš namen 
je, da naslovimo njihove potrebe, kot se kažejo sedaj. Kajti če bodo te potrebe zadovoljene, so na dobri poti, da bodo uspešni 
tudi v odrasli dobi." 
Vse dejavnosti, dodaja Gornikova, vključujejo aktivno sodelovanje otrok, s čimer bodo že v fazi izvajanja projekta otrokom 
pomagali razvijati kompetence, jezikovno znanje, izražanje in druge veščine. "V vsaki državi," dodaja Sedmakova, "bomo 
vzpostavili svetovalni organ, sestavljen iz otrok migrantov, ki so v državi krajši ali daljši čas. Ta otroški panel se bo odzival na 
vse, kar bomo počeli, in ocenjeval smiselnost ter uporabnost naših predlogov." 
Otroci so sprememba 
Resen znanstveni vpogled v življenje otrok, ki se s starši v Evropo priseljujejo iz drugih držav, je brez dvoma pomembna in 
nadvse aktualna naloga. Od tega, kakšna bo komunikacija med priseljenci in lokalnimi skupnostmi, kako spretni bodo pri 
medsebojnem razumevanju in prilagajanju ter premagovanju razlik, je močno odvisna naša kakovost življenja v prihajajočih 
desetletjih. In otroci, ki so najbolj ranljiva skupina, a nosijo v sebi tudi največji potencial za prihodnost, imajo pri tem ključno 
vlogo. 
A zdi se, da so v sodobnem evropskem političnem diskurzu hitri in všečni populistični odgovori, ki krepijo strah in medsebojno 
nezaupanje, precej boljša valuta kot kompleksna znanstvena spoznanja. Ter da migracije počasi postajajo področje, na 
katerem vlada vsaj avtocenzura, če že ne, v nekaterih okoljih, cenzura. 
Na vprašanje, ali bo ugledna mednarodna skupina raziskovalcev s svojimi izsledki uspela prodreti v politično sfero, Gornikova 
odgovarja z optimizmom: "Mislim, da nas bodo poslušali. S svojimi rešitvami bomo, denimo, naslovili ministrstvo za 
izobraževanje, kjer so že zelo naklonjeni spodbujanju strpnosti in tolerance, kar so jasno povedali tudi na naši uvodni 
konferenci. Ko razmišljamo o populističnih izjavah in ksenofobiji v splošni javnosti, je sicer drugače in težje. Sprememba na 
tem področju traja dlje časa. Svojo dolžnost in odgovornost kot raziskovalci vidimo v tem, da naš projekt naslavlja tudi lokalne 



otroke, če poenostavim tiste, ki dobijo migrante za sošolce. Znotraj projekta se jim bomo enakovredno posvetili ter jih 
vprašali, kako oni doživljajo razmere. Če strnem: na vprašanje populizma odgovarjamo skozi izobraževanje in ozaveščanje 
mladih. Gre za dolgotrajno spremembo, za katero upamo, da se bo izkazala." 
Jozsef Gydrkds, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost, priznava, da so za neodvisno znanost zahtevni časi: "A 
hkrati neodvisnost znanosti še nikoli ni bila tako pomembna, kot je zdaj. Financiranje in evalvacija znanosti morata zato 
zadržati jasne rigorozne principe strokovnega pregleda. Tukaj dejansko ni in ne sme biti prostora za vpliv s strani politike ali 
interesnih skupin. Načela ocenjevanja, kot veljajo zadnjih 450 let, se morajo sicer še naprej razvijati, ampak so ključna. 
Mednarodna raziskovalna skupina, v kateri je ZRS vodilni partner, je zmagala na takšnem tekmovanju, kjer so bili izpostavljeni 
rigoroznemu znanstvenemu pregledu." 
Moč in dolžnost znanstvenikov  
Na vprašanje, ali se bojijo, da bodo zaradi izbrane tematike in pristopa tarče nestrpnosti, posmeha, nasprotovanja v javnosti, 
Sedmakova odgovarja, da tega strahu ni. In poudarja, da je pozornost do skupnosti, ki sprejema priseljence v samem središču 
projekta: "Migracija je vedno dvosmeren proces. Pri čemer moramo ves čas delati z obema stranema, lokalno skupnostjo in 
migranti, ter resno vzeti v poštev vse pomisleke in strahove, ki navsezadnje napajajo tudi nacionalizem in populizem." 
Sedmakova dodaja: "Mislim, da smo kot znanstveniki dolžni reagirati in dati glas od sebe zdaj bolj kot kadarkoli prej. Zdi se 
namreč, kot da bi po celi Evropi izginjal duh razsvetljenstva. Znanja se poskuša zanikati in zmanjšati njihovo vrednost na račun 
rokohitrskih, politično všečnih idej." Ampak skupina je kljub temu prepričana, da lahko sproži pozitivne spremembe. Tudi zato 
so med partnerje povabili Mirovni inštitut, kjer so usposobljeni ravno za nagovarjanje politične sfere. Del projekta je tako 
imenovani "policy lab", laboratorij politik. Njegov namen je na podlagi izsledkov oblikovati kratka, razumljiva sporočila in 
priporočila, ki bodo nagovarjala javnost in politiko. 
Sedmakova meni, da mora javnosti razumeti predvsem nujnost ukvarjanja z izzivi, kijih prinašajo migracije: "Javnosti, tudi tisti 
del, kije izrazito proti integraciji, mora dobiti kristalno informacijo, da bomo, če se s to temo ne bomo uspešno soočili, vsi 
imeli težave. Dolgoročno nihče ne bo zadovoljen v družbi, v kateri se bo predolgo preziralo ta problem, ker bo potem resnično 
izbruhnil na način, da bomo vsi žrtve. Vse študije kažejo, da bo naslednjih 50 let vprašanje migracij osrednja tema v Evropi. In 
to ne le z varnostnega vidika, kot jih naslavljamo zdaj. Tu ne gre le za vprašanje vojnih žarišč, ampak tudi podnebnih 
sprememb. Tudi te bodo vplivale na migracijske premike." 
Plusi in minusi 
Zahvaljujoč uvodni konferenci je Portorož za nekaj dni Evropa v malem. Predstavniki petnajstih sodelujočih uglednih ustanov, 
med katerimi so univerze in raziskovalna središča, so prinesli vsak svoje strokovno znanje, a tudi izkušnje z migracijami iz 
domačih držav. Te so, seveda, zelo različne. 
V Veliki Britaniji, od koder prihaja Shoba Arun, raziskovalka na Metropolitan University iz Manchestra, so bile migracije glavna 
tema velikega razkola: brexita. "Britanija je država, ki je bila vedno cilj priseljevanja v različnih fazah in zgodovinskih obdobjih," 
pojasnjuje Arunova: "Že, denimo, v kolonialnem obdobju, ko smo imeli azijsko in afriško migracijo. Kasneje so sledili 
vzhodnoevropski priseljenci. Ampak nenadoma je migracija postala sprožilec za brexit. In seveda se v javnosti še vedno veliko 
govori o tej temi. Če pogledamo izide referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU, naletimo na zanimiv paradoks: veliko 
prejšnjih priseljencev je glasovalo za izstop iz unije prav zaradi priseljevanja. Jasno je, da mora družba razmisliti o tem, kako 
so jo različne skupine priseljencev, ki tvorijo multikulturno skupnost, oblikovale. Samo tako se bomo lahko pri tej temi 
pomaknili naprej. Tudi če Združeno kraljestvo dejansko zapusti unijo, bodo priseljenci iz drugih držav še vedno prihajali." 
Trdnjava evropskega parlamentarizma ni imuna na populistični politični diskurz: "Javna debata o migracijah nas na eni strani 
vrača v preteklost, ker smo začeli gledati na selitve skozi zelo negativno perspektivo, na drugi strani pa se pomikamo tudi 
naprej. Ker vidimo pozitivne učinke ekonomskih migracij, selitev družin, priseljevanja izobraženih in kvalificiranih delavcev ali 
prihodov študentov, ki jih celo vzpodbujamo." 
Arunova ni le raziskovalka migracij, ampak tudi priseljenka: "Prišla sem iz Indije in v Veliki Britaniji živim že 25 let ter čutim, 
da je ta država tudi moj dom. Pogosto imamo vtis, da politika in velike deklarativne izjave definirajo migracije in naš odnos 
do njih. Vendar v resnici ni tako. Odločilne so vsakodnevne izkušnje ljudi, ki se selijo. Na neki način smo namreč vsi migranti, 
selimo se znotraj države, znotraj mest, za daljši ali krajši čas. Različne vrste migracij nas nenehno oblikujejo in seveda se lahko 
zgodijo krize. Ampak vsak trenutek krize nam daje priložnost, da nekaj spremenimo." Njena lastna pozitivna zgodba in dobre 
izkušnje, ki jih vidi okrog sebe, v njej utrjujejo občutek, da lahko pripomore k pozitivnim spremembam. 
Skupni evropski napor 
Če je na Otoku priseljenska problematika do določene mere stvar politične konstrukcije in interpretacije, je v Grčiji begunska 
kriza zelo otipljiv problem. Nektaria Palaiologou, profesorica z Univerze vzhodne Makedonije opozarja na kompleksnost 
razmer: "Grčija je, kot veste, v zadnjih štirih letih postala prva frontna črta na področju migracij. Veliko beguncev prihaja iz 
Turčije in številke so, v primerjavi z drugimi državami, res visoke. Priseljenci so v Grčijo tudi sicer prihajali že pred begunskim 
valom, vse od sredine 80-ih let. V državi živi že druga ali celo tretja generacija prvih priseljencev, begunci pa so nova 
priseljenska skupina. Oblikovati moramo politike in prakse za obe skupini. Vesela sem, da lahko k temu projektu, ki obravnava 
različne skupine priseljencev, prispevamo naše znanje in izkušnje." 
Grčija, meni, sama ne more sto-riti prav veliko: "Glavna ideja je, da moramo poiskati evropsko strategijo. Da morajo članice 
delati povezano in s skupnimi močmi. Razmere so dinamične, nanje vplivajo zunanje okoliščine, kot je, denimo, ekonomska 
situacija. V Grčiji so bili s tega stališča do zdaj res zelo težki časi, ampak vedno je pomembno, da na razmere gledamo skozi 
optiko evropskega sodelovanja in oblikovanja skupne strategije, sicer je za države, ki se soočajo z velikim številom beguncev 
tako rekoč nemogoče doseči dobre rezultate." Ampak ali Iahko evropsko povezovanje znanstvenikov popravi tudi evropsko 
politično sodelovanje, ki pri problemu migracij doslej ni bilo ne vem kako uspešno? "Kot raziskovalci skušamo predvsem 
osvetliti težave in oblikovati pristope v socialni in izobraževalni politiki. Evropska unija ima ustanove, ki se ukvarjajo z 



migracijami in to je zelo pomembno. Skoznje imamo tudi znanstveniki glas v komisiji in drugih evropskih institucijah. Problem 
je, koliko politiki te raziskave jemljejo resno, koliko po-zornosti jim namenjajo. Zato je pomembno, da so danes tu predstavniki 
vašega ministrstva. Da se sodelovanje vzpostavi že od samega začetka in da odločevalci vedo, kakšno delo znanstveniki 
opravljajo." 
Z dejstvi proti strahu 
Odločitve politikov so v veliki meri odvisne od vzdušja med prebivalstvom. Ferndando Hernadez, izkušeni profesor iz Univerze 
v Barceloni, meni, da ljudje morda res hitro pozabljajo in so nagnjeni k neutemeljenim strahovom, a so tudi racionalni in 
verjamejo podatkom: "Španija je bila dolga leta pravzaprav država izseljencev. Mnoga desetletja so se Španci izseljevali v obe 
Ameriki, kasneje v druge evropske države. Nenadoma pa se nam je zazdelo, da smo postali bogati. In hitro smo pozabili. 
Pozabili smo na to, da je migracija nekaj naravnega za človeštvo. Smo, kar smo, ker so se ljudje skozi zgodovino nenehno 
premikali. Kar je novo, je fenomen strahu, strahu pred drugim. Ta strah ni pod nadzorom in na neki način tudi ni zavesten. 
Ljudje pravzaprav ne vedo, česa se bojijo. In seveda so populistična politična gibanja, ki s temi čustvi manipulirajo." 
V javno razpravo, meni, se mora vrniti pozitivni pogled na migracijo s spoznanjem, da Evropa priseljence potrebuje. Znanost 
lahko pomaga z dejstvi in podatki: "Kljub populizmu veliko ljudi oblikuje svoja mnenja na podlagi zdrave pameti. Torej moramo 
tudi znanstveniki najti način, da nagovorimo to zdravo pamet z dokazi in argumenti. Denimo o tem, kako priseljenci vplivajo 
na ekonomsko uspešnost družb, v katere prihajajo, kako izboljšujejo socialno varnost. Seveda so vedno ekstremi, so skupine, 
ki povzročajo težave in želijo destabilizirati naš način življenja. A prvič: te skupine so zelo majhna manjšina priseljencev. In 
drugič: takšne skupine obstajajo tudi med lokalnim, avtohtonim prebivalstvom. Vloga znanstvenikov, še posebej v teh časih, 
je pokazati, da so vtisi in njihova interpretacija eno, dejstva pa nekaj drugega." • 

 

 
Slika: Znanstveniki želijo oblikovati uporabna orodja in priporočila za učitelje, strokovnjake in politike za ra ravnanje z 
otroki 

  
Mislim, da smo kot znanstveniki dolžni reagirati in dati glas od sebe zdaj bolj kot kadar koli prej. Zdi se namreč, kot da bi  
po celi Evropi izginjal duh razsvetljenstva. Znanja se poskuša zanikati in zmanjšati njihovo vrednost na račun rokohitrskih, 
politično všečnih idej. 
Mateja Sedmak, ZRS Koper 
Seveda so vedno ekstremi, so skupine, ki povzročajo težave in želijo destabilizirati naš način življenja. A prvič: te skupine 
so zelo majhna manjšina priseljencev. In drugič: takšne skupine obstajajo tudi med lokalnim, avtohtonim, prebivalstvom. 
Vloga znanstvenikov, še posebej v teh časih, je pokazati, da so vtisi in njihova interpretacija eno, dejstva pa nekaj drugega. 
Fernando Hernandez, Španija 

• Zaplet ob kosilu v rimski palači Chigi. Borut Šuklje. Primorske novice, Koper, 15. 02. 2019 
Borut Šuklje, strateški analitik 
https://www.primorske.si/2019/02/14/zaplet-ob-kosilu-v-rimski-palaci-chigi   
 

 
Slika: Borut Šuklje. Regionalni horizonti 15. 02. 2019 
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V italijanskem glavnem mestu grem vedno rad na obed. Morda najraje v restavracijo Tempio di Iside, kjer se zdi, da vsakič 
znova najdejo povsem nove, vznemirljive okuse postreženega. In tako se spominjam in lahko opisujem obiske raznih mest 
po nenavadnih in svojstvenih iskanjih drugačnosti izvabljanja skrivnosti hrane. A prav tako me na ta ista mesta, kjer sem 
večinoma bival zaradi dela, vežejo tudi spomini na zanimive pogovore, ki so največkrat spremljali različna vprašanja razvoja 
samostojne Slovenije. 
V Rimu je bila to najprej rezidenca italijanskega notranjega ministra in šefov njihove policije, kjer se je ne samo dobro jedlo, 
ampak predvsem razmeroma sproščeno pogovarjalo o zaupnih podrobnostih. Drugo takšno mesto pa je bila italijanska 
vladna palača Chigi. Sredi junija leta 1996 je bil prav tam zelo poseben sestanek, italijanskega in slovenskega predsednika 
vlade, Romana Prodija in Janeza Drnovška. Zaplet, pravzaprav prepir, v katerega je Prodija med uradnim sestankom in 
kasneje, ob svečanem kosilu, potegnil njihov vladni svetovalec, je danes, skoraj 23 let kasneje, ponovno aktualen. Na 
svojevrsten način, za katerega se je dan kasneje tudi začel opravičevati, ga je v nedeljo obnovil predsednik Evropskega 
parlamenta Antonio Tajani. Ob italijanskem državnem prazniku Dnevu spomina na žrtve fojb ter eksodusa iz Istre, je svoj 
nastop končal z vzkliki živela italijanska Istra, živela italijanska Dalmacija in živeli ezuli. Tudi obeleževanje tega dne, v 
sosednji državi ga praznujejo zadnjih enajst let, je bila ena izmed posledic svetovalčevega razburjenja. Nekakšna politična 
kompenzacija njegovega besa. Tudi zaradi nastopa italijanske zunanje ministrice Susanne Agnelli pred komisijo za zunanjo 
politiko italijanskega parlamenta konec februarja 1995, torej dobro leto pred srečanjem Prodija in Drnovška. 
Eden izmed povabljenih na pogovor je bil tudi bivši državni sekretar v Berlusconijevi vladi Roberto Menia. Vstal je od mize, 
prišel k Prodiju in začel vpiti in ter cepetati in ropotati. 
Agnellijeva je poslancem predstavila stališče vlade do vloge, prošnje in zahteve Republike Slovenije za polnopravno članstvo 
v EU. Povedala je, da je za Italijo pomembno, da Slovenija postane članica EU, saj se bo Italija tako izognila oviram na 
vzhodnih mejah, ki otežujejo prodor italijanskega blaga in surovin na tržišča vzhodne ter srednje Evrope. Toda, in to je bil 
njen ključen dodaten stavek, “četudi moramo biti usmerjeni v prihodnost, se rane, ki jih je prizadejala zgodovina, ne 
izbrišejo. Zato je potrebno najti s Slovenijo uravnotežen dogovor, v katerem bodo pričakovanja ezulov dobila primerno 
priznanje.” To je bil napredek v italijanskem stališču v dotedanjem zadržanem ali celo zavračajočem mnenju do slovenskega 
članstva v EU. Velika zasluga za to spremembo gre takratnemu slovenskemu veleposlaniku v Rimu Marku Kosinu. Samo 
slabo leto pred omenjenim nastopom Agnellijeve, julija 1994, se je Drnovšek prvič sestal s Silvijem Berlusconijem in 
zunanjim ministrom Giannijem de Michelisom. Bila sta zelo neposredna. Da je potrebno pred začetkom morebitnega 
pogovora o slovenskem polnopravnem članstvu v EU vrniti optantsko premoženje in začeti novo razpravo o vrednotenju in 
pomenu Osimskih sporazumov. Da meje med slovenijo in Italijo niso sporne, da pa so v sporazumu iz Osima vsebine, ki bi jih 
morali ponovno premisliti. Četrti člen osimske pogodbe je namreč govoril o pravični odškodnini za odvzete ali zapuščene 
nepremičnine italijanskih izgnancev iz Istre in Dalmacije. Z Rimsko pogodbo, podpisano leta 1983, je bilo vprašanje pravične 
odškodnine tudi operacionalizirano. Določeno je bilo, da je pravičen znesek za odvzeto ali zaplenjeno imetje 110 milijonov 
ameriških dolarjev. Bilo je tudi dogovorjeno, da naj bo celoten znesek odplačan v desetih obrokih z začetkom plačil v 
januarju leta 1990. Slovenija je vse obveznosti sprejela. In prav tu je nastal zaplet. Berlusconijeva vlada je ocenila, da je 
možno po razglasitvi samostojnosti Slovenije najti za Italijo boljšo in politično bolj všečno rešitev. Spremeniti Osimske 
sporazume in tudi Rimsko pogodbo na tak način, da bi država Slovenija morala vračati nepremičnine v naravi in ne z 
odškodnino. 
Tik preden je Prodi sestavil novo italijansko vlado, je obiskal nekatere evropske prestolnice in tudi Washington. Imel je 
pogovor s predsednikom Billom Clintonom. Ameriško sporočilo je bilo nedvoumno. Naj Italija in Prodijeva vlada zaključita 
spor s Slovenijo. Drnovškovo dolgotrajno in sistematično vpisovanje Slovenije na evropski zemljevid je dobilo svojo 
potrditev. Tako imenovani španski kompromis, ki je določal, da bo Slovenija v štirih letih po podpisu pridružitvenega 
sporazuma z EU odprla svoj trg nepremičnin tudi za tiste državljane EU, ki so v preteklosti živeli na ozemlju Slovenije, je 
moral postati sprejemljiv tudi za Italijo. Prodi je želel rešiti problem in pridobiti tudi potreben italijanski glas za potrditev 
pridružitvenega sporazuma EU in Slovenije. 
In sedaj se lahko vrnemo k sestanku Prodija in Drnovška junija 1996 v palači Chigi. Pogovor je bil dobro pripravljen. Kosina je 
zamenjal veleposlanik Peter Bekeš, njegov namestnik je bil Vojko Volk. Vse je teklo nekako pričakovano. Do točke, ko je 
Prodi vprašal, kako je s slovenskimi odškodninskimi vplačili po rimski pogodbi. Drnovšek je povedal, in kot vedno ob takšnih 
odgovorih nekaj navidezno pisal po papirju, da Slovenija svoj del dolga, 53 milijonov dolarjev, redno vplačuje na fiduciarni 
račun Dresdner banke v Luksemburgu in da bo zadnji obrok plačan januarja leta 2002. Prodi je ocenil, da gre za lep znesek in 
da bo republika Italija prevzela denar ter ga namenila za odškodnine ezulom. Takrat se je zgodilo. Eden izmed povabljenih 
na pogovor je bil tudi bivši državni sekretar v Berlusconijevi vladi Roberto Menia. Vstal je od mize, prišel k Prodiju in začel 
vpiti ter cepetati in ropotati, da novi predsednik vlade govori o veleizdaji države in da v svoji zaslepljenosti ne razume, da je 
potrebno namesto odškodnin in judeževih novcev na fiduciarnem računu banke zahtevati takojšnjo vrnitev vse odvzete 
zemlje v naravi. Prodiju je bilo neprijetno in politično nelagodno. Politične agresivnosti se je bal, saj je vedel, kaj nosi s seboj. 
Drnovšek je opazoval in kazal vse znake, da gre nekaj hudo narobe. S kazalcem desne roke si je gladil brke. Toda na koncu je 
le povedal, da bo Slovenija izpolnila vse svoje obveznosti in spremenila potreben člen Ustave za izpolnitev španskega 
kompromisa. 
Ko danes predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani govori o italijanski Istri in italijanski Dalmaciji, natančno ve, da 
se s tem zopet vrača k vprašanjem, ki smo jih že rešili. Njegov nastop ni mogel biti naključen in ni prav verjetno, da je šlo 
samo za nabiranje glasov pred novimi evropskimi volitvami.  
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• Varuhinja ni mogla ne potrditi ne ovreči očitkov o nezakonitem vračanju prebežnikov. G. K. Ljubljana - MMC 

RTV SLO, STA. 15. februar 2019  
Ivan Šelih: "Odpraviti je treba dvom, ali je bila prošnja za azil podana" 
https://www.rtvslo.si/slovenija/varuhinja-ni-mogla-ne-potrditi-ne-ovreci-ocitkov-o-nezakonitem-vracanju-
prebeznikov/480171 
 
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predstavila izsledke nadzora o ravnanju policistov na južni meji, v 
katerem so preverjali očitke, da policisti na meji nezakonito zavračajo migrante. Očitkov niso mogli ne potrditi ne ovreči. 
Na novinarski konferenci je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer o delu policije na meji dejala, da je z delom 
policije na splošno zelo zadovoljna. "V vseh letnih poročilih vedno pohvalimo, da vsa naša priporočila upoštevajo," je 
uvodoma poudarila varuhinja. 
"Delo policije na državni meji je izrednega pomena, saj zagotavlja varnost državljanov in vseh ostalih, ki se nahajajo v 
Sloveniji. Policijsko delo je zahtevno in zelo odgovorno, vendar mora biti obravnava oseb v policijskih postopkih vselej v celoti 
skladna z zakonodajo in drugimi predpisi," je nadaljevala Nussdorferjeva. 
S konkretnimi primeri domnevno spornega ravnanja policistov na meji med Slovenijo in Hrvaško, v nekaterih primerih tudi v 
notranjosti države, so se na uradu varuha srečali poleti lani. Nato so obiskali dve policijski postaji, in sicer PP Črnomelj in PP 
Metlika, za dodatne informacije pa so zaprosili tudi ministrstvo za notranje zadeve, je pojasnil namestnik varuhinje Ivan 
Šelih. 
 
V končnem poročilu nadzora domnevnih nepravilnosti ravnanja slovenske policije so na uradu varuha po Šelihovih besedah 
zapisali, da so po obisku omenjenih policijskih postaj pogrešali resnejše in natančnejše preverjanje osebnih okoliščin 
vsakega posameznega migranta. "Odpraviti je treba dvom oz. očitek, ali je imela oseba, ki je bila v pridržanju, namen 
zaprositi za azil, ali pa je prošnjo celo podala, pa je bila ta preslišana," je opozoril. 
"Menimo, da bi policisti lahko že sedaj brez velikega dodatnega administriranja vodili postopke na način, ki bi dal odgovor 
na kasnejše vprašanje, ali je tujec v obravnavi imel namen izraziti prošnjo za mednarodno zaščito," je pojasnil Šelih. 
Varuhinja v zvezi s tem predlaga sprejem ukrepov v smeri doslednejšega dokumentiranja vseh okoliščin policijskih 
postopkov s tujci, vključno z njihovimi izjavami. Policisti morajo prav tako biti ustrezno usposobljeni za delo s tujci, še 
posebej za prepoznavo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, opozarjajo na varuhovem uradu. 
Občuten upad prošenj z azil 
Varuhinja je pregledala tudi statistiko in ugotovila občuten upad prošenj za mednarodno zaščito v juniju in pozneje. Menijo, 
da gre vzroke za padec števila prošenj iskati v samem policijskem delu. 
Prav tako so ugotovili, da je število zaznanih namer za zaprositev mednarodne zaščite predvsem na policijski postaji 
Črnomelj zanemarljivo, medtem ko ministrstvo navaja, da opaža večje število podanih namer. To ob navedbah, da je bila 
policija zaradi pogostih zlorab instituta mednarodne zaščite prisiljena prilagoditi standarde vodenja postopkov, "lahko kaže 
na resnost očitkov, da je lahko prišlo do nepravilnosti, vključno s kolektivnim izgonom", je povedal Šelih. 
Ob tem je poudaril, da bi bilo ravnanje policistov, na podlagi katerega bi tujca, ki bi želel zaprositi za mednarodno zaščito, 
odstranili iz države, ne da bi ugotovili, ali je do zaščite upravičen, nezakonito. Policisti so namreč dolžni tako namero 
evidentirati. Ugotavljanje upravičenosti do mednarodne zaščite pa je stvar postopka, ki ga vodi ministrstvo, in ne policije. 
 
Sporazum s Hrvaško policistov ne odvezuje 
Varuhinja pa na podlagi obstoječe dokumentacije ni mogla ne potrditi, a tudi ne ovreči, da je bila nekaterim osebam kljub 
izraženi prošnji za mednarodno zaščito obravnava onemogočena. 
Ob tem je še dodal, da tudi sledenje protokolom in sporazumom o vračanju, sklenjenim med Slovenijo in Hrvaško, ne 
odvezuje policistov, da upoštevajo pravice tujcev in ne sme spodbujati zavračanja tujcev brez primerne obravnave, je še 
dejal Šelih. 
Varuh tako predlaga, da ministrstvo za notranje zadeve skupaj s policijo sprejme potrebne ukrepe v smeri zagotavljanja 
pravic tujcem, vključno z omogočanjem dostopa do mednarodne zaščite. 
Nadzor dela policije 
Nadzora nad delom policije, ki so ga predstavili, so se na uradu lotili po opozorilih nevladnikov in medijev, da se na meji s 
Hrvaško izvajajo t. i. pushbacki, torej nezakonito zavračanje migrantov in izganjanje nazaj na Hrvaško, ne da bi jim omogočili 
azilni postopek. 
Na policiji in ministrstvu za notranje zadeve so očitke zavrnili, a so pri varuhu že lani poleti v vmesnem poročilu ugotovili 
nekatere pomanjkljivosti pri postopkih obravnave tujcev.  
Neustavnost uredbe o hrupu? 
Na novinarski konferenci so se dotaknili tudi uredbe o hrupu. Varuh človekovih pravic je namreč danes na ustavno sodišče 
vložil pobudo za oceno ustavnosti uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki jo je sredi lanskega leta sprejela 
prejšnja vlada. "Predlagamo, da sodišče ugotovi, da je uredba o hrupu v celoti neustavna in jo razveljavi," je dejala 
namestnica varuhinje Kornelija Marzel. 
Kot je pojasnila Nussdorferjeva, so glede uredbe o hrupu prejeli številne pobude tako posameznikov kot nevladnih 
organizacij. Po preučitvi zadeve pa so nato ugotovili, da uredba krši ustavo, ob tem pa njen sprejem v času, ko je bila 
prejšnja vlada v odstopu in je opravljala le tekoče posle, ni izpolnjeval pravnega standarda tekočega posla. 
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"Gre za korenito spremembo področja in za predpis, ki nedopustno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine," je 
izpostavila Marzeljeva. Naštela je, da uredba po njihovem krši načelo pravne države, skladnost s splošnimi veljavnimi načeli 
mednarodnega prava, načelo enakosti pred zakonom, pravico do zdravega življenjskega okolja in usklajenost z drugimi 
pravnimi akti, in sicer z zakonom o varstvu okolja. 
Marzeljeva je spomnila, da je bila javnost iz njenega sprejema izključena in da je bilo upoštevanih le nekaj tehničnih 
pripomb. Poleg tega ne držijo navedbe okoljskega ministrstva, da se vanjo prenaša del evropske direktive, saj v institutu 
varuha menijo, da je celo v nasprotju z njo in da ne držijo navedbe ministrstva, da se mejne vrednosti kazalcev hrupa v 
okolju ne spreminjajo. 
Ladje po novem niso več vir hrupa 
Dopustne mejne vrednosti se, kot je pojasnila Marzeljeva, povečujejo, in sicer za nekatera gradbišča, pristanišča ter 
nekatere ceste in železnice. "Ladje po novem niso več vir hrupa, tudi ceste, železnice z določenim pretokom vozil, niti 
gradbišča, zanje ni potrebna presoja vplivnega območja vira hrupa. Uredba je dopustila neomejeno obremenjevanje 
prebivalcev s hrupom," je bila jasna. 
Na nedopustnost takšne uredbe je lansko jesen glasno opozarjala tudi nevladna organizacija Eko krog. Takrat je novi 
minister za okolje in prostor Jure Leben napovedal njeno spremembo. Na ministrstvu so nato pojasnili, da je področje 
dovoljenih vrednosti hrupa v Sloveniji urejeno necelovito, zato so napovedali, da bodo pripravili spremembe uredbe o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

• Varuh ni mogel ovreči očitkov o nezakonitem vračanju prebežnikov. G. K., La. Da. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  
                 15. februar 2019  
https://www.rtvslo.si/slovenija/varuh-ni-mogel-ovreci-ocitkov-o-nezakonitem-vracanju-prebeznikov/480171  
Policija se brani: Tujci zlorabljajo institut mednarodne zaščite 
 
 
Varuh človekovih pravic po tem, ko je končal nadzor ravnanja policistov na južni meji zaradi suma nezakonitega vračanja 
prebežnikov, očitkov ni potrdil, a tudi ne zavrnil. Policija se brani z navedbami, da tujci zlorabljajo institut mednarodne 
zaščite. 
S konkretnimi primeri domnevno spornega ravnanja policistov na meji med Slovenijo in Hrvaško, v nekaterih primerih tudi v 
notranjosti države, so se na uradu varuha srečali poleti lani. Nato so obiskali dve policijski postaji, in sicer PP Črnomelj in PP 
Metlika, za dodatne informacije pa so zaprosili tudi ministrstvo za notranje zadeve, je pojasnil namestnik varuhinje Ivan 
Šelih. 
Delo policije na državni meji je izrednega pomena, saj zagotavlja varnost državljanov in vseh preostalih, ki so v Sloveniji. 
Policijsko delo je zahtevno in zelo odgovorno, vendar mora biti obravnava oseb v policijskih postopkih vselej v celoti 
skladna z zakonodajo in drugimi predpisi. 
Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic 
V končnem poročilu nadzora domnevnih nepravilnosti ravnanja slovenske policije so na uradu varuha zapisali, da so po 
obisku omenjenih policijskih postaj pogrešali resnejše in natančnejše preverjanje osebnih okoliščin vsakega posameznega 
prebežnika. "Odpraviti je treba dvom oz. očitek, ali je imela oseba, ki je bila v pridržanju, namen zaprositi za azil, ali pa je 
prošnjo celo podala, pa je bila ta preslišana," je dejal Šelih. "Menimo, da bi policisti lahko že zdaj brez velikega dodatnega 
administriranja vodili postopke na način, ki bi dal odgovor na poznejše vprašanje, ali je tujec v obravnavi imel namen izraziti 
prošnjo za mednarodno zaščito," je pojasnil Šelih. 
Občuten upad prošenj za azil 
Varuhinja je pregledala tudi statistiko in ugotovila občuten upad prošenj za mednarodno zaščito v juniju in pozneje. Menijo, 
da gre vzroke za padec števila prošenj iskati prav v samem policijskem delu. Prav tako so ugotovili, da je število zaznanih 
namer za zaprositev mednarodne zaščite predvsem na policijski postaji Črnomelj zanemarljivo, medtem ko ministrstvo 
navaja, da opaža večje število podanih namer. To ob navedbah, da je bila policija zaradi pogostih zlorab instituta 
mednarodne zaščite prisiljena prilagoditi standarde vodenja postopkov, "lahko kaže na resnost očitkov, da je lahko prišlo do 
nepravilnosti, vključno s kolektivnim izgonom", je povedal Šelih. 
Vračanje morebitnih prosilcev je nezakonito 
Ob tem je poudaril, da bi bilo ravnanje policistov, na podlagi katerega bi tujca, ki bi želel zaprositi za mednarodno zaščito, 
odstranili iz države, ne da bi ugotovili, ali je do zaščite upravičen, nezakonito. Policisti so namreč dolžni tako namero 
evidentirati. Ugotavljanje upravičenosti do mednarodne zaščite pa je stvar postopka, ki ga vodi ministrstvo, in ne policije. 
Varuhinja pa na podlagi obstoječe dokumentacije ni mogla ne potrditi, a tudi ne ovreči, da je bila nekaterim osebam kljub 
izraženi prošnji za mednarodno zaščito obravnava onemogočena. Ob tem je Šelih dodal, da tudi sledenje protokolom in 
sporazumom o vračanju, sklenjenim med Slovenijo in Hrvaško, ne odvezuje policistov, da upoštevajo pravice tujcev in ne 
sme spodbujati zavračanja tujcev brez primerne obravnave. Varuh zato predlaga, da ministrstvo za notranje zadeve skupaj s 
policijo sprejme potrebne ukrepe za zagotavljanje pravic tujcem, vključno z omogočanjem dostopa do mednarodne zaščite. 
Policija: Ne kršimo človekovih pravic, zlorablja se institut mednarodne zaščite 
Policija v odzivu na poročilo varuha človekovih pravic, ki ne zanika mogočega nezakonitega ravnanja policije, vztraja, da v 
celoti spoštuje človekove pravice, vključno s pravico do mednarodne zaščite. A so ob tem poudarili, da obstaja velika razlika 
med številom izraženih namer in dejanskih vlog za mednarodno zaščito ter prosilcev za azil, ki živijo v azilnem domu. 
Od 8.804 ljudi, ki so lani nedovoljeno vstopili v Slovenijo, jih je namreč 4.265 izrazilo namero za podajo vloge za 
mednarodno zaščito. Od teh je dejansko vlogo v azilnem domu podalo 2.875 ljudi, preostali pa so predtem samovoljno 
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zapustili Slovenijo. Trenutno je v azilnem domu 317 tujcev, ki čakajo, ali bo njihova prošnja odobrena. Na policiji so 
prepričani, da ti podatki kažejo na zlorabe instituta mednarodne zaščite za nezakonite migracije. 
"Policija se ne obrača stran, sliši namere zaprositi za mednarodno zaščito, je pa res, da niso samo nevladniki in novinarji tisti, 
ki svetujejo tujcem, da izrazijo namero za mednarodno zaščito, ampak so to tudi tihotapci, ki to vključujejo v svoj poslovni 
model tihotapljenja," je v izjavi za medije dejala vodja sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi Melita Močnik. 
Policija v postopkih ugotavlja, "da so osebe, ki nedovoljeno vstopijo v Slovenijo, vnaprej podrobno seznanjene o svojih 
pravicah, postopkih pristojnih organov v posameznih državah članicah, in s tem zlorabljajo institut mednarodne zaščite". 
"Zasledujejo izključno cilj prihoda v njim ciljno državo članico in možnost boljšega življenja. S tem pa vplivajo oz. do določene 
mere onemogočajo dostop do mednarodne zaščite tistim, ki tako zaščito dejansko potrebujejo," so vnovič poudarili. 
Kljub temu so zagotovili, da policija ob zagotavljanju varnosti dosledno spoštuje človekove pravice. "Zavedati pa se je treba, 
da mora vsak posameznik, ki zaradi osebnih okoliščin potrebuje mednarodno zaščito, to tudi jasno izraziti pri pristojnih 
organih, tudi pri policistih, ki osebo obravnavajo zaradi nezakonitega prehoda meje." 
PIC: Zadeva je resna, policiste preiskuje specializirano državno tožilstvo 
Vprašanje, ali so policijski postopki na južni meji ustrezni, tako še vedno ostaja odprto, pa menijo v Pravno-informacijskem 
centru nevladnih organizacij. Med pregledi policijskih postaj v Črnomlju, Metliki in Ilirski Bistrici namreč ni bilo dovolj 
prepričljive dokumentacije, ki bi dala vtis, da je policija svoje postopke izboljšala in da evidentira vse potrebne okoliščine, je 
poudarila Katarina Bervar Sternad iz PIC-a. 
Zato upa, da bodo na ministrstvu za notranje zadeve "z vso skrbnostjo" prebrali in upoštevali priporočila državnega 
preventivnega mehanizma. Po njenih besedah tudi upajo, da ne bodo v nobenem primeru kršene pravice tujcev, ki pridejo v 
Slovenijo in tu nameravajo vložiti prošnjo za azil. "Ravnanje policistov s tujci na južni meji preiskuje tudi specializirano 
državno tožilstvo, kar daje vedeti, da je zadeva resna," je ocenila. Očitke, ki so jih podale nevladne organizacije, so torej po 
njenih besedah vzeli "z najvišjo stopnjo resnosti", kar je pozitivno. Izrazila je upanje, da bo preiskava kmalu končana. 

• Bulčeva povabila Tajanija na skupni obisk Rižarne in Bazovice. G. K. Bruselj - MMC RTV SLO, STA. 15. februar 
2019  

Kaj bo odgovoril Tajani? 
https://www.rtvslo.si/slovenija/bulceva-povabila-tajanija-na-skupni-obisk-rizarne-in-bazovice/480204 
 
 
Evropska komisarka Violeta Bulc je predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija povabila na skupen obisk 
Rižarne in Bazovice, kjer bi počastila spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima. 
Obisk bi izvedla 25. aprila na italijanski dan osvoboditve. Slovenska komisarka Violeta Bulc se je za pisno vabilo Antoniu 
Tajaniju odločila po njuni burni razpravi na Twitterju na začetku tedna zaradi Tajanijevih spornih izjav na nedeljski 
slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus. 
Ko ga je komisarka opozorila, da sprevrača zgodovinska dejstva, ji je Tajani odgovoril, da je "zgodovina pač zgodovina". Nato 
mu je Bulčeva spet odgovorila, da se je iz zgodovine treba učiti, in ga nato povabila, da skupaj obiščeta spomenik na 
bazoviški gmajni, kjer so bili ubiti štirje slovenski domoljubi in borci proti italijanskemu fašizmu, ter Rižarno v Trstu, kjer je 
bilo nacistično koncentracijsko taborišče. Tajani ji je na Twitterju odgovoril: "Jaz sem pripravljen." 
Čeprav se je Tajani po burnih odzivih v Sloveniji in Hrvaški tudi pisno opravičil, pa ga je Bulčeva vseeno še pisno povabila na 
skupni obisk bazoviške gmajne in Rižarne na italijanski dan osvoboditve, ki ga zaznamujejo 25. aprila. Predlagala mu je, da 
ob tamkajšnjih spominskih obeležjih skupaj položita venec. 
Mir, solidarnost, enotnost in blaginja 
"V teh zahtevnih časih za Evropsko unijo je zelo pomembno, da promoviramo EU kot projekt za mir, solidarnost, enotnost in 
za blaginjo za vse naše države," je zapisala Bulčeva v pismu, ki ga je objavila na Twitterju. 
"Zgodovina nas uči, da je mogoče agresivni nacionalizem zlahka zlorabiti za nacionalistične konflikte in celo za podžiganje 
vojne. Verjamem, da je družba danes pripravljena graditi prihodnost v sodelovanju in medsebojnem spoštovanju," je še 
zapisala Bulčeva. 
Tajani na pisno vabilo slovenske komisarke za zdaj še ni odgovoril. 

• Španija: Premier Pedro Sanchez sklical predčasne volitve. T. J. Madrid - MMC RTV SLO, STA. 15. februar 2019  
Glede na javnomnenjske raziskave ima največ podpore desnica 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/spanija-premier-pedro-sanchez-sklical-predcasne-volitve/480182 
 
V Španiji bodo 28. aprila izvedli predčasne parlamentarne volitve. Sklical jih je premier Pedro Sanchez, potem ko je 
parlament v sredo zavrnil predlog proračuna njegove manjšinske vlade.  
"Med dvema možnostma ‒ narediti nič in nadaljevati brez proračuna ali dati Špancem besedo ‒ sem se odločil za drugo," je 
povedal Sanchez novinarjem, preden je sporočil datum predčasnih parlamentarnih volitev, ki bodo že tretje v manj kot štirih 
letih. Po izredni seji vlade je še dodal, da je predlagal razpustitev parlamenta in sklic predčasnih volitev za 28. april. 
Sanchezovi socialisti v parlamentu zasedajo manj kot četrtino sedežev, do sedaj pa so se zanašali predvsem na podporo 
manjših strank, tudi zagovornikov katalonske neodvisnosti. V sredo so mu ti odrekli podporo v protest proti sojenju 
nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi sodelovanja pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije, ki se je začelo dan pred 
tem v Madridu. 
 
 
Španski parlament proti predlogu proračuna; volitve najbrž aprila ali maja 
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Redne volitve bi morale biti leta 2020 
Za dopolnila, s katerimi so onemogočili predlog proračuna za letošnje leto, je tako v sredo glasovalo 191 od 350 poslancev. 
Med njimi so bili poslanci konservativne Ljudske stranke (PP), liberalne stranke Ciudadanos ter tudi poslanci dveh 
katalonskih strank, ki zagovarjata neodvisnost te španske pokrajine. 
Redne parlamentarne volitve bi morale potekati leta 2020, a se je že vse od nastopa manjšinske vlade lani poleti ugibalo, ali 
bo premierju uspelo izpeljati mandat. Glede na trenutne javnomnenjske raziskave bi večino v parlamentu osvojile stranke z 
desnega političnega spektra – PP, Ciudadanos in skrajno desna stranka Vox. Te socialistični vladi očitajo popuščanje 
zagovornikom katalonske neodvisnosti. 

• Več sto tisoč protestnikov v Barceloni: "Boj za neodvisnost ni zločin!". K. T.  Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, 
STA. 17. februar 2019  

Tožilstvo za katalonske voditelje zahteva do 25 let zapora 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/vec-sto-tisoc-protestnikov-v-barceloni-boj-za-neodvisnost-ni-zlocin/480313 
 

 
Slika: Sojenje dvanajsterici se je začelo v torek. Foto: Reuters  
 
Na ulicah Barcelone se je v soboto zvečer na protestnem shodu - poimenovanem Samoodločba ni zločin - zaradi sojenja 
nekdanjim katalonskim voditeljem zbralo okoli 200.000 udeležencev, organizatorji navajajo številko okoli pol milijona.  
Demonstranti, ki so preplavili glavno prometnico Barcelone Gran Via, so med drugim vzklikali: "Neodvisnost, neodvisnost" 
in "Svoboda". Protest so organizirale tudi katalonske vladajoče stranke, med udeleženci pa je bil tudi zdajšnji katalonski 
predsednik Quim Torra.  
"Prišla sem, ker so to ljudje, ki imajo otroke, in so jih zaprli za dolgo. To je nepošteno, saj smo vsi glasovali, torej bi morali biti 
vsi zaprti," je dejala 70-letna upokojenka Josefina Soler, ki je leta 2017 glasovala na referendumu za neodvisnost Katalonije. 
Kot smo poročali, se je v torek na vrhovnem sodišču začelo sojenje 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem 
Katalonije zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva 
zaporne kazni v višini od sedem do 25 let, najvišjo za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je 
obtožen upora in zlorabe javnih sredstev. Kot je dejal odvetnik dvanajsterice voditeljev Andreu Van Den Eynde, je na sojenju 
"pravica do samoodločbe in demokracija". "Ne obstaja ne mednarodni ne evropski zakon, ki bi prepovedal odcepitev 
poddržavne entitete. Ne obstaja." 
Sobotno zborovanje je bilo prvo v vrsti protestnih akcij zaradi sojenja nekdanjim voditeljem. Stranke, ki se zavzemajo za 
neodvisnost Katalonije in imajo v parlamentu v Barceloni absolutno večino, so z več združenji in sindikati za četrtek 
napovedale splošno stavko.  
Španci na predčasne volitve 
Da ima vprašanje Katalonije velik vpliv na dogajanje v celotni državi, kaže tudi dejstvo, da je premier Pedro Sanchez v petek 
sklical predčasne volitve, potem ko so se katalonske stranke, ki podpirajo neodvisnost, postavile na stran opozicije in 
glasovale proti Sanchezovemu predlogu za letošnji proračun. 

• Župan občine Odranci: Ne pričakujemo dodatnih koristi od poimenovanja pokrajine. A. S., Ksenija Horvat  
Odranci - MMC RTV SLO. 19. februar 2019  

Predstavljamo prekmurske župane: Ivan Markoja 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-odranci-ne-pricakujemo-dodatnih-koristi-od-
poimenovanja-pokrajine/480476  
"To bo politična tvorba po načelu “indijanskih rezervatov” v Ameriki," o pobudah za ustanovitev pomurske pokrajine 
meni župan Odrancev. Gospodarski in turistični potencial svoje občine pa vidi v izkoriščanju termalne vode. 
Pogled na statistične podatke pokaže, da v občini Odranci uporabljajo največji delež razpoložljivih kmetijskih zemljišč med 
vsemi občinami (68,3 odstotka vseh v občini), hkrati pa so občina z najmanjšim deležem gozda, ki se razprostira le na šestih 
odstotkih površine občine. Kaj o položaju in razvoju Odrancev ter Prekmurja na splošno pravi župan Ivan Markoja? 
Župane vseh prekmurskih občin smo povabili, da nam v odgovorih na ista vprašanja predstavijo svojo občino ter razkrijejo 
načrte za razvoj, stališča do perečih vprašanj in pomembne gradnike Prekmurja.  
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Slika: Na zadnjih lokalnih volitvah je župan ostal kandidat Zelenih Slovenije Ivan Markoja, ki je prejel 76 odstotki glasov 
volivcev. Foto: Občina Odranci  
 
Kako boste v vaši občini obeležili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Skupaj z ostalim Prekmurjem na udeležbi na proslavi v Beltincih. 
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Boj prekmurskega naroda proti madžarski gospodi in priključitvi k madžarski državi. 
Katera prekmurska zgodovinska osebnost, ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna? 
Vilmoš Tkalec ter razglasitev Murske republike. 
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Mikloš Küzmič, Jožef Klekl in Miško Kranjec. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
V lanskem letu - 160. obletnica slovenske osnovne šole v Odrancih. 
Kreslin - Odranska  
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
"Odranska". (Izvajalec Vlado Kreslin, op. ur.) 
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Strici so mi povedali. 
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate? 
Kulturno dediščino. 
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni? 
Odranski pozvačin, odranski običaji, odranska kulinarika, predvsem kaša.  
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Gradimo "center kulturne dediščine", v katerem bomo hranili našo dediščino. 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Ni takega obsega, da bi jo lahko ponujali kot turistični produkt. 
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Slika: Statistični podatki o občini Odranci. Foto: Surs  
 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Ne, saj glede na stopnjo razvitosti našega kraja ne pričakujemo nobenih dodatnih koristi iz poimenovanja pokrajine. To bo 
politična tvorba po načelu “indijanskih rezervatov” v Ameriki. 
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Dolgoročno vsekakor ohranitev področja kot slovenske krajine, kratkoročno pa izravnavo ravni razvitosti, poseljenosti in 
zagotavljanja delovnih mest za vračajoče izobražence. 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Bil bi koristen, če bi po razglasitvi prišel tudi denar, ki bi to naravno dediščino požlahtnil. Brez tega bo tam živečim ljudem 
bolj ovira kot korist. Bo pa to tehnično izredno kompleksno dejanje, saj je nastala škoda že prevelika. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko? 
Pretežno negativno, saj prinašata prebivalcem več omejitev kot koristi. Koristi pravzaprav ni imel nihče. Znani so uradni 
podatki, da se je stopnja razvitosti devetih goričkih občin v zadnjih desetih letih znižala za 10 % v primerjavi s slovenskim 
povprečjem, vasi pa se praznijo, saj veljajo za neperspektivne kraje. 
 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
S perspektive naše občine ne vidimo možnosti sodelovanja. 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Razvoj industrijskih in obrtnih dejavnosti, športnega turizma ter dolgoročno izkoriščanje geotermalne energije in vode. 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Topla voda. 
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
V maksimalni zaposlitvi občanov v kraju in njihovem zadovoljnem življenju. 
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Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Ne vem, kaj kdo s tem misli in v čem bi bila ta prednost. Naša občina leži na takem področju, kjer teh značilnosti ni. 
Katere so največje socialne težave v vaši občini? 
Jih nimamo. 
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Poti kapitala se ne da urejati z zakoni. Ker v Sloveniji primanjkuje delovne sile, se delovne intenzivne panoge več ne bi 
obnesle, razvojnih projektov pa se lotijo v matičnih podjetjih in jih ne prenašajo v druge države. 
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Radio Murski val, Vestnik in elektronske medije. 
Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Glede na dinamiko dogodkov kar primerno. 

• Prešerno tudi v Porabju. Silva Eöry.  Porabje - Radio Slovenija. 19. februar 2019  
https://www.rtvslo.si/slozamejci/madzarska/preserno-tudi-v-porabju/480541 
 

 
Slika: Proslava Gornji senik. Foto: Radio Slovenija/Silva Eöry 
 

 
Slika: Skupina Edna. Foto: Radio Slovenija/Silva Eöry  
 
Proslava, ki jo je v kulturni dvorani na Gornjem Seniku 7.2.2019 pripravila Državna slovenska samouprava, je bila v 
znamenju najmlajše generacije porabskih Slovencev. Učiteljica-asistentka Valentina Novak, ki je pripravila kulturni 
program, je prejela veliko čestitk. V proslavo je namreč vključila tudi starše in druge. 
 »To je pravi način, da se začnemo pogovarjati v različnih jezikih. Seveda o kulturi najprej razmišljamo. Da bi koga izključili in 
razmišljali samo v slovenščini, bi jih malo sodelovalo v proslavi. To bi bilo škoda. Zdelo se mi je zelo pomembno, da 
vprašamo, kaj kultura je, vse. Vse učence, učitelje, ves kolektiv se je s tem ukvarjal cel mesec, k razmišljanju smo povabili tudi 
tiste, ki kreirajo jezikovno politiko v Porabju in mislim, da so zelo lepo povedali.«  
O tem, kaj je kultura, je razmišljala tudi slavnostna govornica Agota Kallay, vodja centra za manjšinsko šolstvo pri Zavodu za 
šolstvo Republike Madžarske, ki je spomnila na uspavanke, ki so jim jih pele babice, Župančičeve pesmi o Cicibanih, 
Skodelica kave, Martina Krpana in druga pomembna dela slovenske književnosti. 
Na prireditvi v nedeljo, 10.2.2019, ki jo je v Slovenskem domu v Monoštru pripravila še Zveza Slovencev na Madžarskem, pa 
se je predstavila prekmurske etno skupina Edna. Slavnostni govornik, slavist in novinar Dušan Mukič, pa je poudaril, da je 
zanj slovenska kultura vse, kar je povezano z jezikom. 
»Slovenska kultura je zame v prvi vrsti slovenski jezik, prvi jezik, ki sem ga spregovoril, jezik, ki sta mi ga predala mama in 
oče…. In čeprav izdelujemo papirnate cvetlice in plešemo v folklornih skupinah, mi kultura pomeni predvsem slovenski jezik. 
To so časopisi, ki jih izdajamo, je slovenskih radio v Monoštru, so Slovenski utrinki in še več. So novele, ki se napišejo v 
slovenskem jeziku, so pesmi, so romani v slovenskem jeziku. Tu v Porabju pa je še posebej pomembno porabsko slovensko 
narečje.« 

https://www.rtvslo.si/slozamejci/madzarska/preserno-tudi-v-porabju/480541
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/02/19/65565905_fp-xl.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/02/19/65565907_fp-xl.jpg


• Nina Gregori izbrana za izvršno direktorico Evropskega azilnega podpornega urada. G. K.  Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA. 19. februar 2019  

Zaslišanje v evropskem parlamentu bo 11. marca 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/nina-gregori-izbrana-za-izvrsno-direktorico-evropskega-azilnega-podpornega-
urada/480473 
 
 
Upravni odbor Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) je na svojem sedežu na Malti za novo izvršno direktorico 
izbral predstavnico Slovenije Nino Gregori.  
Nino Gregori pred imenovanjem čaka še zaslišanje v Evropskem parlamentu. To bo glede na sporočilo iz urada EASO 11. 
marca v Strasbourgu. Evropski parlament bo nato izdal mnenje, na podlagi katerega bo upravni odbor EASO uradno 
imenoval izvršnega direktorja, so sporočili z notranjega ministrstva. 
Če bo Gregorijeva potrjena za novo izvršno direktorico urada EASO, bo na položaju nasledila Jamila Addouja, njen mandat 
pa bo trajal pet let. 
Gregorijeva je kot predstavnica Slovenije zdaj članica upravnega odbora EASO, ukrepi na področju migracij pa so zadnja leta 
njena osrednja naloga. Po pisanju Dnevnika je pripravljala spremembe tujske in azilne zakonodaje, ki se je v zadnjem 
obdobju zaostrovala. Močno je bila vpeta tudi v pripravo spornih določb zakona o tujcih, s katerimi naj bi se Slovenija skoraj 
popolnoma ogradila pred begunci. Te spremembe je obsodilo več domačih in mednarodnih institucij s področja človekovih 
pravic. Trenutno jih zaradi domnevne protiustavnosti obravnava ustavno sodišče. 
EASO izvaja evropski azilni sistem 
Agencija Evropske unije EASO je bila ustanovljena leta 2010 in ima ključno vlogo pri izvajanju skupnega evropskega azilnega 
sistema. Njen namen je pospeševanje, usklajevanje in krepitev sodelovanja med državami članicami na področju migracij in 
azila. 
Zagotavlja praktično in tehnično pomoč državam članicam, operativno pomoč državam članicam, ki imajo posebne potrebe 
ter katerih azilni sistemi in sistemi za sprejem azilantov so posebej obremenjeni, ter prispevke kot pomoč za oblikovanje 
politik in zakonodaje EU-ja na vseh področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na azil. 

• Vlasta Nussdorfer: "Spoštovanje pravic je drago, a nespoštovanje je še dražje". Luka Lukič. Ljubljana - MMC RTV 
SLO. 20. februar 2019  

Letno poročilo odhajajoče varuhinje človekovih pravic 
https://www.rtvslo.si/slovenija/vlasta-nussdorfer-spostovanje-pravic-je-drago-a-nespostovanje-je-se-drazje/480584 
 
"Veliko priporočil varuha človekovih pravic je bilo upoštevanih, a veliko jih še vedno čaka na obravnavo vlade," je ob 
predstavitvi letnega poročila poudarila odhajajoča varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. 
"V petih letih smo izdali 487 priporočil, k temu pa je potrebno dodati še 88 novih iz letošnjega leta," je izpostavila varuhinja 
in dodala, da opravljene analize kažejo, da je država upoštevala že veliko priporočil varuha, veliko pa jih je še treba 
obravnavati. "Včeraj je bila lepa novica, da je bil tik pred dvanajsto odprt oddelek za pedopsihiatrijo, ki je v trenutnem 
poročilu izpostavljen kot neuresničeno priporočilo."  
Izpostavila je tudi sodbo evropskega sodišča v primeru družine Vaskrsić, ki je bila deležna rubeža zaradi bagatelnega dolga. 
Evropsko sodišče pa je odločilo, da je dom pravica vsakega, v katero se poseže nazadnje, zato je varuhinja vesela, da je 
prišlo do spremembe izvršilne zakonodaje. Kot uspeh pa je navedla tudi spremembo zakonodaje o socialnih transferjih in 
zakonodajo, ki prepoveduje telesno kaznovanje otrok, kar ocenjuje kot pomembno sporočilo države. 
Neuresničene odločitve ustavnega sodišča 
"Sodni postopki so se z leti krajšali. Ugotovili pa smo tudi težavo založenih oporok, o katerih se je tudi obsežno poročalo," je 
še dejala Vlasta Nussdorfer, a dodala, da je še vedno težava uresničevanje odločb ustavnega sodišča, saj jih več kot 10 
ostaja neuresničenih. Pri tem je še posebej izpostavila zakon o bančništvu in opeharjene imetnike podrejenih obveznic. 
Varuhinja je ob tem izpostavila, da je hitrost urejanja teh zadev ključna, saj se poprava krivic za nazaj izkaže kot bistveno 
dražja možnost. 
"Pogrešamo tudi zakon o duševnem zdravju in tudi drugih zakonov, ki se dotikajo skrbi za starejše in njihovo prihodnost."Pri 
starejših je tudi zaznala največjo spremembo med začetkom in koncem svojega mandata. "V prvem letu je bilo veliko prostih 
mest v domovih za starejše, danes pa se ukvarjamo s prezasedenostjo domov." 
Varuhinja pa je izpostavila tudi veselje ob vpisu pravice do vode v ustavo, čeprav je "drugačna kot smo si jo predstavljali". 
Pri tem je izpostavila, da je še nekaj naselij v Sloveniji, ki nimajo zagotovljene oskrbe z vodo. 
 
 
Pomanjkanje inšpektorjev, zamude CSD-jev ... 
Med temami, ki v poročilu niso zajete, je izpostavila problematiko sovražnega govora in mejo svobode govora, ki je, kot 
pravi varuhinja, "močna pravica, a ne nedotakljiva". Novost v letošnjem letu pa je tudi javna objava kršiteljev človekovih 
pravic, med katerimi so ministrstva, vlada in drugi organi. Med kršitvami je najpogosteje zavlačevanje postopkov in kršitev 
načela dobrega opravljanja dela organov. Izpostavila je tudi zaostanke pri izplačevanju socialnih transferjev, do katere je 
prišlo po reorganizaciji CSD-jev. "Rakava rana je tudi pomanjkanje inšpektorjev, saj ko preventiva ne deluje, je potrebna tudi 
kurativa," je še dejala varuhinja in dodala. 
Po desetih letih je uresničen tudi zagovornik otrok v okviru varuha. "To področje je izjemnega pomena, saj če se zamudi čas, 
ko otrok nima svojega glasu in se ga ne sliši, je potem v prihodnosti ta glas slišan drugače." Pripravljen pa je tudi center za 
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človekove pravice, ki bo izvajal različne analize tega postopka. Varuhinja je ob tem poudarila, da še niso zaposlili vseh novih 
potrebnih kadrov, saj to prepušča svojemu nasledniku. 
Degradirana območja ostajajo težava 
"Državo je treba okrcati glede pravic invalidov," je poudarila varuhinja in izpostavila zlasti nedostopnost za študente invalide 
in nedostopnost sodišč za invalide. Na področju zdravja je izpostavila čakalne vrste in psihiatrično oskrbo. Prav tako meni, 
da potrebe otrok s posebnimi potrebami ne morejo ostati v domeni občin. 
Na področju okolja je izpostavila "dobre namene" ministra Lebna, za katerega upa, da mu bo uspelo uresničiti svoje 
napovedi. "Še vedno pa obstajajo degradirana območja, zastrupljene zemljine in podobno." Prav tako je izpostavila 
pomanjkanje zakonodaje na področju merjenja kakovosti zraka, pogreša pa tudi stanovanjsko zakonodajo, ki še vedno ni 
pripravljena. 
 
Manjša brezposelnost, a izkoriščanje ostaja 
"Brezposelnost je manjša, a še vedno moramo narediti veliko na področju aktivnih politik vključevanja," je še poudarila 
varuhinja. Na področju delovnopravne zakonodaje je opozorila na nekaj sprememb, a to da je premalo, da bi se stopilo 
prekarizaciji in izkoriščanju na rep. Tudi na področju dela pričakuje okrepitev inšpekcijskih služb.  
Težava je tudi mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu. Varuhinja je izpostavila, da gre za perečo problematiko, ki jo 
je tudi težko dokazati. Še posebej je izpostavila problematiko manjših delovnih okolij, kjer nihče ne spregovori o 
problematiki. Namestnica varuhinje Kornelija Mrzel pa je izpostavila, da je v javnem sektorju mobing pogostejši ob menjavi 
vlad in v hierarhičnih organih. K izboljšanju pa bi po njenem mnenju pripomogla tudi ureditev, kjer bi bil le en organ 
pristojen za obravnavo trpinčenja na delovnih mestih, saj je sedaj to razpršeno po pristojnostih med različne organe. 
Odhajajoča varuhinja je obenem pohvalila svoje sodelavce, ki so se potrudili, da je poročilo varuha človekovih pravic letos 
pripravljeno prej, kot je bilo doslej to običajno. Obenem pa je poudarila, da so postali tudi prepoznavna institucija, na katero 
se ljudje pogosto obrnejo. 

• Pahor Tajaniju predlagal pripravo skupnega slovensko-italijanskega zgodovinskega učbenika. G. K., Sa. J. Bruselj 
- MMC RTV SLO, STA. 20. februar 2019  

Preseganje preteklosti in pogled v prihodnost 
https://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-tajaniju-predlagal-pripravo-skupnega-slovensko-italijanskega-zgodovinskega-
ucbenika/480609 
 
Borut Pahor je v Bruslju predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju predal poročilo slovensko-italijanske 
zgodovinsko-kulturne komisije o odnosih med narodoma med leti 1880 in 1956. 
Antonio Tajani je poročilo sprejel z obljubo, da ga bo preučil, je poudaril predsednik Borut Pahor. To je po Pahorjevih 
besedah zelo pomembno, saj se je po njegovem spominu prvič zgodilo, da je kak visoki predstavnik EU-ja ali Italije to 
poročilo prejel uradno in osebno iz rok najvišjega predstavnika slovenske države, in to z obljubo, da ga bo tudi preučil. 
Omenjeno poročilo, pripravljeno leta 2000, ki je pomembno v luči vseevropske sprave, takrat bodočega članstva Slovenije v 
EU-ju, in v želji poenotenja stališč o nekaterih pomembnih zgodovinskih dogodkih v odnosih med Slovenci in Italijani v 19. in 
20. stoletju, je namreč Slovenija politično prevzela, Italija pa ga ne upošteva, je spomnil Pahor. 
 

 
Foto: Twitter Boruta Pahorja  
 
Slovensko-italijanski zgodovinski učbenik 
Poleg tega je slovenski predsednik Tajaniju predlagal, da se po uspešnem nemško-francoskem zgledu pripravi skupni 
slovensko-italijanski zgodovinski učbenik, ki bi temeljil na poročilu skupne zgodovinske komisije. Takšen učbenik naj bi po 
Pahorjevih besedah šolarje na obeh straneh meje spominjal in opominjal na zgodovinske dogodke in jih navdihoval k skupni 
evropski prihodnosti. 
To je še zlasti pomembno v trenutnih okoliščinah, ko evropska ideja ni tako močna, kot bi si želeli tisti, ki vanjo verjamemo 
in ki si želimo njene renesanse, ter ko nas vzpon nacionalizma opominja, da je treba hkrati upoštevati preteklost in 
prihodnost, če želimo navdušiti Evropejce za skupni evropski dom, je poudaril Pahor. 
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V času vzpona nacionalizmov moramo po njegovih besedah "paziti drug na drugega, tudi z izjavami". "Skrbni moramo biti z 
izjavami," je opomnil. 
Pahor: Pozivi k odstopu niso stvar predsednika 
Pozive k Tajanijevemu odstopu, ki se še vedno vrstijo v Sloveniji, je Pahor komentiral z besedami, da od vselej zastopa 
stališče, da ni stvar predsednika republike, da poziva k odstopu ali k temu, da kdo na položaju ostane. "Teh odločitev sem se 
vedno vzdržal. Menim, da je prav, da si predsednik ne prisvoji pravice, da to počne, to ne bi bilo in se ni nikoli izkazalo za 
koristno," je poudaril. 
Pahor je ob tem tudi spomnil na svojo zgodovino oglašanja v povezavi s tem. Izpostavil je, da je po svojem spominu kot 
evropski poslanec v Evropskem parlamentu leta 2005 nekaj dni po drugem proslavljanju dneva spomina na žrtve fojb v 
Italiji, uvedenega leta 2004, prvi opozoril na to, da se preteklost prikazuje enostransko ter da to ne koristi ne italijansko-
slovenskim odnosom ne skupni evropski prihodnosti. 
Izpostavil je tudi, da je Tajani omenjal fašizem in da je prav, da je to storil, saj se italijanski sogovorniki temu sicer radi 
izogibajo. Tajanijev tiskovni predstavnik Carlo Corazza pa je povedal, da je bilo srečanje "zelo zelo pozitivno" ter da sta 
govorila o brexitu, azilni reformi, prihodnosti Evrope, varnosti in trgovinskih odnosih z ZDA. 
 

 
Slika: Pozive k Tajanijevemu odstopu, ki se še vedno vrstijo v Sloveniji, je Pahor komentiral z besedami, da od vselej 
zastopa stališče, da pozivanje k odstopu ni stvar predsednika republike. Foto: Twitter Boruta Pahorja  
 
Preseganje preteklosti in pogled v prihodnost 
Glede Tajanijevih izjav v Bazovici je tiskovni predstavnik dejal, da nihče ne brani početja fašistov ter da se vsi strinjajo, da je 
treba preseči preteklost in gledati v prihodnost, saj za to tudi gre pri Evropi. 
Bo Tajani sprejel povabilo Bulčeve? 
Glede odgovora Tajanija na povabilo evropske komisarke Violete Bulc, da skupaj obiščeta Rižarno in Bazovico ter ose 
poklonita spominu na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima, v parlamentu za zdaj pravijo, da uradnega 
odgovora še ni, a da bo ta verjetno pritrdilen, a odvisen od siceršnjega urnika predsednika. 
Glede pozivov k Tajanijevemu odstopu pa je v Bruslju neuradno slišati komentarje, da so besede, da je Tajani fašist, 
nesprejemljive. Tajani se je za svoje neprimerne besede opravičil, da se ga zdaj označuje kot fašista, pa ni normalen odziv 
med prijatelji, je še slišati neuradno. 
Pahor: Grožnje z uporabo vojaške sile v Venezueli nesprejemljive 
Levica zahteva nujno sejo OZP-ja o priznanju Guaidoja 
Levica je sporočila, da zahteva sklic nujne seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP) o stališču slovenske vlade 
glede priznanja začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidoja. Med drugim bodo predlagali sklep, da OZP zahteva 
preklic tega stališča, je povedal vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Predlagali bodo tudi sklep, naj OZP vladi 
naloži, da se pridruži prizadevanjem za razrešitev krize v Venezueli v okviru Združenih narodov, ki so po mnenju Levice edini 
legitimni, da razpravljajo o teh zadevah. Slovenija pa se mora v skladu z mirovno politiko ter kulturo miru in nenasilja 
vzdržati vsakršne podpore vojaškim intervencijam v Venezueli, je še poudaril vodja poslanske skupine.  
Pahor se je v Bruslju srečal z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini. Po njunem srečanju je 
izpostavil, da so grožnje z uporabo vojaške sile za zagotovitev sprememb v Venezueli nesprejemljive. 
Z Mogherinijevo sta se po Pahorjevih besedah strinjala, da je priznanje Juana Guaidoja za začasnega predsednika do razpisa 
predčasnih volitev ena od možnosti, ki omogoča, da se po mirni poti pride do predsednika, ki bi predstavljal državo in jo 
demokratično vodil. To je "boljša od slabih možnosti", je izpostavil Pahor in dodal, da je izjemno pomembno, da se pri 
uveljavljanju teh sprememb ne uporablja vojaških sil in groženj z vojaško silo.  

• Juncker o plakatih v družbi Sorosa: "Proti lažem se ne da nič storiti". J. R. MMC RTV SLO, Radio Slovenija  
                 20. februar 2019  
Madžarska plakate zagovarja kot informiranje državljanov pred evropskimi volitvami 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/juncker-o-plakatih-v-druzbi-sorosa-proti-lazem-se-ne-da-nic-storiti/480658 
 
Stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana je vodjo Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja obtožila, da namerno 
slabi madžarske meje. Juncker odgovarja, da za Fidesz ni več prostora v Evropski ljudski stranki (EPP).  
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Na Madžarskem so se po naročilu Orbanove stranke pojavili plakati nasmejanega Junckerja v družbi milijarderja Georgea 
Sorosa. 
Napisi bralcem sporočajo, da voditelji Evropske unije sledijo Sorosevim ukazom, naj "izvedejo poskusne projekte 
priseljevanja z afriškimi državami, uvedejo obvezne kvote o porazdelitvi migrantov in zmanjšajo finančno pomoč državam, ki 
nasprotujejo migracijam," navaja Deutsche Welle. 
Stranka Fidesz je na svoji Facebook strani objavila podoben plakat, na katerem so zapisali še, da evropski voditelji "želijo 
oslabiti pravice držav do zaščite meja" in "olajšati priseljevanje z migrantskimi vizumi". 
"Proti lažem se ne da prav veliko storiti," se je v torek na plakate odzval Juncker in vodjo EPP-ja v Evropskem parlamentu 
Manfreda Webra pozval, naj razmisli, ali "stranka potrebuje Orbanov glas". Evropski ljudski stranki ankete na volitvah vnovič 
napovedujejo zmago. 
Evropska komisija je v izjavi plakate označila za "absurdno teorijo zarote" in sporočila, da EU podpira in ne spodkopava 
varnosti državnih meja. Evropska unija se je na madžarske plakate odzvala s svojo verzijo, na katerih so skupaj postavili 
Orbana in Junckerja s pripisom "tudi vi si zaslužite dejstva namesto fikcije". 
Madžarska na drugi strani kampanjo zagovarja kot način informiranja državljanov pred evropskimi volitvami meseca maja o 
načrtih Bruslja za spodbujanje migracij. 
Juncker spomnil, da sta mu Orban in Le Penova odrekla podporo 
Juncker je tudi spomnil, da mu je med kandidaturo za predsednika Evropske komisije pred petimi leti Orban odrekel 
podporo, s čimer je ravnal enako kot francoska skrajna desničarka Marine Le Pen, poroča dopisnik RTV Slovenija Luka 
Robida. 
Na zaostren odnos med Junckerjem in Orbanom pa kaže tudi njuno medsebojno pozdravljanje, saj je Juncker madžarskega 
premierja že večkrat naslovil s "pozdravljeni, diktator", Orban pa Junckerja s "pozdravljeni, veliki vojvoda".  

• Dan materinščine: "Iskanje doma je vračanje h govorici". A. S.  Ljubljana - MMC RTV SLO. 21. februar 2019  
V Cankarjevem domu bo večer ustvarjalcev iz Prekmurja 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/kultura/dan-materinscine-iskanje-doma-je-vracanje-h-govorici/480702 
 
  
 
Avtohtoni jeziki so pomembni za razvoj, grajenje miru in spravo, je geslo letošnjega mednarodnega dneva maternih 
jezikov. V Sloveniji lahko k avtohtonim jezikom prištejemo tudi prekmurščino. Ob 19h na MMC-ju prenašamo večer s 
prekmurskimi književniki. 
Leta 1952 so v Bangladešu ubili študente, ki so zahtevali uradno rabo bengalščine, svojega maternega jezika. Združeni 
narodi so v njihov spomin 21. februar razglasili za mednarodni dan maternega jezika.  
V maternem jeziku ustvarjamo, sanjamo, ljubimo. Mislimo in govorimo. Dihamo. Smo. Pojemo, kričimo in šepetamo. 
Nakladamo in predavamo. Produciramo govorno maso. Preveč? Je vsaka beseda, ki jo izustimo, zares potrebna? Trpi naš čas 
za govorno inkontinenco? Razsipa po nepotrebnem dragocene besede? Kje so meje logoreje? Cenimo svoj materni jezik. 
Aksinja Kermauner, predsednica DSP 
"Cenimo svoj materni jezik. Bodimo prijazni z njim. Ne uporabljamo ga kar tako, vnemar. Ne blebetajmo. Govorimo malo, pa 
tisto globlje. Naučimo se spoštljivo molčati v svojem maternem jeziku. In potem bo tudi vsaka beseda veljala več," je ob tem 
dnevu v poslanici zapisala predsednica Društva pisateljev Slovenije Aksinja Kermauner. 
Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay pa jepoudarilda, da bi moral biti vsak materni jezik prepoznaven in priznan 
ter bi moral imeti posebno veljavo v javnosti.  
V Sloveniji lahko k avtohtonim, maternim jezikom prištejemo tudi prekmurščino, ki ni le narečje, ampak ima znanstveno 
slovnico, obsežen slovar in bogato knjižno tradicijo. V prekmurščini se pišejo literarna dela, ustvarja v popularni kulturi, 
njena arhaična oblika pa je še vedno živa med porabskimi Slovenci na Madžarskem. Prekmurski jezik se lahko kot interesni 
dejavnost učijo učenci na petih osnovnih šolah v Prekmurju. 
Prihodnost in sedanjost prekmurščine 
Ali ima prekmurščina prihodnost? Literat Dušan Šarotar, ki danes v Cankarjevem domu organizira večer s prekmurskimi 
ustvarjalci odgovarja, da kolikor časa bo živela kot pogovorni jezik, ima prihodnost, pomembno pa je, da se ohranja tudi v 
pisani obliki. "Usoda prekmurskega jezika odseva v Porabju, kjer se prekmurščina nikoli ni prešla v standardizirano knjižno 
obliko, zato porabščina danes stagnira." 
S prekmurskimi književniki se bo o vprašanjih jezika in spomina pogovarjal prekmurski literarni zgodovinar Franci Just, 
pisatelji pa bodo brali odlomke iz svojih del.  
Kako in koliko Prekmurje in prekmurščina vplivata na samo vsebino del? Štefan Kardoš pravi, da vedno piše o Prekmurju 
oziroma o ljudeh, ki gredo od tukaj v svet in se potem hočeš nočeš vračajo sem. "V zadnjem obdobju - predvsem roman Vse 
moje Amerike - pa sploh, saj pišem o svojih prednikih, zato je veliko tudi prekmurščine." 
"Pripoved je duša pokrajine, jezik je njen melos. Iskanje doma je vračanje h govorici, v tem se skrivata nostalgija in 
melanholija. Jezika se ne da skriti niti zamolčati. Včasih so temu rekli avtentičnost," pa dodaja Dušan Šarotar. 

• Dan materinščine: Na večeru ustvarjalcev iz Prekmurja. A. S. Ljubljana - MMC RTV SLO. 21. februar 2019  
"Govorimo malo, pa tisto globlje" 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/kultura/dan-materinscine-na-veceru-ustvarjalcev-iz-prekmurja/480702 
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Slika: Iz svojega dela je bral tudi Evald Flisar. Foto: MMC RTV SLO  
 
Avtohtoni jeziki so pomembni za razvoj, grajenje miru in spravo, je geslo letošnjega mednarodnega dneva maternih 
jezikov. V Sloveniji lahko k avtohtonim jezikom prištejemo tudi prekmurščino. Na MMC-ju smo prenašali večer s 
prekmurskimi književniki. 
Leta 1952 so v Bangladešu ubili študente, ki so zahtevali uradno rabo bengalščine, svojega maternega jezika. Združeni 
narodi so v njihov spomin 21. februar razglasili za mednarodni dan maternega jezika.  
V maternem jeziku ustvarjamo, sanjamo, ljubimo. Mislimo in govorimo. Dihamo. Smo. Pojemo, kričimo in šepetamo. 
Nakladamo in predavamo. Produciramo govorno maso. Preveč? Je vsaka beseda, ki jo izustimo, zares potrebna? Trpi naš 
čas za govorno inkontinenco? Razsipa po nepotrebnem dragocene besede? Kje so meje logoreje? Cenimo svoj materni 
jezik. 
Aksinja Kermauner, predsednica DSP 
"Cenimo svoj materni jezik. Bodimo prijazni z njim. Ne uporabljamo ga kar tako, vnemar. Ne blebetajmo. Govorimo malo, pa 
tisto globlje. Naučimo se spoštljivo molčati v svojem maternem jeziku. In potem bo tudi vsaka beseda veljala več," je ob tem 
dnevu v poslanici zapisala predsednica Društva pisateljev Slovenije Aksinja Kermauner. 
Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay pa je poudarilda, da bi moral biti vsak materni jezik prepoznaven in priznan 
ter bi moral imeti posebno veljavo v javnosti.  
V Sloveniji lahko k avtohtonim, maternim jezikom prištejemo tudi prekmurščino, ki ni le narečje, ampak ima znanstveno 
slovnico, obsežen slovar in bogato knjižno tradicijo. V prekmurščini se pišejo literarna dela, ustvarja v popularni kulturi, 
njena arhaična oblika pa je še vedno živa med porabskimi Slovenci na Madžarskem. Prekmurski jezik se lahko kot interesni 
dejavnost učijo učenci na petih osnovnih šolah v Prekmurju. 
 

 
Slika: Pisatelj Štefan Kardoš pravi, da vedno piše o Prekmurju oziroma o ljudeh, ki gredo od tukaj v svet in se potem 
hočeš nočeš vračajo sem. Foto: MMC RTV SLO  
 
Prihodnost in sedanjost prekmurščine 
Ali ima prekmurščina prihodnost? Literat Dušan Šarotar, ki je v Cankarjevem domu organiziral večer s prekmurskimi 
ustvarjalci, odgovarja, da kolikor časa bo živela kot pogovorni jezik, ima prihodnost, pomembno pa je, da se ohranja tudi v 
pisani obliki. "Usoda prekmurskega jezika odseva v Porabju, kjer prekmurščina nikoli ni prešla v standardizirano knjižno 
obliko, zato porabščina danes stagnira." 
S prekmurskimi književniki se je o vprašanjih jezika in spomina pogovarjal prekmurski literarni zgodovinar Franci Just, 
pisatelji pa so brali odlomke iz svojih del. 
Kako in koliko Prekmurje in prekmurščina vplivata na samo vsebino del? Štefan Kardoš pravi, da vedno piše o Prekmurju 
oziroma o ljudeh, ki gredo od tukaj v svet in se potem hočeš nočeš vračajo sem. "V zadnjem obdobju ‒ predvsem roman Vse 
moje Amerike ‒ pa sploh, saj pišem o svojih prednikih, zato je veliko tudi prekmurščine." 
"Pripoved je duša pokrajine, jezik je njen melos. Iskanje doma je vračanje h govorici, v tem se skrivata nostalgija in 
melanholija. Jezika se ne da skriti niti zamolčati. Včasih so temu rekli avtentičnost," pa dodaja Dušan Šarotar. 

• Župan občine Puconci: Nujno je treba med seboj povezati kmetovalce.  Intervju: Ludvik Novak. Pogovarjala sta 
se: A. S., Ksenija Horvat.  MMC RTV SLO. 21. februar 2019  
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Predstavljamo prekmurske župane: Ludvik Novak 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-puconci-nujno-je-treba-med-seboj-povezati-
kmetovalce/480731 
 

 
Slika: Ludvik Novak je občino, ki jo je v preteklosti že vodil, prevzel leta 2016 po nenadni smrti tedanjega župana Ernesta 
Nemca. Na jesenskih lokalnih volitvah je znova potrdil zaupanje volivcev. Foto: Občina Puconci  
 
"Ponosen sem na strpnost, versko raznolikost in ohranjanje domačega jezika," o dediščini, na katero je v svoji občini 
najbolj ponosen, odgovarja župan občine Puconci Ludvik Novak.  
Občina Puconci ima namreč tudi svoj občinski praznik, 13. oktobra, ko je bil leta 1781 objavljen tolerančni patent. S tem 
cesarjevim sklepom so lahko začele delovati različne cerkvene skupnosti. V občini živijo v sožitju prebivalci evangeličanske, 
katoliške in binkoštne veroizpovedi. Kaj o položaju in razvoju Puconec ter Prekmurja na splošno pravi župan? 
Kako boste v vaši občini zaznamovali obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Prireditev ob priključitvi Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom smo imeli v naši občini leta 
2017. Letos bomo sodelovali s preostalimi prekmurskimi občinami in s Katoliško ter Evangeličansko cerkvijo. 
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Prekmurje je bilo skoraj 1000 let pod madžarsko oblastjo, kljub majhnosti pa je Prekmurcem uspelo ohraniti svojo narodno 
identiteto. 
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Več pozornosti si zasluži Števan Küzmič, ki je bil rojen na območju današnje občine Puconci in je prevedel Novo zavezo iz 
grškega jezika v prekmurski jezik. 
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija, so Števan Küzmič, Mikloš Küzmič in Avgust Pavel. 
 

 
Slika: Spominski dom Števana Küzmiča. Foto: Občina Puconci  
 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
Glavni dogodek na področju domoznanstva je bila proslava Priključitev Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom, ki je bila organizirana z društvom Generala Maistra. 
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Najljubša prekmurska narodna pesem je Micika v püngradi. 
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Priporočal bi knjigo Zgodovina Prekmurja, avtor Ivan Zelko. 
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Najbolj razvijamo ljudsko petje in folkloro. Pripravljamo tudi natečaj pisanja pesmi in proze v prekmurskem jeziku.  
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni?  
Ponosen sem na strpnost, versko raznolikost in ohranjanje domačega jezika. 

https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-puconci-nujno-je-treba-med-seboj-povezati-kmetovalce/480731
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-puconci-nujno-je-treba-med-seboj-povezati-kmetovalce/480731
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/02/19/65565783_fp-xl.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/02/19/65565782.jpg


Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Naši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v občini je odkup hiše, na katere mestu se je rodil Števan 
Küzmič, in ureditev muzeja prekmurske besede.  
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Naravno in kulturno dediščino naše občine vključujemo v turistično ponudbo z izdajo Monografije o občini, različnimi 
turističnimi zloženkami, kjer poudarjamo identiteto, različnimi predavanji v domu Števana Küzmiča ter predvajanjem filmov 
o Prekmurju. 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Ustanovitev Pomurske pokrajine bi vsekakor koristila prebivalcem z leve in desne strani Mure. Ustanovitev pokrajin v 
Sloveniji pa je nujnost, ki bi morala biti že udejanjena takoj po uvedbi nove lokalne samouprave. 
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Vodstvo pokrajin bi si kot cilj moralo postaviti enakomeren razvoj celotne regije in dohiteti razvoj na področju države. 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
S projektom biosfere bi se ohranilo življenje živali in rastlin ob Muri. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Namen ohranjanja narave je pozitiven, vendar pa bi bilo nujno izkoristiti prodajo prehrane iz teh krajev kot blagovno 
znamko in s tem pridobiti boljšo tržno ceno. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Z večjim sodelovanjem prekmurskih (predvsem goričkih) občin s porabskimi. Nujno je treba zgraditi delovni obrat, kjer bi 
porabski Slovenci dobili zaposlitev, in na tem delovnem mestu, bi ohranjali svojo domačo govorico. 
 

 
Statistični podatki o občini. Foto: Surs  
 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti?  
V občini Puconci imamo že več gospodarskih objektov, med njimi je najbolj znana Kema Puconci, d.o.o., kot proizvodnja 

https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/02/19/65565780.jpg


specialnih gradbenih materialov; tovarna ROTO in več manjših proizvodnih obratov. Izkoristiti je tudi razvoj kmetijstva, kot 
možnost pridelave zdrave prehrane. 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Največji turistični potencial občine je izkoriščanje naravne danosti, pokrajina in gostoljubnost prebivalcev, razvoj kmečkega 
turizma … 
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Razvojno perspektivo občine vidim v ohranjanju svoje, domače pridelane hrane. 
Za prebivalce na manjših in srednjih kmetijah je problem preživetje. To zahteva od nas iskanje novih rešitev. Seveda je drug 
problem Goričkega struktura zemlje, kjer bo potrebno prepričati ljudi, da se lotijo biokmetovanja. Nujno je potrebno 
kmetovalce med seboj povezati. 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Ne glede na to, da v Prekmurju živi več etničnih in verskih skupnosti, ljudje med seboj živijo strpno in tolerantno in so drug z 
drugim potrpežljivi. 
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Največje socialne težave v občini so v romski skupnosti in staranje prebivalstva. Država bi morala nujno spremeniti način 
dajanja socialne pomoči, tako da bi bili do nje upravičeni predvsem tisti, ki so težko zaposljivi, ostalim pa bi bilo treba 
omogočiti zaposlitev. 
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Država bi morala poskrbeti za enakomerni razvoj celotne Slovenije in izgradnjo infrastrukture, s tem pa omogočiti 
investitorjem, da gradijo svoje obrate. 
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Prekmurski mediji, ki jih redno spremljam, so Murski val, televizija AS in televizija IDEA. 
Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
V zadnjem času se o Prekmurju sliši več (verjetno zaradi 100 let priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom). Želeli bi, da se ta pozornost posveča tudi pozneje, da se izpostavijo uspehi in problemi pokrajine. 

• Židan in Köver pohvalila kulturno izmenjavo slovenske in madžarske narodne manjšine. Sa. J. Monošter - MMC 
RTV SLO, STA. 21. februar 2019  

Židanov obisk v Prekmurju in Porabju 
https://www.rtvslo.si/slovenija/zidan-in-koever-pohvalila-kulturno-izmenjavo-slovenske-in-madzarske-narodne-
manjsine/480756 
 

 
Slika: Židan in Köver sta se najprej srečala s predstavniki madžarske narodne skupnosti v mestni hiši in v centru Banffy v 
Lendavi, zatem pa na sedežu Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku s predstavniki avtohtone slovenske 
narodne skupnosti na Madžarskem. Obiskala sta tudi dvojezično osnovno šolo Gornji Senik in imela delovno srečanje za 
zaprtimi vrati v Slovenskem kulturnem centru Lipa v Monoštru. Foto: Twitter Dejana Židana  
 
Predsednik DZ-ja Dejan Židan in njegov madžarski kolega Laszlo Köver sta v Prekmurju in Porabju obiskala pripadnike 
slovenske in madžarske narodne skupnosti. 
Dejan Židan je ob obisku povedal, da sta si skupaj z Laszlom Köverjem zadala kar nekaj nalog, ker pa njuna "beseda velja, 
bova to morala uresničiti". Židan je sicer povedal, da tako pri slovenski kot madžarski narodni skupnosti zaznava 
optimistično razpoloženje. Oba predsednika sta pohvalila različne oblike kulturnega sodelovanja med državama, manjšini pa 
bosta od zdaj redno obiskovala. 
Židan je v ospredje sicer postavil predstavitev razvojnega programa slovenskega Porabja, infrastrukturnega projekta 
predstavnikov slovenske manjšine. Gre za prvi, pilotni projekt za 13 narodnih skupnosti na Madžarskem, ki bo pomagal 
učvrstiti gospodarske temelje manjšine, pripravila pa ga je Državna slovenska samouprava. 
 
 
"Kakor sta bila za obstoj in razvoj slovenske skupnosti v Porabju pomembna dva trenutka, ustanovitev Državne slovenske 
samouprave in Razvojne agencije Slovenska krajina, smo danes pred tretjim trenutkom, ki je vsaj enako pomemben. Zanj 
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smo Madžarski hvaležni, saj je naša skupnost tukaj najmanjša, projekt pa uresničuje za manjšino bistvene stvari," je povedal 
Židan. 
Trdnejša gospodarska moč narodne skupnosti 
Pohvalil je tudi boljšo organiziranost porabskih Slovencev, ki je po njegovem mnenju prinesla viden napredek in uspešne 
projekte, ki poleg jezika in kulture utrjujejo tudi gospodarsko moč narodne skupnosti, kar je, tako Židan, najpomembnejši 
pogoj, da kot skupnost ostanejo tudi v prihodnje. 
Razvojni projekt, vreden 50 milijonov evrov, naj bi madžarska vlada relativno hitro potrdila. To po besedah predsednika 
Državne slovenske samouprave Martina Ropoša pričakuje tudi manjšina. 
Köver: Ključnega pomena je ohranjanje jezika 
Tudi Köver je pohvalil omenjeni projekt in se strinjal, da je za ohranjanje narodnosti ključnega pomena ohranjanje jezika, ki 
pa se po njegovem mnenju lahko ohrani, če postane ekonomski dejavnik. 
"Prizadevati si moramo za krepitev gospodarskih vezi med državama in pri tem vključiti zasebna podjetja. Vloga države 
oziroma vlade pa je, da zagotovi infrastrukturo v najširšem smislu, da se lahko oblike sodelovanja čim prej uresničijo," je 
poudaril Köver in dodal, da je slovenska manjšina najdejavnejša na področju ohranjanja identitete in obstoja ter da lahko v 
sodelovanju s prekmurskimi Madžari uspešno skrbi za svoj obstoj. 

• Merklova po kampanji Orbana izrazila solidarnost z Junckerjem. G. V.  MMC RTV SLO, STA.  21. februar 2019  
Kampanja pred volitvami evropskih poslancev 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/merklova-po-kampanji-orbana-izrazila-solidarnost-z-junckerjem/480749 
 
 
Angela Merkel je izrazila podporo predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, nad katerega se je s kampanjo 
spravil madžarski premier Viktor Orban. 
Po naročilu Orbanove vladajoče stranke Fidesz so se na Madžarskem za majske volitve v Evropski parlament pojavili plakati 
s podobami Junckerja in milijarderja madžarskega rodu Georgea Sorosa, ob tem pa je pripis, da evropski voditelji sledijo 
Sorosevim ukazom. 
Soros je že dolgo tarča kritik Orbana, da podpira nezakonite migracije in spodkopava evropske vrednote. 
"Jean-Claude Juncker ima mojo polno solidarnost, in to bomo dali jasno vedeti tudi v naših pogovorih z Madžarsko," je dejala 
nemška kanclerka. 
Po Orbanovih napadih na Junckerja in evropske institucije so se okrepili pozivi k izključitvi njegove stranke Fidesz iz 
desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), ki je največja politična skupina v Evropskem parlamentu. 
Vodilni kandidat EPP-ja na evropskih volitvah Manfred Weber je tako pod vse večjim pritiskom, naj ukrepa proti Orbanu. Do 
zdaj je Weber branil odločitev, da Fidesz ostane v vrstah EPP-ja, medtem ko je Juncker že oktobra lani izjavil, da za Orbana 
ni več prostora v EPP-ju. 

• »Brez pravic ni svobode«. Ka. M. MMC RTV SLO. 21. februar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/brez-pravic-ni-svobode-152588.html  
Medtem ko delo v industrijskih obratih poteka kot običajno, je okrnjen pouk v katalonskih šolah in na univerzah, zaprte 
so trgovine.  
 
 
Zaradi »procesa«, sojenja katalonskim independentističnim voditeljem, v Kataloniji danes množično stavkajo pod okriljem 
slogana »Brez pravic ni svobode«. 
S splošno stavko – njen glavni organizator je manjši sindikat Intersindical-CSC – hočejo Katalonci izraziti svoje nasprotovanje 
sojenju dvanajstim katalonskim političnim in civilnodružbenim voditeljem. Dvanajsterici so zaradi sodelovanja pri poskusu 
osamosvajanja te avtonomne pokrajine jeseni 2017 začeli soditi prejšnji teden na madridskem vrhovnem sodišču. Najvišjo 
zaporno kazen, 25 let, špansko generalno tožilstvo zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola 
Junquerasa. 
Medtem ko delo v industrijskih obratih poteka kot običajno, je, poroča katalonski časopis La Vanguardia, okrnjen pouk v 
šolah in na univerzah, zaprte so trgovine. Aktivnosti protestnikov so se začele že zjutraj. Katalonski policisti Mossos 
d'Esquadra so posredovali pri skupinah, ki so zablokirale ulice v Barceloni; po poročanju tiskovne agencije AFP je skupno 
zablokiranih dvajset cest, tudi avtocesti, ki povezujeta špansko in katalonsko prestolnico ter Španijo in Francijo.  
Vznemiril tudi kraljev nagovor 
Stavka in protesti se v katalonskih mestih dogajajo dan po nagovoru španskega kralja Filipa VI. na svetovnem kongresu 
pravnikov v Madridu, kjer je – ne da bi sicer neposredno omenil sojenje katalonskim voditeljem – dejal, da demokracija ne 
more biti nad zakonom, in dodal, da »brez spoštovanja zakonov ni miroljubnega sobivanja niti demokracije, je negotovost, 
arbitrarnost in, navsezadnje, propad moralnih in državljanskih načel družbe«. 
 

 

• Amina Majetić - pesnica in glasbenica. MMC RTV SLO. 19. februar 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/amina-majetic-pesnica-in-glasbenica/480543  
Amina Majetić je pesnica mlajše generacije in glasbenica z avstrijske Koroške. Po končani osnovni šoli na Jesenicah, kjer 
se je rodila, je nadaljevala šolanje na Slovenski gimnaziji v Celovcu, kamor je prišla pred 12 leti. 
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Na fotografiji: Janez Stergar, Amina Majetić, Martina Piko-Rustia in Martin Kuchling na predstavitvi ob 155-letnici 
Slovenske matice. Foto: Mateja Železnikar 
 
»Ko smo se z družino preselili po nekakšni skupni odločitvi, sem bila še v najstniški letih in takrat kakšnih večjih pričakovanj 
nimaš, razen tega, da se boriš s čisto novim jezikom, iščeš novo družbo, raziskuješ novo okolje, se poskušaš prilagoditi. In 
potem vrsto let pozneje ugotoviš, da se lahko nekje na tujem čutiš sprejetega, če predvsem sam delaš na tem.«  
Amina Majetić, ki se danes počuti koroška Slovenka, je že od dijaških let uspešno sodelovala na različnih literarnih natečajih 
in v zbirki Popki literature leta 2012 objavila svojo prvo pesniški zbirko z naslovom Vse ali nič. Letos pa bo pri Mohorjevi 
založbi izšla njena druga zbirka z naslovom Ko sanje ostanejo sanje. 
Več o možnostih literatov mlajše generacije in glasbi, s katero se je Amina Majetić ukvarjala še preden je začela pisati pesmi, 
v oddaji. 

• Prešerno tudi v Porabju. 19. februar 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/preserno-tudi-v-porabju/480541 
 

 
Slika: Prešerno tudi v Porabju. Foto: MMC RTV SLO 
 

 
Slika: Proslava Gornji senik. Foto: Radio Slovenija/Silva Eöry 
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Slika: Skupina Edna. Foto: Radio Slovenija/Silva Eöry 
 
Proslava, ki jo je v kulturni dvorani na Gornjem Seniku 7.2.2019 pripravila Državna slovenska samouprava, je bila v 
znamenju najmlajše generacije porabskih Slovencev. Učiteljica-asistentka Valentina Novak, ki je pripravila kulturni program, 
je prejela veliko čestitk. V proslavo je namreč vključila tudi starše in druge. 
»To je pravi način, da se začnemo pogovarjati v različnih jezikih. Seveda o kulturi najprej razmišljamo. Da bi koga izključili in 
razmišljali samo v slovenščini, bi jih malo sodelovalo v proslavi. To bi bilo škoda. Zdelo se mi je zelo pomembno, da 
vprašamo, kaj kultura je, vse. Vse učence, učitelje, ves kolektiv se je s tem ukvarjal cel mesec, k razmišljanju smo povabili tudi 
tiste, ki kreirajo jezikovno politiko v Porabju in mislim, da so zelo lepo povedali.«  
O tem, kaj je kultura, je razmišljala tudi slavnostna govornica Agota Kallay, vodja centra za manjšinsko šolstvo pri Zavodu za 
šolstvo Republike Madžarske, ki je spomnila na uspavanke, ki so jim jih pele babice, Župančičeve pesmi o Cicibanih, 
Skodelica kave, Martina Krpana in druga pomembna dela slovenske književnosti. 
Na prireditvi v nedeljo, 10.2.2019, ki jo je v Slovenskem domu v Monoštru pripravila še Zveza Slovencev na Madžarskem, pa 
se je predstavila prekmurske etno skupina Edna. Slavnostni govornik, slavist in novinar Dušan Mukič, pa je poudaril, da je 
zanj slovenska kultura vse, kar je povezano z jezikom. 
»Slovenska kultura je zame v prvi vrsti slovenski jezik, prvi jezik, ki sem ga spregovoril, jezik, ki sta mi ga predala mama in 
oče…. In čeprav izdelujemo papirnate cvetlice in plešemo v folklornih skupinah, mi kultura pomeni predvsem slovenski jezik. 
To so časopisi, ki jih izdajamo, je slovenskih radio v Monoštru, so Slovenski utrinki in še več. So novele, ki se napišejo v 
slovenskem jeziku, so pesmi, so romani v slovenskem jeziku. Tu v Porabju pa je še posebej pomembno porabsko slovensko 
narečje.« 

• Študent naj bo! MMC RTV SLO. 19. februar 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/student-naj-bo/480523 
 

 
Slika: Na slovenskih univerzah, po sicer neuradnih podatkih, študira okrog 700 mladih s Hrvaške, največ iz Istre in 
Primorsko-goranske županije. Foto: MMC RTV SLO 
 

 
Slika: Modi Rabak. Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković 
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Slika: Eva Ciglar Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković 
 

 
Slika: Vida Srdoč z učenci DPS na proslavi kulturnega praznika v SKD Ajda v mestni knjiznici v Umagu. Foto: Radio 
Slovenija/SKD Ajda 
 
Na slovenskih univerzah, po sicer neuradnih podatkih, študira okrog 700 mladih s Hrvaške, največ iz Istre in Primorsko-
goranske županije. Največ zanimanja za ta študij je na Reki, kjer je društvo Bazovica že skoraj četrt stoletja (1995) pravo 
središče informacij o prijavah in vpisu ter štipendijah za potomce slovenskega rodu. Zato so dobro obiskane tudi vse oblike 
učenja slovenščine, društvo pa tako tudi pridobiva mlade člane. 
Na informativnem večeru, ki so ga organizirali 11.2. 2019, so navzoče seznanili z informativnimi dnevi Univerze v Ljubljani, ki 
ima poseben ugled. 
Kot poroča Marjana Mirković, so številni maturanti ob prijavah preverjali tudi druga navodila, pojasnjuje tajnica društva 
Bazovica Eva Ciglar. In kaj jim je svetovala? 
»Da se dobro pripravijo na prvo prijavo. To so življenjske odločitve, ki jih sprejemajo, nekateri samo enkrat, nekateri 
večkrat. Lepo je, kadar človek ve, kaj hoče in se pride potem prijavit k nam v Bazovico.« 
Največ zanimanja med bodočimi študenti je bilo tudi letos za študij arhitekture, tako smer arhitektura kot smer urbanizem. 
Veliko zanimanja pa je bilo tudi za akademijo za glasbo, kamor se namerava vpisati tudi Modi Rabak, maturantka reške 
Srednje glasbene šole Ivana Matetića Ronjgova. 
»Nameravam se vpisati na akademijo za glasbo v Ljubljani, smer teorija in kompozicija. Prijavila sem se prvi dan, ko so bile 
odprte prijave. Poslali smo v Ljubljano in zdaj čakamo odgovor. Upam, da mi bo to uspelo uresničiti. Menim, da se bom na 
tej akademiji lahko veliko naučila in Ljubljana kot mesto mi je všeč.« 
Več, tudi o tečaju slovenskega jezika, ki ga za bodoče študente pripravljajo v Bazovici, pa lahko slišite v oddaji Sotočja. 
 

Mladina, Ljubljana 
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• Tajani, pač pravi Evropejec. Grega Repovž. Mladina, Ljubljana, št. 7, 15. 2. 2019   
Uvodnik 
https://www.mladina.si/189561/tajani-pac-pravi-evropejec/  
Antoniu Tajaniju smo lahko za njegov nastop v Bazovici hvaležni. Večina je namreč spregledala, da so v zadnjih štirih letih 
evropske stranke, razen redkih, skoraj vse po vrsti začele uporabljati nacionalistično retoriko. Seveda, začelo se je z 
begunsko krizo ter vse večjim uspehom populistov, ki so gradili na protibegunski retoriki. Sledila sta uspeh Donalda Trumpa 
z Najprej, Amerika in britanski brezglavi nacionalizem – v Britaniji je tako hudo, da si laburisti še danes, pa čeprav je že 
zadnjemu vodovodarju iz Glasgowa jasno, da prihaja velik račun za iracionalnost, ne drznejo biti proti brexitu ali vsaj za nov 
referendum; nikar ne pozabimo tega. Tako je to, ko prevlada nacionalizem.  
Nacionalistični populizem je namreč danes že stalnica političnega uspeha na Zahodu, uporabljajo ga skoraj vsi. Tudi zmerni 
se temu ne izognejo, eni svojo nacionalno pripadnost kažejo z bojem za teran. Iracionalno, a tako je. Razen redkih – na 
primer Levice v Sloveniji, pa tudi njih kdaj zanese – je ta retorika nekaj, kar uporabljajo malodane vse politične stranke, ker 
seveda pazijo, da jih ne bi kdo obtožil, da niso dovolj narodno zavedne itd. Seveda, to je pot v pekel, a hkrati evropska 
politična stvarnost. Ne pozabimo, da so v strahu, da bodo to tekmo z nacionalisti izgubili, nekateri na mejo postavljali ograje 
z rezilno žico. 
Zdaj smo tu, pred evropskimi volitvami, in Tajani nam je zelo nazorno pokazal neizogibno: retorika nacionalnega, retorika 
nas proti drugim, retorika sovražnih sosedov, tujcev, drugega, zgodovinskih krivic, to bo retorika, ki bo temelj kampanj na 
evropskih volitvah, ki prihajajo v maju. Pač, to je najlažje, nihče si ne bo upal tej retoriki ogniti, da ne bi zaostal. Te volitve 
bodo res spopad, a to ne bo spopad za skupno Evropo, ampak spopad znotraj Evrope, dejansko ena nacija zoper drugo in 
druge. Italije proti Franciji, Italije proti Sloveniji, Belgije proti Franciji, Nizozemske proti Nemčiji. Te volitve se kažejo veliko 
bolj prelomne, kot smo upali. Bodimo namreč realni: Tajani namreč kljub vsemu ni totalni skrajnež, je zgolj kratke 
preračunljive pameti, poleg tega se mora prilagoditi prevladujoči salvinijevski retoriki, ki obvladuje državo. A pomemben je 
še en vidik: pri vsem tem mu je zelo očitno vseeno, da je Evropa danes krhka tvorba, da je njena prihodnost negotova, da se 
ta Evropa lahko nenadoma spremeni v kletko, v kateri bodo tudi znotraj evropskih institucij vladale besede nacionalnega 
populizma. Da se je opravičil, naj vas ne zavede. Ni si pač mislil, da bodo njegove besede v neki mali vasi na skrajnem 
vzhodu Italije prodrle do Bruslja. 
Pa Slovenija? No, zdi se, da imamo priložnost, da ostanemo otok normalnosti. To smo že v tem trenutku. Dejstvo je, da v 
Sloveniji nacionalistom ni uspelo osvojiti oblasti. Sreča v tuji nesreči (s tem mislimo na dejansko grozljiv položaj sicer redkih 
beguncev pri nas) je, da pri nas beguncev dejansko ni. Nekaj sto je enako nič. Še nikoli v sodobni zgodovini jih ni bilo tako 
malo, še nikoli ni bilo tako malo ljudi, ki bi prosili za azil, še nikoli nismo podelili tako malo dovoljenj za bivanje, še nikoli ni 
tako malo ljudi vsaj poskušalo priti v to državo. In to vedo vsi. Z drugimi besedami: protibegunska retorika ne more pasti na 
plodna tla. To je tema, ki preprosto ne uspeva več. Dejansko so razmere tako normalne, tako umirjene, da je težko biti 
nacionalist v tej državi. Poleg tega deluje na primer premier Šarec bolj zaveden od nacionalistov, sploh po fiasku tega tedna, 
ko je Šarec nemudoma obsodil dogodke v Bazovici, Janez Janša pa je v svoji splošni grenkobi hitel prikimavati italijanskim 
fašistom. Razen večnega pribočnika Branka Grimsa se je še vrhuška stranke zavila v malo bolj diplomatsko vedenje. Ker 
fašistom se pač ne prikimava. Tega pač ne počne nihče pri zdravi pameti v tej državi. Hecno, a res smo otok miru med 
državami, v katerih prav v vseh vladajo stranke nacionalistične in populistične retorike. In prav ta obkroženost s skrajnimi 
strankami na oblasti v naši okolici tudi splošni javnosti slika, kako normalne razmere imamo. In bolj ko ropotajo Madžari, 
Hrvati, Avstrijci in Italijani, več ko torej vemo o tem, kakšna retorika se uporablja tam, večji mir in zadovoljstvo legata na to 
deželo. In vse to le zato, ker so normalne politične stranke pred lanskimi volitvami in tudi po njih razumele, da bo 
kakršnokoli sodelovanje s SDS pač pogubno tako zanje kot za državo. 
S tem seveda nočemo reči, da ta država nima težav ali da so vse odločitve vlade dobre, na primer. Še zdaleč ne, zaradi 
zunanje politike nas je lahko v teh dneh že zelo sram. Državna politika upravljanja premoženja na primer postaja vse bolj 
neprepoznavna, kot bi neki lobiji zasedli pozicije moči znotraj vlade, zdi se, kot da vlada stihija. A vse to so razmeroma 
normalne notranjepolitične razmere, glede na pretekle izkušnje in vlade pa celo vsaj za nekaj odtenkov boljše. Žal pa je 
Slovenija del Evropske unije in to čaka res prekleto težka preizkušnja v naslednjih mesecih, sploh ker se na teh volitvah ne 
bodo spopadali zgolj politiki in politične stranke, ampak se bodo v to dogajanje vpletle tudi druge velike sile, od Amerike, 
Rusije do Kitajske. Šibka Evropska unija je namreč v interesu vseh teh treh velesil. In na teh volitvah je mogoče Evropo 
dobro ošibiti.  

• Upor Romov.  Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, št. 7, 15. 2. 2019   
Bojkot volitev 
https://www.mladina.si/189604/upor-romov/  
»Poslali smo jasno sporočilo, da se ne bomo potegovali za mandate, ki nam pripadajo v krovni organizaciji. Sporočilo, da ne 
želimo delovati v sistemu, ki ne deluje, in da ne želimo več, da se romski svetniki izrabljajo za alibi, da neki sistem deluje. Ker 
dobro vemo, da ne,« pravi Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov. 
Romski svetniki so pred dnevi bojkotirali volitve v Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Nanje ni bilo niti enega od 20 
romskih svetnikov. 

https://www.mladina.si/189561/tajani-pac-pravi-evropejec/
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Svet romske skupnosti je krovni in državni organ, kjer Romi sami odločajo o svojih zadevah. Je nekakšna romska vlada, ki si 
jo Romi izberejo sami. A sestava tega sveta že leta ne odslikava dejanskih razmer. »Težava je veljavni zakon, s katerim niso 
zadovoljene niti najosnovnejše potrebe romske skupnosti. Poleg tega sestava sveta romske skupnosti ne odraža realnega 
stanja organiziranosti Romov v praksi. In ne odraža resničnih interesov romske skupnosti,« pojasnjuje Rudaš. 
Svet je bil ustanovljen z zakonom o romski skupnosti, ki ga je leta 2007 napisala vlada Janeza Janše. Tedaj je bil določen tudi 
način sestave 21-članskega sveta tako, da je dvotretjinsko večino (14 delegatov) imela Zveza Romov Slovenije, preostalih 
sedem mest pa romski svetniki. 
Takšna sestava se na prvi pogled ne zdi nič nenavadnega, a govorimo lahko o monopolu ene romske organizacije, ki se 
resda imenuje »Zveza Romov Slovenije«, v resnici pa gre za društvo, lahko bi rekli eno romsko družino, ki z dvotretjinsko 
večino obvladuje državni organ. Da gre za nepravično, nesprejemljivo ureditev, se zaveda tudi direktor urada za narodnosti 
Stanko Baluh, ki je razočaran nad tem, da v vseh teh letih Zveza Romov Slovenije, ki izhaja iz Prekmurja in jo vodi Jožek 
Horvat Muc, ni bila sposobna imenovati niti enega samega predstavnika z drugega konca Slovenije, recimo iz Dolenjske in 
Bele krajine, kjer Romi živijo v najtežjih razmerah. 
Poskusov spreminjanja sestave sveta je bilo kar nekaj, vsi so bili neuspešni. Nazadnje se je nov zakonski predlog odločila 
napisati prejšnja vlada, a je nato zaradi predčasnih volitev obtičal v zakonodajnem postopku. Ta predlog predvideva, da bi 
večino v svetu dobili občinski svetniki, ki so izvoljeni predstavniki romske skupnosti. Rudaš pravi, da je zdaj čas, da nova 
vlada nadaljuje postopek spremembe zakona: »Romski svetniki, ki smo legitimno izvoljeni predstavniki romske skupnosti in 
predstavljamo več kot dve tretjini Romov, živečih v Sloveniji, želimo sooblikovati politiko, ki bo uspešno integrirala romsko 
skupnost prostorsko in tudi družbenoekonomsko. Svet romske skupnosti kot najvišji organ pa zdaj dela vse drugo, samo 
tistega ne, kar Romi potrebujemo.«  
Baluh dodaja, da potezo romskih svetnikov razume, da pa bodo volitve ponovili in svetnike poskusili prepričati, naj 
sodelujejo pri delu sveta tudi v prihodnje. Hkrati, obljublja, bo vlado pozval, naj začne zakonodajno proceduro, se uskladi 
glede zakonskega predloga in ga nazadnje tudi potrdi. 

• Kako so fojbe postale opravičilo za napade na slovensko manjšino in Slovence. Jure Trampuš. Mladina, 
Ljubljana, št. 7, 15. 2. 2019   

Razrast fašizma 
https://www.mladina.si/189598/kako-so-fojbe-postale-opravicilo-za-napade-na-slovensko-manjsino-in-slovence/ 
 

 
Slika: Italijanski notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini med prireditvijo pri bazoviški fojbi. V polemiki po prireditvi 
je med drugim dejal, da je bila edina krivda žrtev ta, »da so bili Italijani, kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo.« 
Foto: © Profimedia 
 
V vasi Bazovica, nedaleč od italijansko-slovenske meje, stojita spomenika. Eden je slovenski, postavljen je v spomin 
bazoviškim žrtvam. Tam so bili septembra 1930 ustreljeni štirje antifašisti, člani TIGR-a, medvojne tajne domoljubne 
organizacije, obsojeni na prvem tržaškem procesu. Gre za skromen kamniti steber z imeni ubitih. 
Drug spomenik, pravzaprav spominski park, stoji streljaj stran, je razkošnejši, postavila ga je italijanska država. Na tem 
mestu naj bi bila namreč fojba, kraško brezno, v resnici pa je bil tam opuščen rudarski jarek, kamor so takoj po drugi 
svetovni vojni, na začetku maja 1945, pripadniki jugoslovanske vojske zmetali trupla aretiranih in pred vojaškimi sodišči na 
hitro obsojenih ljudi. Številka pobitih na tem kraju ni bila nikoli natančno določena, po nekaterih podatkih naj bi jih bilo 
nekaj sto, med njimi so tudi v zaključnih bojih ubiti nemški vojaki. Italija sicer nikoli ni želela raziskati, kdo leži tam pod 
zemljo, koliko je bilo tam res pobitih ljudi – koliko je bilo Italijanov, koliko drugih. A dejstvo je, da so se poboji v Bazovici 
zgodili. Bazoviški spomenik, jeklena konstrukcija, križ in italijanska zastava, pomeni mitološko točko italijanskega spomina 
na žrtve fojb, tam se dogajajo komemoracije, tja prihajajo ugledni politiki, tja romajo šolarji. Kot vsaka mitološka točka ima 
tudi ta z zgodovino in njenim dogajanjem malo povezave. 
Sovraštvo in vojna  
»V soboto sem bil v Bazovici, na drugi strani, pri slovenskem obeležju,« pravi nekdanji italijanski senator Stojan Spetič, 
dolgoletni zamejski politik. »Mimo nas so po cesti hodili ljudje, ki so se odpravili na uradno italijansko slovesnost ob dnevu 
spomina na fojbe in eksodus. Vse to sovraštvo se je dobro čutilo, viselo je v zraku, ljudje, ki so hodili mimo, so psovali, 
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kričali, nas zmerjali, da smo morilci, likvidatorji in podobno. A hvala bogu je to samo ena stran zgodbe, spomnite se 
novembrskega shoda gibanja CasaPound v Trstu, nas, ki smo neonacistom nasprotovali, je bilo nekajkrat več kot tistih 
drugih.«  
 

 
Slika: Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani se je tri dni po vzklikih »o italijanski Istri« in »italijanski 
Dalmaciji« opravičil. Ljudje naj bi ga zgolj narobe razumeli. Foto: © Profimedia 
 
Poboji v Istri, v Trstu in na Goriškem so se med drugo svetovno vojno dogajali v dveh obdobjih. Najprej so se zgodili v Istri 
neposredno po kapitulaciji Italije, v času brezpravja in maščevanja so prihajajoči hrvaški partizani, pa tudi domačini, ubili 
okoli 400 ljudi, predvsem članov fašistične stranke, sodelavcev okupatorskih oblasti, med ubitimi so bili tudi nedolžni. Po 
mesecu dni, oktobra 1943, so Nemci v hitri protiofenzivi »čiščenja Istre« v kaotičnih spopadih pobili okoli 2000 partizanov in 
nekaj tisoč civilistov, požigali so vasi, morili, plenili, obešali, in potem ko so vzpostavili nadzor, še dve leti izvajali represalije. 
Drugi del zgodbe o fojbah se je začel maja 1945. Po že vnaprej sestavljenih seznamih so začasne jugoslovanske oblasti 
aretirale skoraj 10.000 posameznikov, aretacije so bile povezane predvsem z njihovim medvojnim delovanjem. Dobro 
polovico ljudi so oblasti izpustile, druge so zaprli, veliko so jih ubili. Skupno število umrlih je okoli 3000; vsi niso končali v 
fojbah, nekateri so umrli v taboriščih, drugi v zaporih, tretji so bili ustreljeni drugje. Nevenka Troha, ki se je desetletja 
ukvarjala s fojbami, je v enem izmed intervjujev za Mladino dejala: »Večina usmrčenih je bila povezana s fašizmom, še bolj 
pa z nemškimi okupatorji. Bili so policijski agenti, financarji, karabinjerji ali ovaduhi. Druga kategorija so tisti, ki so jih 
likvidirali po pomoti.« 
 

 
Slika: Bakle in zastave po bazoviških ulicah. Pohod so pripravili: gibanje Pro Patria, Odbor za 10. februar in združenje Lega 
Nazionale. Foto: © Damjan Balbi 
 
Pobijanje torej ni bilo neposredno v povezavi z etnično pripadnostjo žrtev, temveč z vojnimi razmerami in tudi z ideološkim, 
razrednim bojem – »čistiti na bazi fašizma« je pisalo v eni izmed partizanskih depeš. Med žrtvami je bilo tudi nekaj 
partizanov in njihovih podpornikov, domnevnih sovražnikov novega režima. 
Povojna, pa tudi medvojna ubijanja zajetih in aretiranih so zločin, vreden obsojanja in zavračanja. »Niso pa slovenska ali 
jugoslovanska posebnost. Poboji so se dogajali povsod, med drugo svetovno vojno in še mesece po njej. Ne smemo zanikati, 
pozabiti, spregledati njihove univerzalnosti,« opozarja Keith Lowe, britanski zgodovinar. 
Teh in drugih pobojev torej ne moremo nikakor opravičiti, lahko jih poskušamo razumeti. In to vsaj na dveh ravneh: prva je 
napačen poskus vzpostavitve med drugo svetovno vojno porušenega moralnega reda, torej maščevanje, druga je način 
vzpostavitve totalitarne oblasti. 
 



 
Slika: V noči pred spominskim dnevom so se na ograji slovenskega goriškega visokošolskega centra pojavili plakati in 
napisi, ki so slavili mučenike iz fojb. Blocco Studentesco, podmladek skrajnega gibanja CasaPound, je kasneje zatrdil, da 
so le iskali dialog s slovenskimi dijaki. Foto: Mladina 
 
Za razumevanje zgodovinskih dogodkov je torej potreben kontekst, na pa politika. Štefan Čok, sodelavec Odseka za 
zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice v Trstu, tako opozarja, da »zgodovine ne moremo razumeti tako, da 
gledamo samo obdobje od septembra 1943 do podpisa pariške pogodbe leta 1947. Moramo se vprašati tudi, kaj se je 
dogajalo pred in po tem času, kaj se je dogajalo v Italiji, v Jugoslaviji, v celi Evropi. Umeščanje nekih dogodkov ne pomeni 
podcenjevanja nekega pojava, nasprotno, moramo govoriti o fojbah, a govoriti moramo tudi o fašizmu pred njim in o 
italijansko-jugoslovanskih odnosih po vojni. Brez pravega okvira ni pravega razumevanja.«  
Pozabljeni konsenz o zgodovini  
Na vprašanje fojb in odgovornosti za zločine, ki jih je v Sloveniji storil italijanski okupator, je med drugim želela odgovoriti 
tudi skupna slovensko-italijanska zgodovinska komisija, ki je pred skoraj 20 leti raziskovala zapletene odnose med državama. 
V poročilu, ki je bilo na slovenski strani strokovno in politično sprejeto z večjimi simpatijami kot na italijanski, je tako 
zapisano, da so po koncu druge svetovne vojne Italiji naklonjeni prebivalci nekdanje Julijske krajine doživljali jugoslovansko 
zasedbo kot najtemačnejši trenutek v svoji zgodovini. »Tudi zato, ker jo je na Tržaškem, Goriškem in Koprskem spremljal val 
nasilja, ki se je izražal v aretacijah več tisočev, po večini Italijanov, a tudi Slovencev, ki so nasprotovali jugoslovanskemu 
komunističnemu političnemu načrtu – del aretiranih je bil v presledkih izpuščen; v stotinah naglo izvršenih obsodb – žrtve so 
bile večinoma vržene v kraška brezna, imenovane fojbe; ter v deportaciji velikega števila vojakov in civilistov, ki so deloma 
shirali ali bili ubiti med deportacijo, po zaporih in po taboriščih za vojne ujetnike v raznih krajih Jugoslavije (med njimi je 
treba omeniti Borovnico).« 
 

 
Slika: »Posvečeno zmagi« – eno izmed gesel gibanja Blocco Studentesco. Foto: Mladina 
 
Prišlo je do obračuna, povračilnega nasilja, vendar ni šlo za sporadične ekscese, temveč organizirano, državno nasilje. Šlo je 
»za odstranitev oseb in struktur, ki so bile tako ali drugače (tudi ne glede na osebno odgovornost) povezane s fašizmom, z 
nacistično nadoblastjo, s kolaboracijo ter z italijansko državo, in prizadevanje za predhodno čistko dejanskih, potencialnih ali 
pa samo domnevnih nasprotnikov komunističnega režima«. 
Zgodovinar Čok upravičeno opozarja, da »uradna zgodovina ne more in ne sme obstajati, tega poročila ne smemo tolmačiti 
kot Sveto pismo«. Hkrati mu je žal, da se na poročilo pozablja, »žal se ne izhaja iz njegovih ugotovitev, lahko smo do 
poročila kritični, lahko ga nadgrajujemo, a pomeni neki osnoven skupen imenovalec. So pa te stvari naporne. Vedno je 
namreč težje obravnavati in sprejemati druge zorne kote kot pa imeti na zgodovino črno-beli pogled.«  
Dan sovraštva  
Razloge, zakaj je bilo to poročilo, ki je bilo mišljeno kot poskus vzpostavitve dialoga med državami, na italijanski strani 
pospravljeno v predal, je treba poiskati v italijanski politiki. »Po padcu berlinskega zidu je bila razpuščena največja 
komunistična partija v zahodni Evropi, torej italijanska. Njeni nasledniki, vsaj večina njih, so želeli javnosti dokazati ne le to, 



da so postali skesani spreobrnjenci, pač pa tudi, da niso več, kar so bili, da torej nimajo nikakršne povezave s preteklostjo,« 
pravi Spetič. Tako se je nekdanji predsednik italijanske poslanske zbornice, član Demokratične stranke levice, Luciano 
Violanti v Trstu leta 1998 srečal s Gianfrancom Finijem, tedanjim vodjem Nacionalnega zavezništva. »Pogovarjal naj bi se o 
spravi in o tem, da naj bi se na eni strani priznali fašistični zločini in taborišča, na drugi strani pa naj bi levica priznala fojbe in 
povojne obračune v Italiji. Na koncu se je na prvi del pozabilo, sedaj pa se spominjamo samo fojb.« Vse skupaj je pripeljalo 
do leta 2004, ko je Italija uzakonila dan spomina na žrtve fojb in eksodusa. Že izbira datuma je nenavadna, pravi Spetič. »10. 
februar je dan podpisa Pariške mirovne pogodbe, ki je zapečatila novo mejo med Jugoslavijo in Italijo. Pariška mirovna 
pogodba je Italiji priznala, zahvaljujoč odporništvu, da ni bila poraženka kot Nemčija, ampak da je bila vsaj na pol tudi 
zaveznica. Italiji se ni zgodilo nič hudega, razen tega, da je morala vrniti ozemlja, ki jih je pridobila po prvi svetovni vojni. 
Namesto da bi 10. februarja praznovali rehabilitacijo Italije, ko je kot fašistična država napadla Grčijo, Jugoslavijo, Albanijo, 
Francijo, Rusijo, da afriških avantur ne omenjam, danes raje govorijo o izgubljenih ozemljih in pobojih.« 
Enostavno je torej govoriti o fojbah, malo težje pa o taborišču na Rabu, o okupaciji, o roški ofenzivi, o poitalijančevanju, 
fašizaciji družbe. 
V Sloveniji sicer velja prepričanje, da je 10. februar vedno izkoriščan za revizijo zgodovine. Po svoje to drži, posebno če se 
poslušajo zgolj izjave predstavnikov trenutne oblasti ali pa gledajo filmi, ki jih v tem času vrtijo na RAI. A stvar je bolj 
zapletena, vsi Italijani niso revizionisti, kot tudi vsi niso občudovalci fašistične preteklosti. »Vsebino dneva spomina so v 
zadnjih letih določale predvsem lokalne uprave, občine, ki pa so se tega lotevale na različne načine. Lahko pozitivno: v 
deželo Furlanijo - Julijsko krajino je tako prišlo iz Toskane sto dijakov, učiteljev, obiskali so Gonars, predavali smo jim o 
narodnih manjšinah, skušali so razumeti kompleksnost nekega prostora, do njega so želeli pokazati spoštljiv odnos. Potem 
so lahko občine površne – do praznika se obnašajo kot srednješolski dijaki, ki domačo nalogo naredijo hitro. Lahko pa 
občine ta praznik izkoriščajo za politične namene,« pravi Čok. 
Salvini o fašistih ni govoril. In ni govoril niti o fašističnem taborišču na Rabu, kjer je med vojno umrlo 1200 ljudi, med njimi 
tudi več kot sto otrok, starih manj kot deset let. 
Pri uporabi izrazov »mi« in »vi« je treba biti torej pazljiv. »Tudi na italijanski strani je zaradi revizionizma zgodovine 
marsikdo zaskrbljen. Res je, da se dogajajo pohodi neonacistov v Trstu in Gorici, res pa je tudi, da se je v italijanski politiki in 
civilni družbi pojavilo opozorilo, da je Italija začela delati korake nazaj. Vsega torej ne smemo posploševati na razmerja med 
Slovenci in Italijani, prava ločnica bi morala biti drugje. Ali torej v svojem sosedu, naj bo to človek ali država, vidimo 
prijatelja, s katerim se morda lahko tudi prepiramo, a vseeno je prijatelj, ali pa v njem vidimo sovražnika.«  
 

 
 
Politična zloraba zgodovine ni italijanska posebnost, na pohodu je po vsej Evropi. Zgodovinarka Nevenka Troha je zaradi 
tega že popolnoma pesimistična. »Zgodovinarji lahko raziskujemo, kar si želimo, poskušamo izbrskati, razložiti, opisati, kaj 
se je dogajalo, začrtati želimo vsaj delno objektivno resnico. Politiki pa potem povedo svojo različico, ki jo novinarji 
povzamejo. Včasih se celo vprašaš, zakaj se zgodovinarji sploh ukvarjamo s tem. Tudi v Sloveniji nismo boljši, saj tudi tukaj 
nekateri politiki vedno znova ponavljajo zgodovinske polresnice, ki smo jih že nekajkrat zanikali, pa vseeno krožijo v 
javnosti.«  
Pri vprašanju fojb je tako povsem jasno, da si, kot opozarja Spetič, nekateri politiki v Italiji izberejo zgolj tisto, kar jim je všeč. 
»Ne govorijo o taborišču na Rabu, ne govorijo o taborišču v Gonarsu, o lagerjih, talcih, ki so jih pobijali v Sloveniji. Druga 
stvar pa je rehabilitacija fašizma v Italiji. Če na isto raven postaviš fašizem in komunizem, partizanstvo, na koncu vse to 
pripelje do tega, da desničarske sile dobijo državotvorni obraz.« 
Zloraba  
Seveda pa ima ta politična zloraba posledice. Fabio Vizintin je že dolga leta župan Doberdoba, zamejske občine. V 
Doberdobu so leta 2016 postavili spomenik slovenskim žrtvam prve svetovne vojne, kar naj bi bilo sporočilo miru in 
priznanje slovenski manjšini. »Danes me vedno bolj skrbi, da se sprava oddaljuje,« pravi Fabio Vizintin. »Pojavljajo se očitki, 
da smo za vse krivi Slovenci, način prikazovanja Slovencev, vseh Južnih Slovanov, kot da so bili krvoločni zmaji, ki so samo 
ubijali nedolžne Italijane, je krivičen.« Vizintin sicer pravi, da tega sovraštva v vsakodnevnem življenju ni, a stvari se lahko 
hitro spremenijo. »Na srečo se to politično zaostrovanje v vsakdanjem življenju, v stikih med ljudmi, ne čuti, nasprotno, 
odnosi med ljudmi so se v zadnjih letih izboljšali, nekatera stara sovraštva počasi ugašajo. A skrbi me, da se bodo stvari 



znova spremenile, prav v teh dneh se vsi izživljajo nad Slovenci. Na žalost se pozablja na zgodovino, na žalost veliko mladih 
privlači fašistična ideologija.« In ravno za to gre. Za razrast ideologije fašizma. 
Vrnimo se torej na začetek, v Bazovico, na prireditev ob italijanskem spomeniku. Vsi so bili tam, italijanski notranji minister 
Matteo Salvini, predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani, tržaški škof Giampaolo Crepaldi, župan Trsta Roberto 
Dipiazza, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, tam so bili tudi dijaki in 800 pripadnikov združenja vojaškega rodu 
alpincev. 
Predsednik evropskega parlamenta Tajani je v Bazovici dejal, da je »tu na tisoče nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so 
bili Italijani«, žrtve pobojev pa je označil za »žrtve vojne in protiitalijanskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo zvezdo na 
kapi samo zato, ker niso spustili italijanske zastave«. Kar je rekel, je netočno in zgodovinsko poenostavljeno. V svojem 
govoru Tajani fašizma ni omenjal. Še bolj problematičen je bil zaključek. Govor se je končal z vzklikom: »Naj živi Trst, naj živi 
italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija!« Za te besede je dobil bučen aplavz. Gre za popolnoma nesprejemljivo 
retoriko, ki je politiki v Evropski uniji, utemeljeni na sožitju in sobivanju, ne bi smeli uporabljati. A Evropska unija dandanes 
pač ni takšna, »v Evropi se skuša rehabilitirati fašizem v preobleki, ki se ji pravi rasizem, nacionalizem, revanšizem, 
populizem, to se dogaja vse od Ukrajine do Madžarske, od Poljske do Italije in tudi Slovenije in Hrvaške«, pravi Stojan Spetič. 
Večina usmrčenih je povezana s fašizmom, še bolj pa z nemškimi okupatorji. Bili so policijski agenti, financarji, karabinjerji ali 
ovaduhi. Druga kategorija so tisti, ki so jih likvidirali po pomoti. 
Tajani se je po treh dneh opravičil, v pojasnilo je omenjal prijateljstvo do Hrvaške in Slovenije, ter dodal, da obsoja vse 
totalitarizme, komunizem, nacizem in, tokrat se je nanj spomnil, tudi fašizem. Ostaja pa priokus, da je to storil šele zaradi 
političnega pritiska, njegov borbeni govor pred zbranimi je že prej dosegel svoj namen. 
Drugače je ravnal italijanski notranji minister in podpredsednik vlade Matteo Salvini. Stopil še korak dlje, govoril je o tem, da 
so otroci, umrli v fojbah, in tisti, ki so umrli v taborišču Auschwitz, enaki. Kasneje je svojo misel dopolnil še z izjavo, da ne 
verjame, »da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka komunista«. Seveda ni, metanje 
otrok v jame, ubijanje, je zavrženo dejanje. Problem pa je seveda v tem, da v fojbah ni otrok. V njih so žrtve, a v bazoviški 
fojbi ni otrok. »Ne, v fojbah ni otrok, delali smo sezname za tiste, ki so imeli stalno bivališče na našem območju, umrl je 
samo en otrok, žal, ampak umrl je v Splitu. V fojbah ni otrok,« pravi zgodovinarka Nevenka Troha. 
Salvini torej zavaja, namenoma. In z razliko od Tajanija vztraja pri svojem. Ne samo s tem, da si izmišljuje žrtve, temveč tudi, 
ker ne pove vsega. Res ni razlike med tistimi, ki jih je ubila nacistična ali komunistična roka, a ni razlike tudi med onimi, ki jih 
je ubila fašistična. Salvini o njih, o fašistih, ni govoril. In ni govoril o fašističnem taborišču na Rabu, kjer je med vojno umrlo 
1200 ljudi, med njimi tudi več kot 100 otrok, starih manj kot 10 let. 
»Svoja predavanja dijakom velikokrat zaključim s tržaškim koncertom prijateljstva iz leta 2010, ki so ga obiskali tedanji 
predsedniki Slovenije, Italije in Hrvaške, Danilo Türk, Giorgio Napolitano in Ivo Josipović. Rečem jim, da se je v tistem 
trenutku na tej slovesnosti v Trstu zaključilo 20. stoletje. Žal imam vtis, da bo treba spremeniti to interpretacijo, zdi se, da se 
20. stoletje ponovno odpira,« razmišlja tržaški zgodovinar Čok. 
Ob tem, kar se dogaja, je težko ostati optimističen. Ne gre samo za govore visokih predstavnikov italijanske in evropske 
oblasti. Na predvečer dneva spomina na fojbe so se pred slovenskim visokošolskim centrom v Gorici pojavili plakati s 
fašističnimi gesli mladinskega podmladka gibanja CasaPound, isti CasaPound je februarja ob odprtju svojega sedeža pripravil 
shod v Trstu, na začetku leta so paradirali tudi v Gorici, lani novembra je bil še en sprevod v Trstu. Podobna zborovanja, 
grafiti, provokacije se bodo gotovo nadaljevali še naslednje mesece. Trditve, da gre pri vsem skupaj le za predvolilni cirkus, 
za politično folkloro, so naivne. 
Priznanje in opravičilo  
Kako torej naprej? Kako v teh znanilcih zloma in gorja prepoznati pot, ki bo vodila stran od krvavega stoletja? Ena od 
možnosti je odgovor slovenskih oblasti. Slovenska država se je za zdaj odzvala samo na pol, predsednik Borut Pahor in Miro 
Cerar sta svojima kolegoma na italijanski strani napisala pismo, a do resnejšega diplomatskega ukrepa, do odpoklica 
veleposlanika, ni prišlo. 
Za oblikovanje Evrope miru in sožitja je ključnega pomena, da priznamo fašistične zločine in se osvobodimo prevar ter se 
zavemo tragedije, brez primerjanja žrtev in iskanja nesprejemljivih utemeljitev. 
Pomembnejše je zavedanje, zakaj je fašizem nevaren. Tukaj si lahko pomagamo kar z besedami Italijana Furia Honsella, 
nekdanjega župana Vidma, sedanjega deželnega poslanca, izrečenimi leta 2014 prav v Bazovici, a pred spomenikom 
bazoviških žrtev, tistih torej, ki so jih pomorile italijanske fašistične oblasti leta 1930. »Fašizem v resnici še vedno obstaja, 
zlasti v Italiji,« je dejal Honsell pred štirimi leti. »V vsakem obdobju obstaja nevarnost fašističnega, totalitarističnega 
odklona. To zadnja leta opažamo v Italiji in tudi v drugih državah ’civilizirane’ Evrope. Fašizem se širi počasi, skoraj 
neopazno, napaja pa ga široko soglasje, ki temelji na predsodkih in stereotipih, dokler ne bo prepozno in bomo ostali brez 
demokratičnih pravic ter se znašli v diktaturi. Potem bo za našo rešitev potreben krvav osvobodilni boj.« Bazovice se torej ni 
treba spominjati le zaradi fojb, le zaradi eksodusa Italijanov iz Dalmacije, Istre in Slovenije, spominjati se je je treba tudi 
zaradi tistih štirih ljudi, ki so jih pobili fašisti. »Za oblikovanje Evrope miru in sožitja je ključnega pomena, da priznamo 
fašistične zločine in se osvobodimo prevar ter se zavemo tragedije, brez primerjanja žrtev in iskanja nesprejemljivih 
utemeljitev. Zato je treba zavrniti in obsoditi vse poskuse, da se zgodovina na novo napiše. Odgovornost se nikoli ne izbriše. 
Moč nazadnjaškega revizionizma je vedno na preži.« Honsell je svoj govor zaključil z besedami, da ti štirje, ti mučeniki, 
svojega življenja niso dali le za Slovence, dali so »svoje življenje za vse nas, ne glede na to, kateri jezik je naša materinščina. 
Ko so se borili za popolno priznanje slovenske identitete, so se borili tudi za našo identiteto, za človeštvo, za demokracijo«. 
To so pomembne besede. 
Ko je nemški kancler Willy Brandt leta 1970 obiskal Poljsko, je odšel pred spomenik padlim med varšavsko vstajo in pred 
njim pokleknil. V tej drži je tiho vztrajal kakšne pol minute. Bila je to gesta človečnosti in opravičila za to, kar so nemški 



vojaki počeli na Poljskem med drugo svetovno vojno. Nihče izmed visokih italijanskih politikov doslej ni položil venca na 
slovenski spomenik bazoviških žrtev. Le leta 1999 je Katia Bellillo, tedanja ministrica za deželne zadeve, obiskala Bazovico in 
se ustavila pri tem spomeniku. A gre za izjemo. Nobeden od italijanskih visokih politikov za zdaj prav tako ni obiskal Raba, ne 
Gramozne jame ali požganih vasi v Brkinih. 
Sovraštvo je tisto, ki napaja fašizem, nesprejemanje, zavračanje, egoizem, občutek nadmoči rojevajo nasilje. Matteo Salvini 
ne skriva, da se zgleduje po Benitu Mussoliniju. Na obletnico dučejevega rojstnega dne je tvitnil »tanti nemici, tanto onore«, 
mnogo sovražnikov, mnogo časti, kar je seveda zgolj parafraza fašističnega gesla »molti nemici, molto onore«, veliko 
sovražnikov, velika čast. Tako se Salvini tudi obnaša. In ni osamljen, Steve Bannon, ta veliki guru Donalda Trumpa, v Salviniju 
vidi model novega evropskega voditelja.  
 

Reporter,  Ljubljana 

• Italijanski predsednik Mattarella miri Pahorja: Še vedno smo prijatelji. STA. Reporter, Ljubljana, 15. feb. 2019 
https://reporter.si/clanek/slovenija/mattarella-miri-pahorja-se-vedno-smo-prijatelji-686790 
 
 
Italijanski predsednik Sergio Mattarella je odgovoril slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju na njegovo pismo zaradi 
spornih izjav italijanskih predstavnikov na nedeljski slovesnosti v Bazovici. Mattarella s Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi 
zaostrovanja retorike v Evropi, obenem pa je Sloveniji zagotovil prijateljstvo Italije. 
Mattarella se je v pismu, ki ga je Pahorjev urad objavil včeraj, nosi pa sredin datum, strinjal, da so bile v Bazovici ob 
italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa izrečene "nekatere neprimerne izjave, ki so lahko ustvarile vtis o 
ozemeljskih zahtevah". A to je po besedah Mattarelle v nasprotju z zgodovino. 
S predsednikom Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi "zaostritve tonov, manjšega upoštevanja drugačnih mnenj in verbalnih 
izpadov" v Evropi, za katere "ne bi smelo biti prostora v našem skupnem evropskem domu", v katerem tako kot Pahor vidi 
edino "konkretna in realno perspektivo za mir, varnost in blaginjo naših narodov". "Uspeli smo zgraditi Evropo, ki presega 
meje, ki gleda naprej in ki nas združuje onkraj zgodovinskih dogajanj," je še zapisal. 
"Ponosni moramo biti na doseženo in na dejstvo, da meje, ki so bile določene med našimi ozemlji, danes predstavljajo 
mesto srečanj, sodelovanja, skupnega kulturnega, gospodarskega in družbenega delovanja," je dodal Mattarella. 
Poudaril je, da je bil dan spomina v Italiji vzpostavljen predvsem z namenom spomina na "veliko tragedijo, ki je prizadela 
posameznike, družine in skupnosti" v obdobju od konca druge svetovne vojne do hladne vojne. "Gre za počastitev žrtev in 
sočustvovanje z družinami tistih, ki so morali zapustiti domove, in za solidarnost, ki jim je Italija v prvih letih po koncu vojne 
ni zagotavljala," je zapisal Mattarella. 
"Dan spomina ni bil nikoli dogodek 'proti' nečemu," je zatrdil italijanski predsednik, ampak dogodek, s katerim naj bi med 
drugim s prijateljskimi državami Slovenijo in Hrvaško poudarili skupno zavračanje vseh totalitarnih ideologij, skupno potrebo 
po doslednem spoštovanju pravic posameznikov ter skupno zavračanje nacionalističnih ekstremizmov. Kot je spomnil, je v 
nagovoru ob prazniku to izpostavil tudi sam. 
Mattarella je spomnil tudi na spravno srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Italije julija 2010 in njihovo skupno 
sporočilo miru. Poudaril je, da se "duh, ki preveva naše odnose" ne sme odmakniti od tega sporočila. 
"Na teh ozemljih, ki so od vedno stičišče različnih narodov, jezikov in kultur, ki se stoletja medsebojno oplajajo, danes ni več 
pregrad, mej ne vojn. (...) Prijateljski in bratski narodi danes skupaj sodelujejo v EU za mir, napredek, obrambo demokracije 
in blaginjo," je še poudaril italijanski predsednik. 
Predsednik Pahor je sicer v ponedeljkovem pismu Mattarelli izrazil zaskrbljenost zaradi izjav predstavnikov italijanske države 
na slovesnosti v Bazovici, "ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri fojbah za etnično čiščenje". Italijanskega kolega je opozoril 
predvsem na pravi zgodovinski kontekst in se zavzel za nadaljnjo krepitev sožitja in sodelovanja med državama. 

• Violeta Bulc vabi Tajanija na obisk Rižarne in Bazovice, kjer bi se poklonila žrtvam fašizma in nacizma. STA. 
Reporter, Ljubljana, 15. feb. 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/violeta-bulc-vabi-tajanija-na-obisk-rizarne-in-bazovice-kjer-bi-se-poklonila-zrtvam-
fasizma-in-nacizma-686853 
 
Evropska komisarka Violeta Bulc je povabila predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, da skupaj obiščeta 
Rižarno in Bazovico ter obeležita spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima. To bi izvedla 25. aprila, na 
italijanski dan osvoboditve. 
Bulčeva se je za pisno vabilo Tajaniju odločila po njuni burni razpravi na Twitterju v začetku tedna zaradi Tajanijevih spornih 
izjav na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus. 
Ko ga je komisarka opozorila, da sprevrača zgodovinska dejstva, ji je Tajani odgovoril, da je "zgodovina pač zgodovina". Nato 
mu je Bulčeva spet odgovorila, da se je iz zgodovine treba učiti, in ga nato povabila, da skupaj obiščeta spomenik na 
bazoviški Gmajni, kjer so bili ubiti štirje slovenski domoljubi v boju proti italijanskemu fašizmu, ter Rižarno v Trstu, kjer je 
bilo nacistično koncentracijsko taborišče. Tajani ji je odgovoril: "Jaz sem pripravljen". 
Kljub temu da se je Tajani po burnih odzivih v Sloveniji in Hrvaški tudi pisno opravičil, pa ga je Bulčeva vseeno še pisno 
povabila na skupni obisk bazoviške Gmajne in Rižarne na italijanski dan osvoboditve, ki ga obeležujejo 25. aprila. Predlagala 
mu je, da ob tamkajšnjih spominskih obeležjih skupaj postavita venec. 
"V teh zahtevnih časih za Evropsko unijo je zelo pomembno, da promoviramo EU kot projekt za mir, solidarnost, enotnost in 
za blaginjo za vse naše države," je zapisala Bulčeva v pismu, ki ga je objavila na Twitterju. 
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"Zgodovina nas uči, da je mogoče agresivni nacionalizem zlahka zlorabiti za nacionalistične konflikte in celo za podžiganje 
vojne. Verjamem, da je družba danes pripravljena graditi prihodnost v sodelovanju in medsebojnem spoštovanju," je še 
zapisala Bulčeva. 
Tajani na pobudo slovenske komisarke zaenkrat še ni odgovoril. 

• Zaradi Di Maia in Salvinija odpoklicani francoski veleposlanik se vrača v Rim. STA. Reporter, Ljubljana, 15. feb. 
2019  

https://reporter.si/clanek/svet/zaradi-di-maia-in-salvinija-odpoklicani-francoski-veleposlanik-se-vraca-v-rim-686860  
  
 
Francoski veleposlanik v Italiji, ki so ga minuli teden zaradi besednega obračunavanja med državama poklicali na pogovore v 
Pariz, se danes vrača v Rim, je danes za radio RTL sporočila francoska ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau. 
Odnosi med sosednjima državama so minuli teden padli na najnižjo raven po drugi svetovni vojni, ko je Francija odpoklicala 
svojega veleposlanika v znak protesta proti "neutemeljenim napadom in čudaškim izjavam" visokih predstavnikov italijanske 
populistične vlade Luigija Di Maia in Mattea Salvinija. 
Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je dejal, da je bila "meja prestopljena", ko se je Di Maio srečal z voditelji 
francoskega protestnega gibanja rumenih jopičev. 
Namestnik italijanskega premierja, ki je tudi minister za gospodarski razvoj, se je srečal "z nekom, ki je pozval k oboroženi 
vstaji in posredovanju vojske", je dejal Le Drian v pogovoru za četrtkovo izdajo italijanskega časnika Corriere della Sera. 
Di Maio je pojasnil, da se je z rumenimi jopiči sestal kot vodja Gibanja pet zvezd in ne kot minister. Po njegovih besedah je 
bil cilj srečanja pripraviti skupna stališča za majske volitve v Evropski parlament. "Veter sprememb je zavel čez Alpe," je ob 
tem zapisal na Twitterju. 

• V Slovenijo prihaja pet prosilcev za azil z Malte. STA. Reporter, Ljubljana, 15. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/slovenija/v-slovenijo-prihaja-pet-prosilcev-za-azil-z-malte-686791 
 
 
Vlada je včeraj odločila, da bo Slovenija na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami 
članicami Evropske unije z Malte sprejela pet prosilcev za mednarodno zaščito. 
Prosilci sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi potrebami in izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite 
skladno z zakonom o mednarodni zaščiti, so sporočili po seji vlade. 
Malta je kot najmanjša država članica Evropske unije že od leta 2002 ciljna sprejemna država pomembnega priliva ilegalnih 
priseljencev in je glede na svojo geografsko lego neproporcionalno obremenjena. 
Odločitev vlade temelji na suvereni odločitvi Slovenije, da izrazi solidarnost z državo članico unije, kar ji daje možnost, da pri 
tem upošteva vse vidike sprejemnih, integracijskih in ostalih zmožnosti za sprejem prosilcev, so dodali. Za sprejem, 
obravnavo in pomoč pri vključevanju prosilcev bodo uporabili sredstva sklada za azil, migracije in vključevanje (75 
odstotkov) in državnega proračuna (25 odstotkov). 
Izpostavili so, da je Slovenija doslej že večkrat izkazala solidarnost, tako z drugimi državami članicami EU kot s tretjimi 
državami. Novembra 2010 je v okviru projekta EUREMA sprejela osem oseb, ki jim je bil na Malti priznan status begunca, v 
obdobju 2016-2018 pa je iz Grčije in Italije premestila 253 oseb, ki so nedvomno potrebovale mednarodno zaščito. Lani je iz 
Turčije trajno preselila 34 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca. 
Letos pa je v okviru reševanja problematike izkrcavanja migrantov na Malti 9. januarja Evropski komisiji izrazila 
pripravljenost, da sprejme pet oseb iz kategorije ranljivih oseb. 
Malteška vlada je takrat pristala, da na njenih obalah pristaneta ladji nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-
Eye s skupno 49 migranti, ki so bili dva tedna ujeti na Sredozemskem morju. Njihovo izkrcanje je dovolila šele po tistem, ko 
je več članic EU, med njimi Slovenija, izrazilo pripravljenost, da bodo sprejele migrante, ki se nahajajo v tej otoški državi. 

• Cerar se ne strinja s Šarcem: Tajaniju ni treba odstopiti. STA. Reporter, Ljubljana, 19. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/slovenija/cerar-se-ne-strinja-s-sarcem-tajaniju-ni-treba-odstopiti-687502 
 
 
Italijanski zunanji minister Enzo Moavero se je ogradil od izjav predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija v 
Bazovici, je povedal vodja slovenske diplomacije Miro Cerar po njunem srečanju ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v 
Bruslju. Cerar je sicer kritičen, da se Tajanijeva napaka izkorišča za predvolilne namene. 
"Zunanji minister mi je zagotovil, da Italija želi spoštovati evropske vrednote in standarde, da si želi dobrega sodelovanja s 
prijateljsko državo Slovenijo in da nima nobenih ozemeljskih pretenzij," je povedal Cerar po srečanju z Moaverom. 
Slovenski minister je italijanskega kolega ob tem opozoril na nedopustno izkoriščanje takšnih praznikov za tako 
protievropsko retoriko, ki nas vrača v prejšnje stoletje, in na grozote, ki jih je v Sloveniji povzročil fašizem, še posebej na 
Primorskem. 
Jasno je tudi pozval, naj se italijanska vlada tudi v prihodnje vzdrži dejanj, ki bi kazala na obnavljanje fašistične ali 
protievropske retorike, predvsem pa, da se ne sme zatekati k zgodovinskemu revizionizmu, je še povedal Cerar. 
Premier Marjan Šarec je v nedeljo dejal, da se je Tajani opravičil s figo v žepu in da bi moral odstopiti. K odstopu še vedno 
pozivajo tudi v SD, medtem ko je Cerar po Tajanijevem pisnem opravičilu dejal, da je zgodba zanj končana. 
Na vprašanje, ali se mu zdi potrebno vztrajati pri Tajanijevem odstopu, je Cerar včeraj dejal, da je bilo pisno opravičilo 
"pravo opravičilo" in da kot zunanji minister ne more nastopati kot lahko nekateri člani ali vodje političnih strank. 
"Gospod Tajani je storil veliko napako. Zdaj smo tik pred evropskimi volitvami in se ta napaka potencira v predvolilnem 
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diskurzu. Vsakdo jo izkorišča za predvolilne namene. To se mi zdi grdo," je poudaril. 
Tajanijevo izjavo je bilo treba ostro obsoditi in zahtevati opravičilo, kar smo tudi storili, zdaj pa je čas, da gledamo naprej, je 
še dejal Cerar ter izpostavil, da je v svoji funkciji storil največ, kar je bilo mogoče, in dal jasno vedeti, da za Slovenijo takšna 
fašistična in neevropska retorika ni sprejemljiva. 

• Gibanje pet zvezd podprlo Salvinija, ki mu grozi sojenje zaradi zadrževanja migrantov na morju. STA. Reporter, 
Ljubljana, 19. feb. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/gibanje-pet-zvezd-podprlo-salvinija-ki-mu-grozi-sojenje-zaradi-zadrzevanja-migrantov-
na-morju-687539 
 
Člani italijanskega populističnega Gibanja pet zvezd so v ponedeljkovi spletni anketi glasovali proti sojenju notranjemu 
ministru Matteu Salviniju zaradi domnevne ugrabitve, ki mu grozi zaradi zadrževanja migrantov na morju. O odvzemu 
imunitete Salviniju naj bi sicer še danes glasoval italijanski senat. 
Proti odvzemu poslanske imunitete predsedniku vladne stranke Liga, kar bi omogočilo sojenje, je glasovalo skoraj 60 
odstotkov članov gibanja, ki s Salvinijevo stranko sestavlja italijansko vlado, poročajo tuje tiskovne agencije. V anketi je 
sodelovalo 52.000 ljudi, kar je rekordno število. 
Obtožbe so povezane z zadrževanjem ladje italijanske obalne straže Diciotti, na kateri je bilo 190 rešenih migrantov, na 
morju avgusta lani. Po petih dneh je Italija 13 bolnim migrantom dovolila izkrcanje, preostalim 177 pa šele po nadaljnjih 
petih dneh na morju. Italijanskemu notranjemu ministru očitajo zlorabo oblasti in ugrabitev. 
Končno odločitev o odvzemu imunitete bo sprejel parlament. O tem bo italijanski senat predvidoma glasoval še danes, pri 
čemer bodo verjetno senatorji gibanja upoštevali rezultate spletne ankete in glasovali proti. 
Podporo Salviniju sta sicer izrekla tudi vodja gibanja Luigi Di Maio in italijanski premier Giuseppe Conte. Poudarila sta, da je 
notranji minister opravljal svoje delo in ni deloval za osebne interese. 
Vodja Lige, ki je znan po svoji ostri protipriseljenski politiki, je medtem dejal, da se ne boji glasovanja. 

• Juncker o Tajanijevem "izpadu" v Bazovici: Prav je, da se je opravičil. STA. Reporter, Ljubljana, 21. feb. 2019  
https://reporter.si/clanek/slovenija/juncker-se-je-postavil-na-stran-slovenije-prav-je-da-se-je-tajani-opravicil-687993 
 
 
Prav je, da se je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani opravičil za besede v Bazovici, je včeraj po srečanju s 
slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Pahor pa je 
Junckerju ob obisku v Bruslju izrazil solidarnost zaradi protievropskih plakatov na Madžarskem. 
Juncker je izpostavil, da je evropska komisarka Violeta Bulc o spornih izjavah z njim govorila "minuto" po tem, ko jih je 
predsednik Evropskega parlamenta izrekel na slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na eksodus in žrtve fojb, 
ki ga obeležujejo 10. februarja. 
Tajani je tako Slovenijo kot Hrvaško močno razburil predvsem z besedami, da "naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi 
italijanska Dalmacija". Ker bi bilo to mogoče razumeti tudi kot ozemeljske pretenzije, se je moral za izjave opravičiti, v SD pa 
še vedno zbirajo podporo pod peticijo, ki poziva Tajanija k odstopu, poziva pa tudi Evropsko komisijo in Evropski svet, da se 
opredelita do besed, ki so bile izrečene v Bazovici. 
Pahor je sicer poudaril, da je pogovor z Junckerjem začel z izrazom solidarnosti, ker je madžarska vlada zagnala kampanjo 
proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in tudi proti Junckerju, ker da podpirata nezakonite migracije. 
Svobodo govora je treba spoštovati, je izpostavil Pahor. A ob tem je ponovil, kar je povedal tudi pri Tajaniju: da smo se 
Evropejci znašli v položaju, ko moramo biti dostojni in paziti drug na drugega, ker smo veliko bolj soodvisni, kot se morda zdi 
ob vzponu nacionalizmov. 
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