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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Pogled nazaj na 27 vihravih let Sturm je vajeti predal Jugu. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, str. 2-3 

Občni zbor Zveze slovenskih organizacij na Koroškem  
Z veliko večino 85,5% veljavnih glasov so minulo soboto delegati na občnem zboru Zveze slovenskih organizacij na tajnih 
volitvah za novega predsednika ZSO izvolili študenta germanistike in matematike Manuela Juga. Marjan Sturm se po 27 
letih na vrhu organizacije ni več potegoval za predsedniško mesto. Jug je po rotacijskem principu ob koncu leta 2018 tudi 
že prevzel mesto predsednika sosveta pri Uradu zveznega kanclerja na Dunaju.  
http://www.novice.at/featured/pogled-nazaj-na-27-vihravih-let-sturm-je-vajeti-predal-jugu/ 
 

 
Slika: Novo izvoljeni Izvršni odbor Zveze slovenskih organizacij na Koroškem s predsednikom Manuelom Jugom. Foto: 
Novice 
 
Celovec. Generacijska zamenjava na vrhu Zveze slovenskih organizacij je stekla brezhibno. Nad sto delegatov in odlična 
vrsta častnih gostov z ministrom Petrom Jožefom Česnikom in deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem na čelu je 
prisostvovala občnemu zboru organizacije v tehnološkem parku Lakeside v Celovcu, kjer je bil z zajetno večino 88 od 103 
glasov izvoljen novi predsednik Manuel Jug ter je bila v strnjeni obliki še enkrat ponazorjena 27-letna vihrava politična pot 
odhajajočega predsednika Marjana Sturma na krmilu ZSO. Vse od leta 1992 naprej je bil Sturm predsednik te osrednje 
organizacije koroških Slovencev in na sobotnem občnem zboru za predsednika ni več kandidiral.  
 

 
Slika: Novi predsednik ZSO Manuel Jug. Marjan Sturm se po 27 letih na vrhu organizacije ni več potegoval za 
predsedniško mesto. Foto: Novice 
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Poleg že imenovanih dveh odličnih gostov so se dogodka med drugimi udeležili tudi generalni konzul RS v Celovcu Milan 
Predan, predsednika krovnih organizacij tržaških Slovencev SKGZ in SSO Rudi Pavšič in Walter Bandelj, predsednica 
slovenskega PEN Ifigenija Simonoviç, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Stergar s soprogo, predsednik 
Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik in – prvič v zgodovini ZSO – predsednik Narodnega sveta 
koroških Slovencev in visoki predstavnik v BiH Valentin Inzko, ter vrsta drugih.    
Poročila in prispevki 
Za vodjo občnega zbora je bil izvoljen predsednik SPZ pravnik Avgust Brumnik, predsednik Marjan Sturm pa je navzočim 
izrekel dobrodošlico. Pozdravne misli sta nato podala ter Sturmu čestitala za opravljeno delo minister Česnik in deželni 
glavar Kaiser. Sledilo je predsedniško poročilo in razprava o njem.  Kritična razmišljanja so prispevali Andrej Mohar, Valentin 
Sima in Mirko Messner. Filip Ogris Martič je zatem predlagal razrešnico staremu odboru in predstavljeni so bili kandidati za 
novo vodstvo. Medtem ko so potekale tajne volitve so spregovorili Rudi  
Pavšič, Walter Bandelj, Janez Stergar, Valentin Inzko in Bernard Sadovnik. Rezultate volitev, kjer so z veliko bili izvoljeni vsi 
trije odbori in novi predsednik, je prebral Willi Ošina. 
Iz predsedniškega poročila  
Marjan Sturm je orisal svojo 26-letno politično pot z ZSO, kjer si je prizadeval proti nacionalizmu in za večkulturnost. 
Izpostavil je svoje prepričanje, da politika »vse ali nič« le škoduje in je le z dialogom mogoče doseči uspehe za slovensko 
manjšino na Koroškem v prizadevanjih za pravice in ohranitev jezika. Spregovoril je o uspehih in razočaranjih, o dialogu s 
predsednikom KHD  Josefom Feldnerjem, o poti, ki sta jo šla z Bernardom Sadovnikom, ter je mdr. pozval znotraj manjšine h 
konkordančni demokraciji namesto konkurenčne. Omenil je vlogi, ki sta jo odigrali Avstrija in Slovenija skozi čas, in 
obžaloval, da je slovensko zadružništvo propadlo in je danes v lasti Raiffeisnovega sistema. Ta propad da ni povezan s kako 
nemškonacionalno zaroto, temveč z last-nimi subjektivnimi napakami in t. i. Hypo-sindromom. Za to da nosijo funkcionarji 
te in še kake zelo pomembne gospodarske institucije vso odgovornost. 
Svoj bilančni sprehod skozi minulo četrtstoletje je Sturm takole sklenil: »Naj mi je dovoljeno, da se ob koncu zahvalim vsem 
odbornikom in odbornicam, ki so v teh 26 letih mojega predsedovanja sodelovali z menoj, še posebej se zahvaljujem dvema 
sodelavkama, Milki Kokotovi in Urški Brumnik, ki sta imeli vedno budno oko nad financami in gledali, da so le-te ostale v 
obvladljivih okvirih, tako, da smo danes v stanju, da predajamo organizacijo brez dolga in z lastnimi prostori. Seveda včasih 
nisem bil enostaven in preveč koleričen, za kar se opravičujem. 
Rad bi se na tem mestu pa tudi zahvalil mojim nemškogovorečim sodeželanom, ki so z empatijo spremljali proces dialoga, 
ga podpirali in mi dali veliko podpore in moči in tudi sami ustvarjali pozitivno sožitje v deželi. Samo v sodelovanju vseh ljudi 
v deželi je perspektiva za nas vse ….    

• Z Europeado 2020 bomo pripravili nepozabno doživetje. Intervju: Marko Oraže. Pogovarjal se je: Emanuel Polanšek. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, str. 4-5 

Marko Oraže, tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev  
Ne zdi se samoumevno in nemalokrat je slišati skepso, namreč, da med mlajšimi ni več zanimanja za narodnopolitične 
reči. Ni res! Vedno znova lahko srečamo mlade, ki sta jim »naša stvar« in naš jezik še kako pri srcu. Poleg tega pa so kljub 
določeni meri razumljive zaskrbljenosti opremljeni z dosti svetlejšim in neobremenjenim pogledom v prihodnost. Eden 
izmed njih je tudi Marko Oraže, Kvadnikov iz Sel.  
http://www.novice.at/kultura/z-europeado-2020-bomo-pripravili-nepozabno-dozivetje/  
 

 
Slika: Marko Oraže, tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev. Foto: Novice 
 
Sodiš v krog mlajših generacij, ki zdaj sprejemajo naloge ter odgovornosti v manjšinskih narodnopolitičnih, kulturnih in 
drugih organizacijah koroških Slovencev. Predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev te je minulo jesen poverilo z 
nalogami političnega tajnika organizacije. S katerimi izzivi se soočaš v svoji funkciji? 
Marko Oraže: Soočamo se z mišljenjem ali morda tudi z dejstvom, da so zastopniške organizacije preveč oddaljene od ljudi. 
Pogosto je slišati opazko »vi v Celovcu«. Prerekanje in prepiranje med organizacijami v preteklosti, ustanovitev tretje 
organizacije in tudi večkratna menjava političnih partnerjev s strani Enotne liste so faktorji, ki niso vplivali pozitivno na ugled 
zastopniških organizacij. Treba je znova vzpostaviti zaupanje in to lahko pridobimo samo, če imamo jasno držo in linijo, če 
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smo v rednem stiku z ljudmi, prisluhnemo njihovim željam ter interesom in tudi jemljemo resno njihovo konstruktivno 
kritiko. 
Pomembno je sodelovanje med organizacijami, kajti le s skupnim glasom bomo lažje dosegli zastavljene cilje. Pri delu v 
manjšinskih zastopniških organizacijah pa predvsem ne vidim prostora za osebne interese, ne glede ali je to kulturna, 
politična, športna ali gospodarska organizacija. 
Katerim ciljem oz. projektom hočete v organizaciji v tekočem mandatnem obdobju nameniti posebej pozornost in jim 
dajati poudarek. Kaj bi izpostavil za prioritete in težišča svojega oz. vašega dela v NSKS? 
V letošnjem letu Narodni svet praznuje svojo 70-letnico obstoja in jeseni želimo naš jubilej obeležiti z večjo prireditvijo. 
Vedno se trudimo, da na posameznih področjih dosežemo izboljšave za slovensko narodno skupnost v celoti ali za 
posameznike. Na osnovi neposrednih, demokratičnih volitev smo prisotni z izvoljenimi interes-nimi zastopniki na celotnem 
življenjskem prostoru narodne skupnosti. Želimo biti prezentni na terenu, za ljudi prepoznavni. Začeli smo na primer s tem, 
da imamo naše redne seje Zbora narodnih predstavnikov vsakič na drugem kraju. 
Večjo pozornost želimo nameniti izobrazbi mladih ljudi v najširšem pomenu besede. Član ZNP, odvetnik Rudi Vouk, je na 
enem izmed izobraževalnih večerov že začel uvajati v osnove manjšinske politike in manjšinske zaščite. V nadaljevanju se 
želimo v delavnicah posvetiti izobraževanju na področju javnega govora in nastopanja. Delavnice bo vodila Urša Strehar-
Benčina in jih želimo nuditi tudi mladim, ki niso aktivno vključeni pri Narodnem svetu.  
Kaj so največje težave, s katerimi so morajo danes soočati manjšinske strukture v Avstriji?Kakšno vlogo odigravamo ali 
naj bi igrali koroški Slovenci v Avstriji, Sloveniji in alpsko-jadranskem prostoru?  
V družbi in javnosti kot narodna skupnost pod danimi pogoji nismo več faktor, saj smo Slovenci ostali tako majhna skupnost, 
da v širšem avstrijskem ali evropskem kontekstu nismo več pomembni. Javnost in politika imata dosti drugih in večjih izzivov 
in problemov, s katerimi se soočata. Na drugi strani pa smo koroški Slovenci močan povezovalni člen med narodnima 
skupnostima v deželi in v alpsko-jadranskem prostoru. Vidim potrebo po močnejšem sodelovanju in večji izmenjavi v deželi 
sami in preko meje na vseh področjih.  
Skupaj s Slovensko športno zvezo je Narodni svet med drugim bil uspešen pri kandidaturi za Evropsko prvenstvo evropskih 
narodnih skupnosti. Skupaj z deželo Koroško in SŠZ boste gostitelji pomembnega dogodka v prihodnjem letu. Kakšni izzivi 
vas čakajo? 
Izziv je seveda predvsem pripraviti in izvesti kakovostno prireditev. Veliko bolj vidim Europeado 2020 kot priložnost za 
Koroško, za regijo okoli Klopinjskega jezera in koroške Slovence, saj bomo teden dni gostili veliko število pripadnikov 
različnih narodnih skupnosti iz celotne Evrope. Koroški Slovenci lahko posredujemo svoj jezik in svojo kulturo v širši prostor, 
turizem lahko pridobi bodoče goste in Koroška lahko ostane v spominu kot odprta in gostoljubna dežela z dvema kulturama 
in dvema jezikoma. S Slovensko športno zvezo z Markom Loibneggerjem na čelu imamo zanesljivega in izkušenega 
partnerja. Skupaj sva ustanovila društvo Europeada, kamor sva k sodelovanju povabila vrsto strokovnjakov z najrazličnejših 
področij. Prepričan sem, da bomo s tako pripravljalno ekipo, ki je stoodstotno prepričana o dobrem uspehu prireditve, 
pripravili nepozabno doživetje na Koroškem.  
Kako poteka tozadevno sodelovanje s partnerico – deželo Koroško? 
Samo dobro sodelovanje lahko obrodi dobre sadove, tega se vsi zavedamo. Odgovorni v deželi, od deželnega glavarja do 
deželnega športnega referenta pa do vodje in sodelavcev Biroja za slovensko narodno skupnost, so vsi bili od vsega začetka 
vključeni v kandidaturo za Europeado 2020, kot so vključeni tudi v priprave same. Finančna podpora dežele Koroške je 
ključnega pomena, saj brez te projekta v celoti ne bi mogli izvesti. 
Treba je omeniti tudi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki prav tako podpira projekt 
vsebinsko in finančno. 
Kako bi označil odnose in sodelovanje z drugimi organizacijami koroških Slovencev na političnem, kulturnem in na drugih 
področjih? S čim si zadovoljen in kje bi si želel izboljšanja? 
Sedanje sodelovanje, mislim, da je korektno in dobro, saj smo si v bistvenih vsebinskih točkah edini. Pri drugih nekaterih 
vprašanjih si ne moremo biti edini, vendar vseeno skušamo najti skupne točke in sodelujemo. Mislim pa, da se bodo odnosi 
z vsako novo generacijo v vodilnih funkcijah spreminjali včasih v boljše in drugič spet manj. Pogoj za spremembe pa je, da 
tem novim generacijam omogočiš samostojno razmišljanje, gledanje in naposled tudi ravnanje in odločanje. Pozdravljam 
pomladitev na samem vrhu ZSO, računal pa sem z več poguma pri »prevetritvi« odborov. Moram pa dodati, da sem osebno 
dobro izhajal tudi z bivšim predsednikom ZSO Marjanom Sturmom. Novemu predsedniku pa želim seveda vse najboljše.   
Vsi skupaj pa ne bomo mogli preprečiti, da se bomo nekoč znašli na točki, ko si bomo morali staviti vprašanja: kje so 
sinergije, ali še lahko vzdržimo in financiramo dve kulturni, tri politične organizacije, dva inštituta? Takih primerov je več! Če 
si bomo vsi kot skupni cilj postavili ohranitev slovenske besede in kulture in si prizadevali za čim učinkovitejše partnerstvo 
na družbenopolitičnem področju, bodo odgovori enostavni. 
Nisi »samo celovški funkcionar«, temveč si družbeno, jezikovno in kulturno zasidran in dejaven tudi v svojem domačem 
okolju. Kaj je novega v očarljivih Selah pod Košuto?   
Če se smem tako izraziti, je moje delovanje kot »celovški funkcionar« službene narave in povezano z osebnim prepričanjem. 
Dejavnost v domačem kraju pa je srčna zadeva. 
Da lahko pozitivno sooblikuješ domačo družbo, njeno jezikovno in kulturno podobo, moraš imeti spoštljiv odnos do domače 
slovenske besede, domačega kraja, zgodovine in domače zemlje. Z vsem, kar dobimo podarjeno duhovnih in drugih dobrin 
od naših prednikov, moramo ravnati skrbno. Tega se zavedam tem bolj sedaj, ko sem prevzel domačo kmetijo pri Kvadniku 
v Selah na Borovnici. 



Seveda je tudi v Selah zaznati nek proces, vedno več zemlje je v rokah tujih premožnih ljudi, število prebivalcev redno upada 
in vedno več otrok od doma ne zna več ali zmeraj slabše slovensko. Upam, da se ne bodo uresničile preroške misli, da so 
Sele nekoč bile planina in bodo to spet postale. 
Si glede jezikovne podobe koroških Slovencev zaskrbljen ali optimističen? Katere pobude smatraš za perspektivne in 
pospeševanja vredne? 
Če se bo nadaljeval trend, da je med našimi najmlajšimi vedno manj naravnih govorcev slovenskega jezika in naših prelepih 
narečij, se bojim, da nam ne bo pomagalo ne povišanje podpor, ne slovenski tednik, ne kulturni domovi ali krovne 
organizacije. Tudi šole ne morejo nadomestiti govorjene besede v družini. Naraščanje števila prijav k dvojezičnemu pouku je 
pozitiven pojav, vendar, če povprašamo po številu tistih, ki znajo slovensko, pa pristanemo na realnih tleh – torej sem bolj 
zaskrbljen. Prepričan sem, da je odločilna zibelka za ohranitev slovenske besede na Koroškem družina – tu pa vključujem 
seveda vse tiste, ki so v preteklosti iz bilo katerega vzroka slovenščino opustili, ne pa pozabili. 
Kar se tiče različnih ponudb in iniciativ za kakovostno napredovanje kvalitete slovenskega jezika v javnih ustanovah, pa sem 
mnenja, da jih ne smemo prepuščati nekim samooklicanim jezikovnim pedagogom, temveč stroki. 
Kaj si si zastavil kot osebni cilj pri svojih nalogah v narodnopolitičnem okolju? 
Osebni cilj je in bo vedno ostal, da bom po vsaki odločitvi, ki jo bom moral sprejeti, lahko pogledal drugim ljudem v oči in 
gledal sebe v ogledalu. Širši cilj je, da bi pripadnice in pripadniki slovenske narodne skupnosti z veseljem spregovorili 
v svojem maternem jeziku kadarkoli in kjerkoli.  
Skupni cilji pa naj bi bili, da bi sistemsko rešili financiranje slovenskega tednika Novice, da bi iz manjšinskih skladov prejeli 
zadosti sredstev za osnovne potrebe naših organizacij in društev, da bi število učenk in učencev na Slovenski glasbeni šoli 
dežele Koroške polagoma spet doseglo isto raven kakor pred integracijo v deželno šolstvo, da bi na celotnem veljavnostnem 
območju dvojezičnega šolstva bili urejeni tudi dvojezični vrtci in dvojezična popoldanska oskrba in bi slovenščino lahko 
uporabljali kot uradni jezik povsod tam, kjer je to predvideno – da jih naštejem le nekaj. 

• Zaradi nalepke mora Franc Kukovica pred sodišče. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, str. 6 
Pravna groteska zaradi krajevne table za Sele/ Sielach pri Žitari vasi 
Pred sodnikom v Železni Kapli se bo 7. marca moral zagovarjati bivši šolski ravnatelj v Žitari vasi. Očita se mu 
poškodovanje tuje stvari, ker je dopolnil le enojezično krajevno tablo svoje domače vasi, s tem da je prilepil slovensko 
oznako »Sele«. S tem naj bi Franc Kukovica poškodoval krajevno tablo. 
http://www.novice.at/novice/lokalno/zaradi-nalepke-mora-franc-kukovica-pred-sodisce/  
 
 
 
 
 
 

 
Slika: Franc Kukovica pred krajevno tablo Sele / Sielach. Foto: Novice 
 
Žitara vas/ Sele Kukovica mora zaradi nalepke na enojezični krajevni tabli pred sodnika. V desetletja trajajočem sporu za 
dvojezične krajevne table na Koroškem ni bilo nikoli kazenskih postopkov zaradi kršenja v Avstrijski državni pogodbi 
zajamčenih pravic koroških Slovencev do dvojezičnih topografskih oznak: 
Ne do leta 1972, ko so določila docela ignorirali, ne zaradi napada na krajevne table leta 1972, ne, ker je deželni glavar 
Haider ignoriral odločbe Ustavnega sodišča, ne zaradi akcij premikanja krajevnih tabel, za katere je bil odgovoren takratni 
deželni svetnik in poznejši deželni glavar Dörfler, in sploh ne zaradi pomanjkanja posameznih dvojezičnih krajevnih tabel ali 
kažipotov v odgovornosti občin. 
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Slika: Zaradi nalepke mora Franc Kukovica pred sodišče. Pred sodnikom v Železni Kapli se bo 7. marca moral zagovarjati 
bivši šolski ravnatelj v Žitari vasi. Očita se mu poškodovanje tuje stvari, ker je dopolnil le enojezično krajevno tablo svoje 
domače vasi, s tem da je prilepil slovensko oznako »Sele«. S tem naj bi Franc Kukovica poškodoval krajevno tablo. Foto: 
Novice 
 

 
Slika: Florjan Lipuš je iz protesta vrnil častno občanstvo v Žitari vasi. Foto: EMP  
 

 
Slika: Valentin Inzko in Franc Kukovica pred krajevno tablo Sele / Sielach. Foto: Novice 
 
Vouk: Postopek absurden in grotesken  
Zdaj pa naj bi se izvedel kazenski postopek v zvezi z dvojezično topografijo na Koroškem: 
Za 7. 3. 2019 je določena proti Francu Kukovici kazenska razprava pred okrajnim sodiščem Železna Kapla. Očita se mu 
poškodovanje tuje stvari, ker je dopolnil le enojezično krajevno tablo svoje domače vasi Sele, s tem da je prilepil slovensko 
oznako kraja. S tem pa da je Kukovica poškodoval krajevno tablo. 
Branilec Franca Kukovice odvetnik Rudi Vouk meni: »Postopek je že kot posamezni primer absurden, pred ozadjem 
zgodovine pa prav grotesken. Sele/ Sielach so imele pri zadnjem ljudskem štetju 2001 15,5% slovenskega prebivalstva in so 
ustrezale vsem kriterijem po judikaturi Ustavnega sodišča za dvojezične topografske napise. Kljub temu Sele/ Sielach niso 
bile sprejete na seznam, čeprav imajo višji delež slovenskega prebivalstva kakor drugi kraji, ki so dobili dvojezične krajevne 
table. Logiko bojo morali sodišču razložiti pogajalci za dvojezične table iz leta 2011.  
K temu še pride, da se je večina prebivalcev kraja izreklo za dvojezični napis; izvedbo je preprečil doslej župan, 2. predsednik 
deželnega zbora Jakob Strauß. Ureditev za Sele/ Sielach pravno ni korektna; saj slej ko prej nasprotuje mednarodnopravno 
obveznim določilom Dunajske državne pogodbe, nasprotuje tudi določilom od Avstrije ratificirane okvirne konvencije v 
zaščito narodnih manjšin. Le koroški Slovenci nimajo več nobene možnosti, da bi na to opozarjali, ker se je nova ureditev 
sklenila na ustavni ravni in je zato Ustavno sodišče ne more preverjati.  
Legitimno dejanje političnega protesta  
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Če je Kukovica s svojo napisno akcijo hotel opozoriti na zlorabo ustavne oblike ter na neupravičeno neenako obravnavanje 
svoje domače vasi v primerjavi z drugimi kraji z enakim deležem slovenskega prebivalstva, je to legitimno dejanje 
političnega protesta in nikakor ne poškodovanje tuje lastnine. Vrhu tega sploh ni nastala nobena škoda, poudarja odvetnik 
Kukovice. Vsekakor je omembe vredno, da zaradi neupoštevanja pravic koroških Slovencev v zadevi dvojezičnih krajevnih 
tabel nikoli ni bil nihče kaznovan; aktivist, ki se zavzema za to pravico, pa naj se postavi pred sodišče. Za to se niso ustrašili 
nobenih stroškov, celo prstne odtise so analizirali; ali pa je dejansko nastala škoda, tega niso poizvedovali.  
Lipuš iz protesta vrnil častno občanstvo 
Nazadnje je zaradi manjkajoče dvojezične krajevne table na Selah/ Sielach, kjer od lani aprila naprej pet krajevnih tabel na 
zasebnih zemljiščih opozarja na dvojezični značaj kraja in pobudnik akcije samopomoči Franc Kukovica s somišljeniki upa, da 
bo tudi politika spoznala, da je dvojezičnost obogatitev in del koroške kulture, domačin iz te vasi, pisatelj Florjan Lipuš, 
dobitnik kulturne nagrade Republike Avstrije iz leta 2018, iz protesta oddal častno občanstvo svoje domače občine Žitara 
vas/ Sittersdorf.  
Pliberk je ponosen na dvojezičnost 
Pliberk. Ko je avstrijski državni zbor leta 2011 sklenil zakon o dvojezičnih napisih, je dal na osnovi memoranduma občinam 
možnost, da za kraje z manj kot 30 prebivalci same sklenijo dvojezične napise. Takoj po sprejetju zakona je EL Pliberk pod 
tedanjim vodstvom Jurija Mandla vložila predlog, da bi dobili dvojezičen napis tudi kraji Lokovica, Sen-čni kraj, Belšak in 
Grablje, ki v zakonu niso bili upoštevani. Mestni svet s predstavniki Štefan Visotschnig, Tone Brezovnik (oba SPÖ), Daniel 
Wrießnig, Johann Riegelnik, Manfred Daniel (vsi ÖVP) in Marko Trampusch (EL) je zadevo takoj pozitivno sprejel, po 
razčistitvi pravnih vprašanj pa jih je kot pristojni organ soglasno sklenil tudi občinski svet. Tako imajo v občini Pliberk vsi kraji 
dvojezične krajevne označbe.     

• Nizozemec z izrazitim občutkom za šibke. Intervju: Mart Schiffer. Pogovarjal se je: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, str. 7 

Mart Schiffer - Na Koroškem živi Mart Schiffer že celih 38 let. Njegov sin Roman je poročen s koroško Slovenko, sam pa je 
rade volje sprejel ponudbo, da sodeluje (brezplačno) pri Europeadi.  
http://www.novice.at/novice/intervju/__trashed-2/ 
 

 
Slika: Mart Schiffer. Foto: Novice 
 
Bi se predstavili našim bralkam in bralcem. 
Mart Schiffer: Rojen v Amsterdamu, kjer sem se poklicno udejstvoval kot finančni uradnik. Leta 1973 spoznal sem svojo 
ženo, Celovčanko Veliko Groß, v Rovinju. Poznala sva se dva dni, si izmenjala naslova, nato se nisva videla celo leto ne. Leta 
1974 sem jo spet srečal, ko sva bila skupaj na dopustu v Malem Lošinju.  Do poroke v Amsterdamu 30. decembra 1975 sva 
se srečala vsake tri mesece. Po cerkveni poroki leta 1976 se je z mano preselila v Amsterdam, kjer je ostala do leta 1980, 
dokler je ni domotožje  vodilo nazaj na Koroško. 
Kdaj ste se vi podali na Koroško? 
Junija 1981. Na finančnem uradu v Amsterdamu sem odpovedal službo. Oče je bil zelo razočaran. Ko sem prišel na Koroško, 
sploh nisem razumelkoroškega dialekta, kljub svoji maturitetni nemščini. Mislil sem, da sem v Rusiji. Stanoval sem v Žrelcu 
pri tastu in tašči, ki sta me sprejela kot svojega sina.  V Podbrežah (Pubersdorf) pri Pokrčah sta poskrbela za gradbeno 
zemljišče. Pri gradnji sem hudo trpel, ker kot Nizozemec iz Amsterdama sploh nisem bil vajen takšnega dela. Veljal sem za 
»strokovnega mešalca (Mischmaschinenfacharbeiter)«. 
Ste dobili tudi avstrijsko državljanstvo? 
Starši moje žene so mi rekli, da bi mi lahko poskrbeli delo pri občini, seveda pod pogojem, da imam državljanstvo, kar ne bi 
bil problem. Vendar pa bi moral kot novopečeni avstrijski državljan služiti vojaški rok. Tega pa nisem hotel, saj sem bil že na 
Nizozemskem celih 16 mesecev pri vojakih. Tako sem še danes nizozemski državljan.  
Kako ste nato našli službo? 
Oktobra 1981 sem se zaposlil pri čistilnem podjetju Agil kot čistilec oken. Po mesecu dni so mi rekli, da naj pridem v pisarno 
dostojno oblečen. Rekel sem jim, da primerne obleke nimam. Ko sem bil finančni uradnik v Amsterdamu, kaj takega nismo 
poznali. Kljub temu so mi pri podjetju Agil zaupali vodstvo personala. Bil sem odgovoren za 100 sodelavcev – 1. oktobra 
1987 pa sem ustanovil samostojno podjetje pod imenom Delta. Na začetku sem imel manj kot deset sodelavcev, leta 2008 
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pa sem prodal podjetje z okoli 120 sodelavci. Moje načelo kot podjetnik je bilo: sodelavci so kapital, ki ga je treba vedno 
skrbno varovati. S tem sem jo vedno dobro vozil. Stranke sem imel skoraj po vsej Avstriji, bil sem pravi »leteči Nizozemec«. 
Ste si ustvarili tudi družino z otroki? 
Imam hčerki Rosalie (rojena leta 1984) in Isabell (rojena 1990) ter sina Romana (rojen leta 1989). Sin Roman je poročen s 
koroško Slovenko Alenko Breitfuß, katere mama je sestra Zdravka Inzka, višjega predstavnika mednarodne skupnosti v 
Bosni in Hercegovini. Oba živita na Dunaju. 
Kdaj in kako ste prvič dojeli, da živita na Koroškem dve narodni skupnosti? 
Približno po treh letih, ko sem bral o konfliktu glede dvojezičnih napisov. O tem mi je veliko pravil tudi moj prijatelj Helmut 
König (po poklicu učitelj, bivši profesionalni nogometaš celovške Austrie in bivši vodja Koroške nogometne akademije, op.). 
Moja reakcija je bila: ne razumem te problematike. Besede »manjšina« sploh ne razumem, tudi ne v zvezi z Europedo (ki se 
bo leta 2020 kot evropsko prvenstvo narodnih manjšin odvijala ob 100-letnici plebiscita, op.). Če slišim pri tem besedo 
»manjšina«, se sprašujem, kaj je pri tem manj vredno? Svojim otrokom sem vedno rekel: spoštujte vsakega človeka! 
Kako ocenjujete današnje narodnopolitične razmere na Koroškem? 
Na Koroškem živim celih 38 let. Ne razumem, da pod pasom deloma še vedno ne respektirajo pripadnike slovenske narodne 
skupnosti, saj smo vsi državljani Evropske unije. V poklicu sem sedem let bil pristojen za Slovensko gimnazijo. Ko sem 
čiščenje Slovenske gimnazije dodeljeval sodelavkam, so se nekatere zelo branile. Imele so predsodke. Po dveh mesecih 
čiščenja sploh niso hotele več opustiti službe na Slovenski gimnaziji. 
Sodelujete v timu, ki pod vodstvom  
tajnika Slovenske športne zveze Marka Loibneggerja in pod okriljem FUENS pripravlja Europedo ob 100-letnici plebiscita. 
Kako je prišlo do tega sodelovanja? 
Marko me je vprašal, ali ne bi bil pripravljen prevzeti koordinacijo osebja, in to na prostovoljni bazi. Rad sem pristal na to. 
Vedno sem rad pomagal skupnostim, ki nimajo tako lahko. 
Kako gledate na vlogo Europeade? 
Čudovito, da je uspelo dobiti Europedo na Koroško. Z njo postane slovenska narodna skupnost v javnosti prezentnejša in 
upam tudi samozavestnejša. Poleg tega je zelo razveseljivo, da so vključeni tudi športniki iz Slovenije.  
Kaj si pričakujete od Europeade? 
Aktivni udeleženci naj bi se počutili kot doma, prišlo naj bi med njimi do lepih srečanj, Korošci pa naj bi jo sprejeli pozitivno, 
saj je to tudi lepa reklama za koroško deželo. 
Za konec še vprašanje: prihajate iz Nizozemske, ki velja za deželo odličnih nogometnih klubov. Sami ste velik ljubitelj 
kluba Ajax Amsterdam. Kateri nogometni klub vam je posebej pri srcu na Koroškem? 
Zelo pri srcu mi je bila originalna celovška Austria, dokler je igral pri njej Helmut König, in dokler je bil moj prijatelj Helmut 
vodja Koroške nogometne akademije.  

• Od mladih do starih nog. Intervju: Imke Logar-Thiessen. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, str. 8-9 

Pogovor z Imke Logar-Thiessen 
Ko 80-letne babice in 70-letni dedki plešejo na mizi, ko pubertetniki in pubertetnice sedijo ob čaju s starci in se 
pogovarjajo o sreči, ko v Pliberku uprizorijo igro »Romeo in Julija« posebne vrste, ima gotovo Imke Logar-Thiessen prste 
vmes. Logar-Thiessen je izobražena odrska plesalka, čebelarka in zdravilka. Dela z mladino in se v raznih projektih 
zavzema za socialno sožitje in globlje razumevanje. Pogovor o projektu generacijskega teatra, novi igri »Homeside story« 
ter o moči kulture in plesa.  
http://www.novice.at/novice/intervju/od-mladih-do-starih-nog/  
 

 
Slika: Imke Logar-Thiessen je izobražena odrska plesalka, čebelarka in zdravilka. Foto: Novice 
 
Uprizorili ste generacijski teatr, pri katerem so dijaki in dijakinje šole Caritas za socialne poklice in stanovalci doma 
starejših »Haus Elisabeth« sodelovali v igri »Das Glück hat Zeit« (Sreča ima čas). Kako je nastal ta projekt? 
Imke Logar-Thiessen: To je v bistvu projekt dežele Koroške, ki zdaj obstaja že četrto leto. Jaz sodelujem letos tretjič. Prvi dve 
leti smo generacijski teatr uprizorili v Pliberku, letos pa v Šentandražu. Ideja projekta je, da se družijo generacije. Dijaki in 
dijakinje ne »le« nastopajo za starce in starke in potem spet odidejo. Ne, mlajša in starejša generacija se pri nas srečavata 
redno, vsak teden ali vsak drugi teden, in skupno izdelata igro, ki ima opraviti z življenjepisi ljudi. Jaz kot mentorica imam 
kot težišči ples in gledališče.  
Kdo so igralci in igralke, ki sodelujejo v generacijskim teatru? 
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Dijaki in dijakinje  šole za socialne poklice, stari so 17, 18 let. Ravnatelj šole je projekt na zabaven način predstavil z 
besedami »Je delo s pubertetniki in pubertetnimi postržki.« Torej gre za dve fazi življenja, s katerima ni tako enostavno 
ravnati. Igra nastaja iz pripovedovanj starih in mladih, ki se povežejo preko javnega intervjuja oziroma pogovora na odru. 
Večina stark in starcev je dementna. To pomeni, da ne dobiš pri vsakemu nastopu istega odgovora na neko vprašanje. Delati 
s stalnimi teksti torej sploh ni mogoče. Lahko le določiš vprašanja, ki jih potem mladinci in mladinke stavijo starejšim. Ne 
moreš načrtovati, kaj se bo zgodilo. Vsakič je presenečenje. Včasih starci nič ne povedo, včasih pa kar cel roman. Najbolj 
napeta so zame ta srečanja in kako starejši in mlajši med sabo interagirajo. Slučaj je pomemben element igre. Ansambel se 
vedno menja, včasih kakšnega šolarja ni, včasih se nekomu iz doma enostavno ne ljubi.  
Kaj pa lahko že izdate glede igre? 
Igra je zgrajena tako: prvi del pripoveduje o tem, od kod ljudje izvirajo – kaj so dobili od doma. Drugi del govori o tem, kaj 
narediš iz svojega življenja. Tukaj smo delali na simbolni ravni in uporabljali noge, čevlje in roke, kot nosilce pomena. 
Vprašanji, s katerimi se ta del bavi, sta, kaj vse si že storil v življenju in kaj od tega si rad storil. Koreografirali smo skupni 
»ples v sedenju«, pri čemer upokojenci in mladinci skupaj plešejo in nato še en ples, pri katerem pleše le mladina. Plesi so 
načrtovani tako, da ali cela skupina pleše ali nekdo demonstrira gibe starcem. Igralci in igralke so veliko prispevali h 
koreografiji, njihove ideje so vpletene vanjo. Moja hčerka Elsa spremlja predstavo na klavirju. Tretji del pa se bavi z 
vprašanjem »Kaj je me osrečilo?«  
Zakaj se vam zdi pomembno, da sodelujejo starejše in mlajše generacije? 
Danes pripadniki in pripadnice različnih generacij nimajo več mnogo stika med sabo. Živimo vsi bolj izolirano. Hiše, v katerih 
živi še več generacij ene družine pod eno streho, že težko najdeš. Kontakt med ljudmi različne starosti pa koristi vsem 
udeležencem. V Pliberku sem delala z enajstletniki in potem z dvanajstletnimi otroki. Tudi to delo je bilo napeto. Bilo je 
malo enostavneje, ker so bili še bolj otročji in starci so bili začetka bolj odprti napram njim. Spočetka obstaja mnogo strahu 
pred dotikom, toda konec koncev se je to vedno razjasnilo. Ob koncu projekta je eden z drugim zelo prisrčen. To je vedno 
zelo lepo videti.  
Kaj je bilo najbolj presenetljivo, kar ste doživeli pri delu v igri? 
Če delaš z ljudmi, ki imajo demenco, je pogosto tako, da so dolgo zaprti in nato se nekega dne nenadoma odprejo neka 
vrata. Potem  mnogo pripovedujejo, imajo željo se izpovedati. Nato pa se ta vrata spet zaprejo. Načrtovati pač ne moreš, da 
se vrata ravno na odru odprejo. Dijaki in dijakinje imajo različne strategije, kako reagirajo na odgovore oz. na 
pomanjkanje le-teh. Nekateri prišepetavajo starcem odgovore, drugi pa stavijo vprašanje tako, da odgovor izvabijo. Zaradi 
tega je vsaka predstava več ali manj edinstvena.  
Med drugim ste tudi aktivni v plesnem teatru, na primer pri pohodu »Angel spomina« po prizoriščih knjige Maje 
Haderlap. Kakšne možnosti ima ta panoga v primerjavi z »navadnim« teatrom?  
Kot otrok sem plesala klasični balet. Potem sem pričela z Butoh, se pravi z japonskim izraznim plesom. Nato pa sem naredila 
izobrazbo v odrskem plesu za sodobni ples. Prišla sem torej od plesa k teatru.  Moj fokus je torej v bistvu na telesnem izrazu, 
beseda sledi. Sprva mora v telesu biti življenje in doživljanje. Če povežeš ples in gledališče, delaš z drugimi ravnmi. Privabiš 
na dan druge odtenke človeka. Telo je izraz. Lahko delaš z veliko več emocijami. Globlje čutiš, če lahko glavo malo izklopiš in 
agiraš le s telesom.   
Vedno spet uprizarjate igre skupaj z begunci … 
Projekt gledališke skupine, ki se med drugim sestavlja iz beguncev, je nastal v bistvu zaradi božičnega obiska cerkve. (se 
smeji) Tedaj so prosilci za azil po farsi citirali iz biblije. Tako smo prišli v kontakt s fanti. V prvi igri smo obdelali temo »beg«. 
Druga igra je nastala v sklopu festivala za otrokove pravice. Tedaj smo tematizirali otroštvo, mladost in sedanje življenje 
igralcev. Tretja inscenacija pa se bavi s temo »domovina«.   
Letos namreč uprizarjamo odrsko delo »Romeo in Julija«, toda naša verzija se precej razlikuje od originala. Naslov naše 
verzije je »Homeside story«. Tudi pri nas sta družini v prepiru, toda ena stran sestoji iz nacionalnih, druga pa iz 
internacionalnih, globaliziranih ljudi. Besede in jezik v igri predstavljajo raven razuma, občutke pa igralci izražajo s plesom. 
Tako imajo čustva več prostora in publiko lahko nagovorimo na čisto drug način. 
Kako lahko kultura in umetnost pomagata pri približevanju med ljudmi? 
Preko gledališča so fanti na vsak način dobili več stika z občino. Preko predstave delijo tudi pozitivne doživljaje s publiko. 
Naučijo se hitreje nemško in vsi so spet pridobili nekaj samozavesti. Eden izmed igralcev je po premieri prve igre rekel, da 
jim je gledališče vrnilo njihovo veselje do življenja. Šel je potem tudi h gasilcem in je zdaj hvalabogu dobil azil. Štiri leta je 
čakal na odgovor. Drugi so dobili negativne odgovore in ne ve se, zakaj. Je kot loto.   
Bili ste tudi aktivni v KIB oziroma v skupini »Die Kämpa«. Kaj lahko kultura doseže v neki majhni občini, kot je na primer 
Pliberk? 
Kultura lahko mnogo doseže. Socialno sožitje in poglobitev razumevanja sta le dva primera. Gledališče pa omogoči, da se 
tematizirajo problemi, ki se drugače raje spregledajo. Nadalje da prostor ljudem, ki pogosto stojijo ob strani družbe, na 
primer prosilcem za azil ali starcem v domu. V Labotu smo pred nekaj času naredili performans za žrtve poplave. Ti so 
namreč doživeli veliko zavisti s strani drugih, ker so dobili denar za popravilo škode. Te zgodbe smo inscenirali. Mislim, da je 
ta performans bil zelo pomemben za te ljudi, ki so doživeli toliko tegob in so potem še trpeli za takšnimi neumnimi 
reakcijami. Njihova zgodba je na ta način dobila oder, prišla je v javnost, bila je pripovedovana. Menim, da kultura lahko 
stori mnogo s takimi akcijami. To tudi vidimo v slovenskih društvih, ki preko teatra negujejo slovenski jezik.  
Reakcije na takšno gledališče seveda niso vedno pozitivne. Kajti nagovorijo se teme, ki jih noče vsak slišati in videti. Vedno 
se izpostaviš kritiki.   
Sodelujete tudi v Žvabeku s skupino »Lutke Suha«. Kaj vam pomeni slovenščina? 



Slovenščina je velik del mojega življenja. Moj mož, moj tast in moja tašča in tudi moji otroci obvladajo jezik. Fantastično se 
mi zdi, da se tu uporablja gledališče za nego jezika. Tukaj se jezik živi. Kot povsod pa seveda obstaja tudi potreba po 
nadomestitvi zamujenega. Uporaba jezika bi lahko bila bolj samoumevna. Jezik bi se lahko v javnosti bolj uveljavil. Saj je to 
sožitje jezikov in kultur bogastvo.  
Doma imate kmetijo. Kako ocenjujete situacijo kmetov in kmetic na Koroškem? 
Situacija vseh kmetov ni idealna, ne samo na Koroškem, ampak v celotni Avstriji. Moraš si poiskati nišo in gledati, da 
preživiš. Direktno trženje – kupovanje od kmeta – tukaj še ni tako razširjeno. Iti v trgovino in kupiti vse z ene police, je pač 
veliko bolj udobno. Menim, da je tukaj še mnogo možno, kar se drugod že živi. Nadalje obstaja za direktno trženje za kmete 
mnogo obvez. Tiste pa stanejo cel kup denarja. Za prodajo sira rabiš na primer transporter in vitrino, ki hladita itd. V bistvu 
bi moral preusmeriti celotno kmetijo na en produkt. Je zelo težavno.  

• Lojze Spacal – slikar slovenskega Krasa v Vrbi. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
8, 1. 3. 2019, str. 14 

Prihodnji četrtek, 7. marca, bodo na občinskem uradu v Vrbi odprli razstavo slovenskega slikarja in grafika svetovnega 
slovesa Lojzeta Spacala. Njegova dela so hommage domači krajini – Krasu in morju.  
http://www.novice.at/kultura/lojze-spacal-slikar-slovenskega-krasa-v-vrbi/  
 

 
Slika: Na občinskem uradu v Vrbi so odprli razstavo slovenskega slikarja in grafika svetovnega slovesa Lojzeta Spacala. 
Foto: Novice 
 
Vrba.  Lojze Spacal se je rodil leta 1907 v Trstu in tam se je leta 2000 krog njegovega tuzemskega bivanja tudi sklenil. Prav 
okolica tega mesta v zalivu je odločilno zaznamovala njegov opus.  S svojimi deli se je poklonil slovenskemu Krasu in morju 
in v njegovih delih so značilne podobe tistih krajev dobile kongenialen likovni odraz. 
Spacalovolo šolanje se je začelo še v avstroogrskem Trstu, a je njegovo odraščanje v moža sovpadlo z vzponom fašizma v 
Italiji. Kot zaveden Slovenec se je pridružil odporu proti fašizmu in potujčevanju slovenskih vasi in bil leta 1929 zaprt ter 
konfiniran v južno Italijo. Kot je sam rad pravil, se je kot slikar in grafik rodil v samotni celici zaporov – začutil je v sebi 
veselje do slikarstva in odkril izpovedno moč likovnega jezika. 
Po vrnitvi iz zapora se je vpisal na umetniški licej v Benetkah in pozneje študiral v Monzi in Milanu. Zaradi sodelovanja z 
osvobodilnim gibanjem je bil ponovno interniran, ob zlomu Italije so ga v Trstu prijeli Nemci, a mu je uspelo uiti. Po letu 
1945 je šla njegova umetniška pot strmo navzgor, uveljavil se je tako v slovenski kot italijanski umetniški javnosti in bil na 
mednarodni sceni med najvidnejšimi umetniki slovenskega rodu. 
O Spacalu je umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc zapisal, da je »izrazit umetnostni glasnik svoje ožje domovine – Krasa in 
morja, kraških vasi in nemirne mestne civilizacije, racionalne apoliničnosti Mediterana in slikovite zvočnosti slovenskega 
razpoloženja. (…) Lirično občutje slovenske psihe se mu zliva z razumsko pretehtano kompozicijo v dinamično, pa vendar 
skladno sintezo, ki logično zori od prvih slik in grafik do čiste predmetnosti in končno do kar abstraktno formulirane 
eksistence stvari in bivanja, vedno pa do občutenega utripa pesniške resnice.« Kot je Cevc še zapisal, v Spacalovih delih 
redko srečamo človeka, ga pa »vendarle nenehno slutimo kot urejevalca slučajnosti v višjo smiselnost.« 
Spacalova razstava v Vrbi je nastala kot sad sodelovanja dvojezične ljudske šole Lipa pri Vrbi s partnerskimi šolami na 
slovenskem Krasu. Prikazana dela so vsa v zasebni lasti Spacalovega vnuka Martina Spacala, varuha njegove dediščine. »Na 
ogled bo okoli 20 del, o teh nekaj slik, nekaj risb in nekaj grafik iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja od 50. let minulega 
stoletja do 90. let. Motivi bodo morski in kraški, tako da bodo prikazana najbolj značilna dela,« napoveduje Martin Spacal.  
Razstavo Lojze Spacal – slovenski Kras v Vrbi bodo na občinskem uradu v Vrbi ob Vrbskem jezeru (Seecorso 2) odprli v 
četrtek, 7. marca, ob 18. uri. Odprta bo do 29. marca.            

• V Slovenskem inštitutu na Dunaju so predstavili letošnji knjižni dar Slovenske prosvetne zveze. Avtor: Lev Detela. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, str. 15 

Celovška Slovenska prosvetna zveza se z vsakoletnimi izdajami novih knjig in koledarjev že vsa desetletja po drugi 
svetovni vojni trudi za zanimivo branje v domačem slovenskem jeziku.  
http://www.novice.at/kultura/literatura/v-slovenskem-institutu-na-dunaju-so-predstavili-letosnji-knjizni-dar-slovenske-
prosvetne-zveze/  
Na predstavitvi njenih letošnjih knjižnih novosti 18. februarja v Slovenskem inštitutu na Dunaju je bilo takoj na začetku 
precej pozornosti namenjeno  Koroškemu koledarju za leto 2019, ki je v nekem smislu jedro vsakoletnega knjižnega daru 
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SPZ. Je zajeten zbornik člankov, esejev in razprav, saj obsega kar okoli 250 strani velikega formata. O posameznih prispevkih 
v najnovejšem Koledarju je obširneje spregovorila njegova urednica Irena Destovnik. Tokrat je kar več člankov posvečenih 
ženskim vprašanjem. Predsednica Slovenskega centra PEN Ifigenija Simonoviç je ob pisateljskem srečanju na Obirskem, ki ga 
vsako leto organizira Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji in je bilo tokrat posvečeno  slovenskim literarnim ustvarjalkam 
na avstrijskem Koroškem, objavila prispevek o koroških avtoricah na obrobju iz svojega zornega kota. Dolgo časa je namreč 
tudi sama živela v Londonu odmaknjena od osrednjega dogajanja v središču Slovenije. V daljšem sestavku  literarnega 
zgodovinarja Emila Cesarja je za širšo javnost v koledarju ponovno odkrita pisateljica Ilka Vašte, ki se je rodila leta 1891 v 
Novem mestu in umrla leta 1967 v Ljubljani. Precej časa je bila skoraj pozabljena v širši javnosti, čeprav je napisala okrog 
deset narodno osrčujočih in liberalno razprtih zgodovinskih romanov ter številne povesti pa tudi pravljice za otroke. Precej 
pozornosti je zbudila z zgodovinskim  
romanom Mejaši o bojih tolminskih Slovencev z Langobardi, znan pa je tudi njen Roman o Prešernu. Zanimiv je tudi 
sestavek o prvem ženskem časopisu Slovenka, ki sta ga v Trstu urejevali Marica Nadlišek Bartol in Ivanka Anžič Klemenčič, 
ter zapis o ženskih likih v literaturi in v življenju Ivana Cankarja. Velikemu pisatelju je ob stoletnici njegove smrti posvečen 
tudi članek o evropskem simbolizmu. Za mnoge bo zanimiv  pa tudi važen daljši prispevek  o v slovenski javnosti preveč 
zanemarjeni tematiki slovenske manjšine v Porabju na Madžarskem, v katerem literarni zgodovinar Franci Just razmišlja o 
tamkajšnjih slovenskih pisateljskih pobudah in predstavi tri domače porabske slovenske pisce Ireno Barber,  Franceka 
Mukiča in Karla Holca.  
Vsekakor ponuja tudi letošnji Slovenski koledar veliko zanimivega branja in osvetljuje širšo slovensko in avstrijsko pa tudi 
lokalno koroško tematiko iz različnih zornih kotov (Mirko Messner, Divja oseminšestdeseta leta; Marjan Sturm, Ali je res 
vsega kriv le Koroški Heimatdienst?; Bojan – Ilija Schnabl, Ob stoletnici koroškega plebiscita, itd.). 
Andrej Mohar je v drugem delu dunajske prireditve spregovoril o obširni dvojezični slovensko – nemški publikaciji Otoki 
spomina, ki jo je uredil  v obliki pietetnega turističnega vodiča ob lanski sedemdeset-letnici obstoja Zveze koroških 
partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. V publikacijii je predstavljenih v besedi in sliki več kot 50 grobišč, 
spominskih obeležij in spominskih plošč, ki so postavljene v spomin na žrtve protifašističnega upora na avstrijskem južnem 
Koroškem med drugo svetovno vojno in pričajo o grozotah nacionalnega socializma.   
O  knjigi  Pesmi potujejo, ki bo nagovorila zlasti otroke, je poročala njena avtorica Simona Rovšek. V  prikupni slikanici z 
risbami Mirka Malleja je objavljenih 13 deloma dvojezičnih otroških pesmic. Namenjena je predvsem dvojezičnim vrtcem na 
avstrijskem Koroškem in staršem, ki radi prepevajo skupaj s svojimi otroki. Slikanici je priložena zgoščenka s posnetimi 
pesmicami v izvedbi otroškega pevskega zbora PIPAPO iz Hodiš. 
V  sklopu knjižnega daru SPZ 2019, ki je izšel pri  založbi Drava, je izšla poleg tega nova – dvanajsta –  številka slovenske 
koroške literarne revije RASTJE, ki nadaljuje tradici-jo nekdanje koroške legendarne slovenske revije MLADJE.  
Revija, ki jo je uredil Miha Vrbinc, tudi tokrat ponuja bogato in pisano vrsto branja iz vseh vetrov. Med drugimi sodelujejo s 
prozo, liriko, dramskimi prizori, eseji in knjižnimi ocenami Jože Strutz, Franc Merkač, Simon Ošlak – Gerasimov, Lidija Golc, 
Verena Gotthardt, Amina Majetič, Aljaž Pestotnik in Cvetka Lipuš. Začetni  
zapis je posvečen lansko leto umrlemu jezikoslovcu, dialektologu, prevodoslovcu, literarnemu zgodovinarju in profesorju na 
graški univerzi Eriku Prunču. V mladih letih se je uveljavljal tudi kot pesnik, dramatik in kulturni organizator in bil  eden 
glavnih sodelavcev revije MLADJE. 

• Planine v sliki – Najlepša je podoba Franca Jožefa z drugega konca sveta. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, str. 17 

Slovensko planinsko društvo Celovec je minulo sredo v k&k centru v Šentjanžu odprlo razstavo Planine v sliki in razglasilo 
avtorje najboljših fotografij. 
http://www.novice.at/kultura/umetnost/planine-v-sliki-najlepsa-je-podoba-franca-jozefa-z-drugega-konca-sveta/  
 

 
Slika: 1. nagrada:  Fotografija z naslovom Franz Josef. Gre za posnetek ledenika Franca Jožefa (poimenovan je seveda po 
legendarnem avstrijskem cesarju, ki je vladal celih 68 let) na južnem otoku Nove Zelandije. Avtorica fotografije: Ivana 
Weiss-Stefaner 
 
Šentjanž. Pomladitev odbora Slovenskega planinskega društva Celovec pred dvema letoma se kaže z osvežitvijo programa. 
Na Bleščeči planini prirejajo poletne tabore za družine z majhnimi otroki, naraslo je tudi število najavljenih skupnih pohodov 
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(več na spletni strani www. planinci.at). Še naprej pa po starem – in prav je tako – ostaja vsakoletni fotografski natečaj 
Planine v sliki.  
Letos je bilo na SPD Celovec poslanih 54 slik. Žirija, ki so jo sestavljali Stefan Reichmann, Miha Stern in Marko Weiss, je prvo 
mesto podelila Ivani Weiss-Stefaner za sliko z naslovom Franz Josef. Gre za posnetek ledenika Franca Jožefa (poimenovan je 
seveda po legendarnem avstrijskem cesarju, ki je vladal celih 68 let) na južnem otoku Nove Zelandije. Na drugo mesto je bila 
uvrščena slika Lidije Polak, na tretje pa živahen posnetek smučarja v globokem snegu Michaela Zwittra.    
Odločitev žirije je obrazložil njen član in poklicni fotograf Stefan Reichmann. 
Po čem izstopa prvouvrščena slika, kaj je njena dodatna vrednost? 
Stefan Reichmann: Ker je slika posneta z višine, je pokrajina bolj abstraktna. S tem nas pritegne, da jo malo dalj opazujemo 
kot običajno. Ne vemo takoj, kje smo, ker ni ne neba ne drugih meja, in se moramo najprej orientirati. Kompozicija, mehke 
in zemeljske barve ter megla dajejo sliki dodatno kakovost. 
Na kaj je bila komisija pri ocenjevanju posebej pozorna? 
Seveda vedno radi vidimo slike, ki so nekako drugačne, kreativne, a so vsebinsko fokusirane na gore. Treba je uskladiti 
dober motiv s fotografskim redom ali zavestnim neredom. Včasih je celo bolje, če je od motiva videti manj. Slike tudi 
pokažejo, ali je fotograf res vedel, kaj hoče slikati ali pa mu je samo uspel dober posnetek pred zasluženo malico. Določeni 
tehnični aspekti dodatno vplivajo na oceno – kompozicija, luč ali perspektiva. 
Kakšna je splošna ocena vseh slik na natečaju? 
Vedno znova se najdejo slike, ki so narejene zelo dobro in v nas vzbudijo občutek, ki ga je imel fotograf med snemanjem. 
Jasno je seveda, da niso vsi, ki hodijo v gore, fotografi. Letos je bila splošna kvaliteta nekoliko nižja kot lani, toda kljub temu 
se pri vsakem motivu vidi strast do fotografiranja, kar me veseli. Natečaj je lepa motivacija za planince, da vsako leto 
posnamejo še lepšo sliko. Na vsak način je razstava vredna ogleda. 

• SAK se bliža celovškemu finalu. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 8, 1. 3. 2019, 
str. 19 

Finale se praktično glasi SAK Posojilnica - SK Austria Celovec. S tem je trener Wolfgang Eberhard dosegel svoj prvi letošnji 
cilj.  
http://www.novice.at/uncategorized/sak-se-bliza-celovskemu-finalu/ 
 

 
Slika: SAK se bliža celovškemu finalu. Foto: Novice 
 
V soboto igra SAK v celovškem mestnem pokalu še proti ASKÖ Wölfnitzu (ob 9:00 zjutraj).  Točka zadostuje SAK za prvo 
mesto, praktično gledano bi lahko celo izgubil. S tem je SAK Posojilnica že v finalu 9. marca, kjer bo nasprotnik Austria 
Celovec. Trener SAK Wolfgang Eberhard je prepričan, da bo SAK v finalu lahko pokazal vso svojo izkušenost in bo mestni 
pokal letos šel v arhive SAK. 
Ta uspeh pa ima tudi nekaj grenkih solz. Goleador Stephan Bürgler se je ponovno poškodoval ter natrgal vezi v kolenu in 
izpade vsaj štiri tedne. S tem bo verjetno manjkal za sezonski štart 24. marca v Šmihelu, kjer že zdaj govorijo samo o tej 
tekmi.     
Bolni Slovenci. Igralci iz Slovenije imajo letos vseskozi zdravstvene težave. Zaradi bronhitisa je skorajda brez treningov 
Andrej Jurinič, Amer Krcič pa tudi proti KAC ni zdržal cele tekme. Tako dobijo možnost mladi igralci, 21-letni Marjan Koletnik 
je s svojim bratom 22-letnim Zdravkom Koletnikom praktično že standardni igralec. Tako kot Maksi Kumer pridejo vsi trije iz 
naraščaja SAK iz Pliberka.  
To veseli še posebej selektorja reprezentance koroških Slovencev Marjana Velika, ki z veliko pozornostjo sledi razvoju 
mladih igralcev pri SAK, ki pridejo v poštev za Europeado 2020. 

 

 

• Dva zahtevka za revizijo. ORF, Celovec, 01.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2967335/  
Začetek gradnje druge cevi predora Karavanke se še naprej zavlačuje. Slovenski upravljalec avtocest (Dars) je prejel dva 
zahtevka za revizijo odločitve, da postopek javnega naročila za gradnjo druge cevi zaključijo brez izbire, izvajalca pa 
izberejo prek pogajanj s šestimi ponudniki. 
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Slika: Začetek gradnje druge cevi predora Karavanke se še naprej zavlačuje. Slovenski upravljalec avtocest (Dars) je prejel 
dva zahtevka za revizijo odločitve, da postopek javnega naročila za gradnjo druge cevi zaključijo brez izbire, izvajalca pa 
izberejo prek pogajanj s šestimi ponudniki. Foto: ORF 
 
Po postopku brez izbire so se odločili za pogajanja 
Iz upravljavca državnih cest v Republike Sloveniji Dars so pred dvema tednoma sporočili, da je strokovna komisija za izvedbo 
postopka javnega naročila za gradnjo vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke po temeljitem pregledu vseh ponudb 
ugotovila, da so vse nedopustne, zato so postopek zaključili brez izbire. „Obenem smo v odločitvi zapisali, da bomo po njeni 
pravnomočnosti izvedli konkurenčni postopek s pogajanji,“ so dodali. 
Darsova odločitev bi bila v četrtek pravnomočna, a sta zahtevka za revizijo vložila Kolektor CPG in Gorenjska gradbena 
družba skupaj s češkim Metrostavom. „Strokovna komisija za izvedbo postopka javnega naročila bo sedaj pritožbi preučila,“ 
so zapisali na Darsu. 

• Komisija obiskala dvojezične šole. ORF, Celovec, 01.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2967477/  
Ob obisku Komisije državnega zbora RS za Slovence v zamejstvu in po svetu na Koroškem pridobljena spoznanja bodo 
našla ustrezen odmev v sklopu sooblikovanja politike RS na področjih, ki zadevajo Slovence v zamejstvu in po svetu, je 
napovedala predsednica komisije Ljudmila Novak. 
Seja komisije v znamenju pridobljenih spoznanj 
V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici je v četrtek popoldne potekala 3. seja Komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. „Problematika dvojezičnega šolstva in raba slovenščine v domačem okolju na 
avstrijskem Koroškem“ je predsednica komisije Ljudmila Novak naslovila temo 3. seje. 
 

 
Slika: Ob obisku Komisije državnega zbora RS za Slovence v zamejstvu in po svetu na Koroškem pridobljena spoznanja 
bodo našla ustrezen odmev v sklopu sooblikovanja politike RS na področjih, ki zadevajo Slovence v zamejstvu in po 
svetu, je napovedala predsednica komisije Ljudmila Novak. Foto: celovec.konzulat.si 
 
Poleg članic in članov komisije so se je udeležili minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, predstavniki 
ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za zunanje zadeve, med povabljeni pa so bili zastopniki 
osrednjih političnih organizacij koroških Slovencev, Enotne liste ter Aljoša in Simona Ristič (projekt Vilina).  
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Slika: Pred sejo je potekal dopoldne na povabilo predsednika sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega 
kanclerja Manuela Juga ogled dvojezičnih izobraževalnih ustanov na Koroškem. Foto: celovec.konzulat.si 
 
Dopoldne na obisku na Koroškem 
Pred sejo je potekal dopoldne na povabilo predsednika sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega 
kanclerja Manuela Juga ogled dvojezičnih izobraževalnih ustanov na Koroškem. Ob prihodu na Koroško sta delegacijo z 
zastavljeno vsebino seznanila generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan in konzulka Jasna Goličič-Bakovnik. Sledil je obisk 
Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu, Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu, ljudske 
šole v Bilčovsu in naposled še Višje šole v Šentpetru. 
 
 „Zelo zanimiv obisk“ 
Ljudmila Novak je ob postanku v Višji šoli Šentpeter polna vtisov strnila svoj pogled na pridobljene izkušnje iz prve roke. Ob 
obisku na Koroškem pridobljena spoznanja bodo našla ustrezen odmev v sklopu sooblikovanja politike RS na področjih, ki 
zadevajo Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Na Višji šoli Šentpeter so se članice in člani Komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko prepričali o strokovni 
usposobljenosti za kuharstvo in strežbo, kar je v izobraževalnem programu tudi del strokovnega izpita. 
 

 
Slika: „Problematika dvojezičnega šolstva in raba slovenščine v domačem okolju na avstrijskem Koroškem“ je Ljudmila 
Novak, predsednica Komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, naslovila temo 3. seje. Med področji oddelka 3 
izobraževalne direkcije za Koroško, ki ga vodi deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser, njen namestnik pa je 
strokovni nadzornik Miha Vrbinc, so dejavnosti, ki zadevajo manjšinsko šolstvo na najrazličnejših ravneh. Foto: ORF 
 
„Problematika dvojezičnega šolstva in raba slovenščine v domačem okolju na avstrijskem Koroškem“ je Ljudmila Novak, 
predsednica Komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, naslovila temo 3. seje. Med področji oddelka 3 
izobraževalne direkcije za Koroško, ki ga vodi deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser, njen namestnik pa je strokovni 
nadzornik Miha Vrbinc, so dejavnosti, ki zadevajo manjšinsko šolstvo na najrazličnejših ravneh. 
Eno poglavje se nanaša na komunikacijo in sodelovanje z interesnimi skupinami in zunanjimi partnerji, kar pomeni, da gre 
tudi za sodelovanje z ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport in z Zavodom RS za šolstvo v okviru nadaljnjega 
izobraževanja učiteljic in učiteljev ter za sodelovanje s posameznimi šolami. Skratka dejavnosti, ki prispevajo k razvoju 
kvalitetnega dvojezičnega pouka na Koroškem. 

• Srečanje šol „Steiermark-Štajerska“. ORF, Celovec, 04.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2967968/  
V Pavlovi hiši je potekalo tretje srečanje šol pod geslom „Steiermark-Štajerska“. Avstrijske in slovenske šole želijo skupno 
črpati sredstva sklada Evropske unije Erasmus plus. Medtem v platformi sodeluje že 35 šol. 
Pred tremi leti je v Mariboru prišlo do prvega srečanja v luči sodelovanja avstrijskih in slovenskih šol, da bi s skupnimi 
močmi lažje črpali finančna sredstva, ki jih nudi sklad Evropske unije Erasmus plus. 
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Slika: V Pavlovi hiši je potekalo tretje srečanje šol pod geslom „Steiermark-Štajerska“. Foto:  sog 
 
Pobudnica za sodelovanje med avstrijsko in slovensko Štajersko je Maria Pichlbauer, ki je pri štajerski izobraževalni direkciji 
odgovorna za internacionalizacijo. 
Tretje srečanje šol pod naslovom „Steiermark-Štajerska“ je potekalo v prostorih Pavlove hiše na južnem Štajerskem. 
Predstavnik ministrstva za šolstvo Republike Slovenije Roman Gruden je slovenski partner ter sopobudnik čezmejnega 
srečanja in poudarja pomembnost letošnje lokacije srečanja za ozaveščanje o slovenski narodni skupnosti na avstrijskem 
Štajerskem. 
 

 
Slika: V Pavlovi hiši je potekalo tretje srečanje šol pod geslom „Steiermark-Štajerska“. Avstrijske in slovenske šole želijo 
skupno črpati sredstva sklada Evropske unije Erasmus plus. Foto: sog 
 
Maria Pichlbauer poudarja, da je v skladu Erasmus plus, ki ga Evropska unija namenja izobraževanju, še veliko potenciala in 
da bodo denarna sredstva v naslednjem času znatno povišali. 
Roman Gruden je ob čezmejnem šolskem srečanju v Pavlovi hiši kot glavni cilj izrazil odprtost mladine med sosednjima 
evropskima državama in krepitev slovenščine na Štajerskem. 

• Volitve v AK pomembne tudi za kmete. ORF, Celovec, 04.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2967979/  
Do 13. marca okrog 170.000 volilno upravičenih izbira svoje predstavnice in predstavnike v delavsko zbornico (AK) na 
Koroškem. Direktor kmetijske zbornice Hanzi Mikl z vidika kmetijskih gospodarstev na Koroškem utemeljuje namen in 
pomen volilne udeležbe z vidika polkmetij. 
 

 
Slika: Direktor kmetijske zbornice Hanzi Mikl z vidika kmetijskih gospodarstev na Koroškem utemeljuje namen in pomen 
volilne udeležbe z vidika polkmetij. Foto: ORF 
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Vodijo svoje obrate ob redni zaposlitvi 
Med objavami o pomenu volitev v delavsko zbornico bode v oči zapis v petkovi izdaji glasila kmetijske zbornice „Kärntner 
Bauer“. Avtor članka in komentarja, direktor kmetijske zbornice Hanzi Mikl, z vidika kmetijskih gospodarstev na Koroškem 
utemeljuje, zakaj je volilna udeležba smiselna. Ob navedbi, da je volilno upravičena dobra polovica prebivalstva v deželi, 
Mikl spominja na demokratično pravico tistih, ki vodijo svoje obrate ob redni zaposlitvi - torej polkmetice in polkmete. To pa 
velja za dve tretjini kmetij, poudarja direktor kmetijske zbornice na Koroškem. 

• Loški postni prt spet na ogled. ORF, Celovec, 05.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2758114/  
V farni cerkvi v Ločah bo od pepelnične srede naprej visel spet Loški postni prt, delo akademskega slikarja Valentina 
Omana. Prt, ki s svojimi 8x5 metri šteje med večje in sodobne postne prti na Koroškem, si je mogoče v postnem času 
ogledati dnevno od 8. do 16. ure. 
Leta 1991 je Oman ustvarjal v Piranu, prav takrat pa je pred vrati starodavnega pristaniškega mesta divjala vojna. V luči tega 
dogodka pa je nastala umetnina - zgodba o trpljenju, najbolj klasična od vseh zgodb o trpljenju – križev pot. 
 

 
Slika: V farni cerkvi v Ločah bo od pepelnične srede naprej visel spet Loški postni prt, delo akademskega slikarja Valentina 
Omana. Foto: Trießnig 
 
Prikazuje štirinajst postaj križevega pota 
Štirinajst postaj križevega pota, štirinajst podob v križu, vsaka v velikosti 220x150 cm, naslikanih na lesene plošče v akrilu, 
posamezne na podlagi kolaža s časopisnimi odrezki iz hrvaških časopisov, ki so takrat poročali o vojni - vse izražajo trpljenje 
človeka na Balkanu. 
 

 
Slika: Akademski slikar Valentin Oman. Foto: Trießnig 
 
Mir je prikazan šele na zadnji postaji 
Prvih trinajst podob prikazuje nasilje, kaos, kri. Mir, tišina modrine se pojavita šele na štirinajsti podobi. Prestano je. Tudi ta 
zadnji - modri - križ je pravzaprav T. Zadnja črka hebrejske abecede, „taw“ – grško „tau“ (čeprav na drugem mestu), ima 
značaj dokončnega in imamo ga lahko za znamenje blagoslova. V mitologiji Orienta so ga razumeli kot simbol popolnosti. 
Mirovnik Frančišek Asiški si je T izbral za svoj znak križa. Zavedajoč se tega ali pa tudi ne se je Valentin Oman v svoji 
umetnosti že pred leti odločil za križ „tau“, za obliko T, ker mu – kot sam pravi – predstavlja bolj odprto, manj določeno 
obliko križa. 

• Študenti: „Slavistika je podhranjena“. ORF, Celovec, 05.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968079/  
Klubi slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), v Gradcu (KSŠŠG) in Celovcu (KSŠŠK) podpirajo zahteve 
inštitutov za slavistiko tako na univerzi v Celovcu, kakor tudi v Gradcu in se v skupni izjavi jasno izražajo proti združitvi 
slavističnega masterskega študija. 
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Slika: Klubi slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), v Gradcu (KSŠŠG) in Celovcu (KSŠŠK) podpirajo zahteve 
inštitutov za slavistiko tako na univerzi v Celovcu, kakor tudi v Gradcu in se v skupni izjavi jasno izražajo proti združitvi 
slavističnega masterskega študija. Foto: ORF 
 
Študij na dveh lokacijah je težko opravljati 
Že zdaj, ko so predavanja le na eni lokaciji je težko uskladiti vsa predavanja, pišejo slovenski študentski klubi in dodajajo, da 
je razlog za to, da je slavistika podhranjena. Skoraj nemogoče da je doštudirati v rednem študijskem času, saj so nekateri 
predmeti na voljo le vsakih nekaj semestrov. 
Podporna izjava v formatu .pdf 
PDF (159.4 kB)  
„Slavistični študij več kot predmet“ 
Za slovensko narodno skupnost v Avstriji je slavistični študij več kot samo predmet, saj zagotavlja kakovostno izobrazbo in 
tako obstoj narodne skupnosti, poudarjajo Klubi slovenskih študentk in študentov na Dunaju, v Gradcu in na Koroškem. 
Poleg tega pa še dodajajo: „Sramota bi bila, če bi ukrepi prišli do veljave in s tem morda sprožili še nadaljnje korake v smer 
ukinitve študija slovanskih jezikov.“ 
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• Publikacija o Slovencih v Italiji. ORF, Celovec, 05.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968101/  
Kako v celoti utripa, živi in deluje slovenska narodna skupnost v Italiji, predstavlja nova publikacija „Mi, Slovenci v Italiji“. 
Brošura, ki so jo predstavili na slovenski kulturni praznik v Trstu in pretekli teden v Rimu, je trijezična - poleg slovenščine 
tudi v italijanskem in angleškem prevodu. 
Prvotni namen SKGZ in SSO je bil pripraviti brošuro, ki bi ponujala osnovne informacije o Slovencih v Italiji in s tem dejanjem 
okrepiti duh medsebojnega sodelovanja. 
Gre za delo, ki je nastalo na pobudo krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in 
Sveta slovenskih organizacij (SSO) v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (Slori) v Trstu. V publikaciji so 
predstavili današnje stanje slovenske narodne skupnosti v Italiji - od njenega naselitvenega območja in zgodovine do 
jezikovnega položaja ter zaščitnih določb, od njenega predstavništva do šolstva, od njenih številnih ustanov do medijev, so 
med drugim sporočili iz SKGZ. 
 

 
Slika: Kako v celoti utripa, živi in deluje slovenska narodna skupnost v Italiji, predstavlja nova publikacija „Mi, Slovenci v 
Italiji“. Foto: slori.org 
 
Direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta Devan Jagodic pa je v pogovoru za „Primorski obzornik“ pojasnil, da so se med 
drugim oprli tudi na že obstoječe gradivo. 

• Predavanji o ledinskih imenih. ORF, Celovec, 06.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968302/  
Leta 2018 je bil projekt dokumentacije ledinskih imen na Tirolskem sprejet v Unescov seznam nesnovne kulturne 
dediščine v Avstriji. Primerjalni vidik bo en pristop predavanj o tej temi prihodnji teden v Tischlerjevi dvorani v Celovcu. 
2008 se je začel utrjevati pomen ledinskih imen 
Mohorjeva Celovec uvršča večer v sklop političnega izobraževanja. Primerjalni vidik bo en pristop v Tischlerjevi dvorani v 
Celovcu, ko bo v presoji Kulturna in družbena vrednost zemljepisnih imen. Osrednji kulturni organizaciji Krščanska kulturna 
zveza (KKZ) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ), ustanova Kärntner Bildungswerk, Slovensko planinsko društvo Celovec in 
Slovenski narodopisni inštitut „Urban Jarnik“ so soprireditelji. 
 

 
Slika: Leta 2018 je bil projekt dokumentacije ledinskih imen na Tirolskem sprejet v Unescov seznam nesnovne kulturne 
dediščine v Avstriji. Foto: fr 
 
Najpozneje ob izidu dveh zemljevidov leta 2008, v Selah skupaj z Interesno skupnostjo selskih kmetov (ISSK), v Kotmari vas 
pa s Slovenskim prosvetnim društvom „Gorjanci“, se je začel utrjevati pomen ledinskih in hišnih imen. Začrtane so bile 
smernice na poti do sprejetja „Slovenskih ledinskih in hišnih imen“ v Avstrijski seznam nesnovne dediščine dve leti pozneje. 
Na Tirolskem so s pobudo za vpis ledinskih imen uspeli lani. 
Predavatelja iz stroke 
Izkušnje bo v torek, 12. marca, ob 18.30 v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu predstavil Gerhard Rampl, 
predsednik delovne skupine za standardizacijo zemljepisnih imen. Drugi gost večera bo Peter Jordan, član avstrijske 
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akademije znanosti. Gre za izbrana predavatelja iz stroke, poudarja etnologinja Martina Piko-Rustia iz Slovenskega 
narodopisnega inštituta “Urban Jarnik”. 
 

 
Slika: Etnologinja Martina Piko-Rustia iz Slovenskega narodopisnega inštituta “Urban Jarnik”. Foto: ORF 
 
„O pomenu imen za manjšino“ 
V povezavi s Slovenskim planinskim društvom Celovec in številnimi organizacijami-soprirediteljicami pa Martino Piko-Rustia 
priklicuje v spomin večer v k&k centru v Šentjanžu o ledinskih imenih na Južnem Tirolskem. Primerjalni vidik bo en pristop v 
Tischlerjevi dvorani v Celovcu, ko bo v presoji „Kulturna in družbena vrednost zemljepisnih imen“, pravi Martina Piko-Rustia. 
Prijave za predavanje sprejema referent za izobraževanje pri Mohorjevi Martin Pandel. 

• Na ministrstvu za dežele, avtonomije ORF, Celovec, 06.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968342/  
Predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO), ter predsednica 
paritetnega odbora Ksenija Dobrila so se v torek v Rimu na ministrstvu za dežele in avtonomije srečali s podtajnikom 
Stefanom Buffagnijem, predstavnikom Gibanja petih zvezd o aktualnih vprašanjih narodne skupnosti. 
 

 
Slika: Predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO), ter predsednica 
paritetnega odbora Ksenija Dobrila so se v torek v Rimu na ministrstvu za dežele in avtonomije srečali s podtajnikom 
Stefanom Buffagnijem, predstavnikom Gibanja petih zvezd o aktualnih vprašanjih narodne skupnosti. Foto: ORF 
 
Glede omizja dogovor o konkretnih korakih 
Delovanje manjšinskega vladnega omizja, parlamentarno zastopstvo za slovensko narodno skupnost, vprašanje vrnitve 
Narodnega doma ob stoletnici požiga in obnova konvencije med RAI-em in vlado v zvezi s slovenskim oddelkom deželnega 
sedeža državne televizije so bile osrednje teme na srečanju na italijanskem ministrstvu za dežele in avtonomije. Glede 
delovanja manjšinskega omizja pravi Rudi Pavšič, da so se le dogovorili na konkretne korake. 

• Za krepitev sodelovanja. ORF, Celovec, 06.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968407/  
Predsednika slovenskega in avstrijskega parlamenta Dejan Židan in Wolfgang Sobotka (ÖVP) sta se po pogovorih v sredo 
v Ljubljani zavzela za to, da bi avstrijske oblasti okrepile sodelovanje s slovensko skupnostjo v Avstriji, slovenska vlada pa 
z nemško govorečo skupino v Sloveniji. 
Židan opaža „več dialoga in tudi optimizem“ 
Židan je v izjavi za medije dejal, da v Avstriji opaža več dialoga in tudi optimizem pri slovenski narodni skupnosti v Avstriji. Ta 
po njegovem tudi pričakuje ureditev še nerešenih vprašanj. V zvezi z nemško govorečo skupino v Sloveniji pa je Židan 
izpostavil stališče Slovenije, da si je treba prizadevati, da ta skupina ohrani svojo jezikovno in kulturno identiteto ter 
narodno pripadnost. Zavzel se je tudi za intenziviranje dialoga med to skupino in vlado. 
Tudi Sobotka, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, se je zavzel za krepitev sodelovanja v obeh primerih. „Pozdravljamo, da je 
na slovenski strani taka odprtost v zvezi z nemško govorečo skupino v Sloveniji,“ je še dejal. Tako nemško govoreča skupina 
v Sloveniji kot slovenska manjšina v Avstriji po njegovih besedah pomembno prispevata k raznolikosti v svojih državah in 
kažeta, da obe državi delujeta v evropskem duhu. 
„Politični stiki in sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo so intenzivni, pogosti, prijateljski, del tega je tudi današnji obisk 
delegacije v Sloveniji,“ je ocenil Židan. Njegov avstrijski kolega je dodal, da državi tvorita srednjeevropsko gospodarsko in 
kulturno os in tako prispevata tudi h gospodarskemu razvoju Evrope. 
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Slika: Predsednika slovenskega in avstrijskega parlamenta Dejan Židan in Wolfgang Sobotka (ÖVP) sta se po pogovorih v 
sredo v Ljubljani zavzela za to, da bi avstrijske oblasti okrepile sodelovanje s slovensko skupnostjo v Avstriji, slovenska 
vlada pa z nemško govorečo skupino v Sloveniji. Foto: sta.si 
 
Tema pogovorov tudi EU 
Govorila sta tudi o podpori Avstrije pri slovenskem predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Avstrija je Svetu EU 
predsedovala v drugi polovici lanskega leta, Židan pa se ji je zahvalil za podporo pri prvem predsedovanju leta 2008. 
Predsednika obeh parlamentov po besedah Židana delita vizijo Evropske unije, ki mora biti uspešna, učinkovita in solidarna, 
zato z upanjem pričakujeta evropske volitve, ki naj bi dodatno utrdile EU. 
Po besedah predsednika avstrijskega parlamenta se državi po teh volitvah vidita kot zaveznici na področju sosedske politike 
in približevanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Židan je podprl nadaljevanje poti teh držav v evroatlantske 
integracije, a opozoril, da morajo vse države spoštovati standarde v EU in zvezi Nato. 
 
Blagovna menjava med državama je presegla pet milijard evrov in še narašča. Od dobrega gospodarstva je odvisna tudi 
blaginja ljudi, je poudaril Židan. Sobotka pa je pristavil, da k blagovni menjavi med državama ne prispevajo le podjetja, 
temveč tudi turizem. Sobotka se je ob začetku uradnega obiska najprej vpisal v zlato knjigo gostov državnega zbora, po 
pogovoru z gostiteljem Židanom in izjavi za medije pa si je z balkona velike dvorane DZ ogledal potek seje. 
Avstrijski gost ima na programu obiska v sredo tudi ločeni srečanji s predsednikom republike Borutom Pahorjem in 
predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Predsednik avstrijskega parlamenta si bo v Ljubljani ogledal tudi Tehnološki park 
Ljubljana, Plečnikovo hišo in Narodno univerzitetno knjižnico. 

• Inzko solidaren s Kukovico. ORF, Celovec, 06.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968415/  
V zvezi s sodno obravnavo pred okrajnim sodiščem v Železni Kapli v četrtek, 7. marca, je predsednik Narodnega sveta 
koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko klical Franca Kukovico in mu izrazil svojo “popolno solidarnost”. 

 
Slika: Franc Kukovica. Foto: ORF 
 
„Upamo na pravično sojenje“ 
Inzko je izrazil tudi obžalovanje, da se obravnave v Železni Kapli ne bo mogel osebno udeležiti in moralno podpreti Kukovice. 
Franc Kukovica naj bi v svoji domači vasi Sele v občini Žitara vas z lepilnim trakom poškodoval krajevni napis, ker je 
nemškemu imenu Sielach dodal štiri črke: Sele. 
Kukovica bo verjetno moral plačati kazen zaradi napravljene škode, za stroške odstranitve papirnih črk. Nobeden se pa ne 
vpraša, kakšna škoda je čez leta nastala deželi Koroški zaradi trde drže občine Žitara vas, ki se dolga leta upira postavitvi 
malih dvojezičnih tablic, Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) v izjavi za medije navaja Valentina Inzka. 
 
 
Zaradi te nesprejemljive drže občine je prejemnik velike avstrijske nagrade za literaturo Florjan Lipuš vrnil častno občanstvo 
občine Žitara vas, poleg tega pa se Lipuš sprašuje v vseh svojih javnih nastopih, kako to, da se občina boji štirih črk? 
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“Upamo na pravično sojenje v Železni Kapli, ne glede na izid pa Slovenci izražamo popolno solidarnost z gospodom Francom 
Kukovico, ki se ne bori samo zase, temveč za celo slovensko narodno skupnost”, je še dejal Inzko. 

• Geopark Karavanke dobiva novo atrakcijo. ORF, Celovec, 07.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968503/  
Kilometer dolga jeklenica, ki jo nameravajo še letos postaviti v Črni na Koroškem, bo po dolžini prekosila tisto v Planici. V 
zgornji Mežiški dolini si želijo, da bi jo tudi po številu obiskovalcev. Prvi se bodo po njej lahko spustili že prihodnje leto. 
Adrenalinski park z ziplinom 
„Z naložbo hočemo povečati zanimanje za obisk in bivanje v naši občini,“ je v pogovoru za časnik Delo povedala črnjanska 
županja Romana Lesjak. Kakor piše Delo, bodo potrebovali tudi upravljavca adrenalinskega parka, v katerem bo za zdaj 
kilometer dolg zipline, kasneje pa mu bodo dodali zahtevnejšo planinsko pot (ferato), po kateri bo mogoče iz centra Črne 
priplezati do razglednega pomola nad ploščadjo za spust po jeklenici. 
 
235 metrov višinske razlike 
Višinska razlika spusta bo 235 metrov, povprečni naklon spusta pa bo znašal 19,4 odstotka. Po napravi, ki bo speljala od 
Navrškega vrha do vznožja črnjanskega smučišča, se bo mogoče spustiti, tudi če bo deževalo ali snežilo, omogočala pa bo 
individualne in tandemske spuste. „Odločitve o tem, kdo bo zipline upravljal, še ni. Možnosti je več. Zadnja je, da bi občina 
za to ustanovila javni zavod,“ je povedala črnjanska županja. 
Za naložbo, vredno 232.000 evrov, so pridobili 198.000 evrov evropskih sredstev v okviru čezmejnega programa 
NatureGame, vrednega 2,3 milijona evrov. V projektu z avstrijske strani sodelujejo podjetje Franza Skuka FS 
Immobilienverwaltungs, ki upravlja smučarske naprave na Peci, Obirske jame, prijatelji narave Peca in občina Globasnica, s 
slovenske strani pa turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece ter občini Črna na Koroškem in Prevalje, nadalje piše Delo. 

• „ADP nalaga Avstriji skrb za manjšino“. ORF, Celovec, 07.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968489/  
Slovenski predsednik Borut Pahor je v sredo predsednika zveznega parlamenta Wolfganga Sobotko (ÖVP) spomnil na 
skrb Avstrije za zaščito slovenske manjšine. Dejal je, da skrb za zaščito slovenske manjšine Avstriji nalaga Avstrijska 
državna pogodba (ADP). 
Sobotka za spremembo statusa, Pahor proti 
Sobotka je na srečanju s Pahorjem omenil, da Avstrija pričakuje spremembo statusa nemško govoreče etnične skupine v 
Sloveniji. Pahor je dejal, da ne vidi potrebe po ustavni spremembi ureditve, so po pogovorih v Ljubljani sporočili iz urada 
predsednika republike. 
Glede statusa nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji je Pahor ponovil svoje stališče, da sporazum o sodelovanju v 
kulturi, izobraževanju in znanosti iz 2001 ter na njem temelječi periodični programi sodelovanja predstavljajo primeren 
okvir za razvejano dejavnost in projekte pripadnikov nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, ki tako bogatijo 
slovenski kulturni prostor. 
 

 
Slika: Slovenski predsednik Borut Pahor je v sredo predsednika zveznega parlamenta Wolfganga Sobotko (ÖVP) spomnil 
na skrb Avstrije za zaščito slovenske manjšine. Dejal je, da skrb za zaščito slovenske manjšine Avstriji nalaga Avstrijska 
državna pogodba (ADP). Foto: sta.si 
 
Dvostranski odnosi „prijateljski“ 
Sogovornika sta se strinjala, da so dvostranski odnosi med Slovenijo in Avstrijo prijateljski, razvejani tako na politični kot 
strokovni ravni, nadgrajuje pa jih uspešno sodelovanje v regionalnih, evropskih in multilateralnih povezavah. 
Predsednik Pahor je poudaril, da uspešna evropska in zunanja politika temelji na dobrih odnosih med sosedami. S 
predsednikom avstrijskega parlamenta sta se strinjala, da sta ohranitev in nadgrajevanje odličnih sosedskih odnosov med 
državama skupen cilj. Slovenski predsednik je pri tem izrazil zadovoljstvo z razvojem sodelovanja z Avstrijo in poudaril 
pomen rednega in intenzivnega dialoga na vseh ravneh. 
Avstrija največji investitor v slovensko gospodarstvo 
Pahor in Sobotka sta govorila tudi o gospodarskem sodelovanju, ki zavzema pomembno mesto v dvostranskih odnosih. 
Avstrija je namreč največji investitor v slovensko gospodarstvo, na drugem mestu glede na število turistov in tretji 
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najpomembnejši zunanjetrgovinski partner Slovenije. Blagovna menjava med državama je v letu 2017 presegla pet milijard 
evrov. 
Predsednika avstrijskega parlamenta je tudi zanimalo, kako slovenski predsednik ocenjuje aktualne razmere na Zahodnem 
Balkanu. Pahor je poudaril, da je treba širitev Evropske unije na države regije Zahodnega Balkana obravnavati kot 
geopolitično in ne tehnično vprašanje. Kot sovoditelj pobude Brdo Brioni je predstavil tudi pričakovanja glede vrha 
voditeljev, ki bo maja v Albaniji. 
Na sporedu še srečanje s Šarcem 
Predsednik avstrijskega parlamenta je uradni obisk v Sloveniji začel v državnem zboru, kjer ga je sprejel gostitelj, predsednik 
DZ Dejan Židan, ogledal pa si je tudi potek seje slovenskega parlamenta. Na programu ima tudi srečanje s predsednikom 
vlade Marjanom Šarcem. Predsednik avstrijskega parlamenta si bo v Ljubljani ogledal tudi Tehnološki park Ljubljana, 
Plečnikovo hišo in Narodno univerzitetno knjižnico. 

• Novi varuh človekovih pravic v pogovoru. ORF, Celovec, 07.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968554/  
Gost v nedeljski jutranji radijski oddaji Slovenskega sporeda ORF „Zajtrk s profilom“ bo prihodnjo nedeljo, 10. marca, 
Peter Svetina. Svetina je novi varuh človekovih pravic Republike Slovenije, ki je 23. februarja nastopil šestletni mandat. 
53-letni specialni pedagog je svoje življenje posvečal osebam z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoju. Njegovo 
poklicno življenje je oblikovala predvsem osebna izkušnja sorojenca in potem tudi starša otroka s posebnimi potrebami. 
 
Delovne izkušnje je nabiral tudi v Celovcu in v Ledincah, kjer je spoznal svojo ženo. S Petrom Svetino bo zajtrkovala Jana 
Velik. Oddaja se bo začela ob 9.03 minute, ponovitev bo na sporedu v sredo med 9. in 10. uro. 

• Ofenziva za izobraževanje veroučiteljev. ORF, Celovec, 07.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968560/  
Na Koroškem bo kmalu premalo veroučiteljev. Tudi na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva se bo v prihodnih 
petih letih upokojil več kot vsak peti verski pedagog. Jeseni se bo začela ofenziva za dobro izobražene dvojezične kadre, 
je napovedal strokovni nadzornik za verouk Nanti Olip. 
Več kot petina učiteljev starejša od 55 let 
Na Koroškem bo kmalu premalo veroučiteljev, je zaskrbljena katoliška cerkev. Od 410 pedagogov in pedagoginj, ki 
poučujejo verouk, se jih bo v prihodnjih petih letih 48 upokojilo. 91, torej več kot petina, pa je starejših od 55 let. Z 
informacijsko kampanjo želi šolski urad krške škofije navdušiti maturante in maturantke, da se odločijo za poklic verskega 
pedagoga. Informacijska prireditev bo 2. aprila v škofijski hiši v Celovcu. 
 

 
Slika: Strokovni nadzornik za verouk Nanti Olip. Foto: ORF 
„Moramo načrtovati dolgoročno“ 
Tudi na dvojezičnih ljudskih in srednjih šolah na južnem Koroškem je starostna piramida veroučiteljev in veroučiteljic 
podobna, kot v ostalih predelih dežele ugotavlja strokovni nadzornik za verouk na obveznih šolah na veljavnostnem 
območju dvojezičnega šolstva Nanti Olip. 
Za zapolnitev vrzeli za področje verouka bo zato potrebna kvalitetna ofenziva za dobro izobražene kadre, ki bodo imeli tudi 
potrebno dvojezično kvalifikacijo, pravi Olip. 
Na inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu je sicer trenutno vpisanih 13 študentov in študentk. 30 Korošcev in Korošic 
študira teologijo na avstrijskih univerzah. Koliko pa jih bo po zaključenem študiju ubralo učiteljski poklic, ni znano. 

• „Niso zahtevale le volilne pravice“. ORF, Celovec, 07.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968533/  
Kot rdeča nit v stališčih ob 8. marcu se pojavlja spoznanje, da boj za enakost med spoloma ni končan. Na to ob 
mednarodnem dnevu žensk opozarja Ana Blatnik, predsednica deželne organizacije socialdemokratskih žena. O 
sufražetkah pa, da niso zahtevale le volilne pravice. 
1919 stopilo na politično prizorišče osem žensk 
Cela pahljača tem je povezana z razmišljanji ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk. Letošnji skoraj na dan sovpada z 
zgodovinskim dogodkom po razglasitvi prve avstrijske republike novembra leta 1918. Prinesla je volilno pravico žensk, ob 
tem so se vključile kot politične aktivistke pri volitvah. Osem žensk, večinoma iz socialdemokratskega gibanja, je 4. marca 
1919 stopilo na politično prizorišče avstrijskega parlamenta. 
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Slika: Ana Blatnik, predsednica deželne organizacije socialdemokratskih žena na Koroškem in poslanka v deželnem zboru. 
Foto: ORF 
 
„Veliko, veliko še manjka“ 
Kot rdeča nit v stališčih ob 8. marcu se pojavlja spoznanje, da boj za enakost med spoloma ni končan. Na to pred dnevom 
žena opozarja tudi Ana Blatnik, predsednica deželne organizacije socialdemokratskih žena na Koroškem in poslanka v 
deželnem zboru. 
Za primer navaja spremenjeni zakon o delovnem času, po katerem ta odslej lahko traja tudi 12 ur. Pojasnjuje, kaj nova 
ureditev pomeni za ženske z otroki. V zvezi s tem priklicuje v spomin boj sufražetk, pripadnic gibanja za volilno pravico in 
enakopravnost žensk na začetku 20. stoletja. Kakor poudarja Ana Blatnik, niso zahtevale le volilne pravice. 
Osrednja prireditev ZSŽ letos v Pliberku 
Tudi sto let po uvedbi volilne pravice žensk je pot do enakosti med spoloma založena s poleni. Za mednarodni dan žensk bo 
Zveza slovenskih žena (ZSŽ) v petek ob 14. uri v Kulturnem domu Pliberk poglobila zavest za pomen enakopravnosti med 
spoloma. Spregovorili bosta predsednica Daniela Topar in podpredsednica Julija Schellander-Obid. Glasbeni del bo 
oblikovala Voxon Academy. 
Že februarja lani je izdala Andrea M. Lauritsch knjigo z naslovom „An uns, ihr Frauen, ist die Reihe – 100 Jahre 
Frauenwahlrecht Historische Streifzuege durch Kaerntens Geschichte“. Zgodovinarka Brigitte Entner je za zbornik prispevala 
članek o koroških Slovenkah kot političnih aktivistkah. 

• Oprostilna sodba za Kukovico. ORF, Celovec, 07.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968638/  
Z oprostilno sodbo se je v četrtek končala kazenska razprava pred okrajnim sodiščem v Železni Kapli proti Francu 
Kukovici. 85-letnemu upokojencu je državno tožilstvo očitalo poškodovanje tuje stvari, ker je dopolnil le enojezično 
krajevno tablo svoje domače vasi Sele v občini Žitara vas s tem, da je prilepil slovensko oznako „Sele“. 

 
Slika: Z oprostilno sodbo se je v četrtek končala kazenska razprava pred okrajnim sodiščem v Železni Kapli proti Francu 
Kukovici. 85-letnemu upokojencu je državno tožilstvo očitalo poškodovanje tuje stvari, ker je dopolnil le enojezično 
krajevno tablo svoje domače vasi Sele v občini Žitara vas s tem, da je prilepil slovensko oznako „Sele“. Foto: ORF 
 
Sodnik Franz Boschitz je kazenski postopek proti Kukovici zaključil z oprostilno sodbo, ker da ni nastala finančna škoda. 
Žitrajski občinski svet je na svoji seji 15. decembra 2017 zavrnil predlog o postavitvi dvojezične krajevne table v kraju Sele, 
čeprav se je večina krajanov izrekla za vidno dvojezičnost svoje vasi. Kukovica je s svojo napisno akcijo opozoril na neenako 
obravnavanje svoje domače vasi v primerjavi z drugimi kraji z enakim deležem slovenskega prebivalstva. 
 
Odvetnik: „Legitimno dejanje političnega protesta“ 
To je legitimno dejanje političnega protesta in ne poškodovanje tuje lastnine, je poudaril odvetnik Franca Kukovice Rudi 
Vouk. Sodba sicer še ni pravnomočna, ker državno tožilstvo ni podalo izjave. Vse drugo kot potrditev oprostilne sodbe pa bi 
bilo absurdno, je dejal Vouk. 
Vouk: „Da je sploh prišlo do obtožbe, je absurdno“ 
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Manuel Jug je Šturmov naslednik. Besedilo: Jože Košnjek. Gorenjski glas, Kranj, 1. marec 2019  
http://www.gorenjskiglas.si/article/20190301/C/190309994/1178/manuel-jug-je-sturmov-naslednik  
 

 
Slika: Manuel Jug, novi predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem / Foto: Slovenski spored ORF Celovec 
V soboto je bil v Celovcu občni zbor Zveze slovenskih organizacij, ene od treh krovnih političnih zastopniških organizacij 
Slovencev na Koroškem. Za zbor je vladalo večje zanimanje tudi zato, ker je bilo napovedano slovo dolgoletnega 
predsednika Zveze slovenskih organizacij dr. Marjana Šturma, ki je vodil organizacijo od leta 1992. Za njegovega naslednika 
je bil večinsko izvoljen mladi 21-letni slovenski politik Manuel Jug iz Sel, ki se je že nekaj časa omenjal kot najresnejši 
Šturmov naslednik in je tudi že prevzel mesto predsednika sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu avstrijskega 
kanclerja. Marjan Šturm, ki sta se mu za njegovo dolgoletno vodenje Zveze slovenskih organizacij in za delovanje v 
manjšinski politiki zahvalila tudi koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser in minister slovenske vlade za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Peter Jožef Česnik, je vsa leta ostal nasprotnik nacionalizmov vseh vrst in zagovornik večkulturnosti in dialoga. S 
tem, da je v tako imenovani konsezni skupini sodeloval s predsednikom koroškega Heimatdiensta Josefom Feldnerjem, 
organizacije, ki je koroškim Slovencem po drugi svetovni vojni povzročila največ gorja, si je nakopal v narodni skupnosti tudi 
nasprotnike in ostre kritike. Svojega mnenja, da se je treba z drugače mislečim nasprotnikom pogovarjati, do danes ni 
spremenil. Prepričan je, da so se prav zaradi dialoga pogoji za delovanje slovenske narodne skupnosti na Koroškem izboljšali 
in da ne bi bilo za manjšino pozitivnih dejanj, kot je na primer postavitev dvojezičnih tabel. Zagovornik dialoga v sami 
organizaciji, kar so poudarjali v razpravi na občnem zboru, kakor tudi z drugima dvema osrednjima organizacijama 
Slovencev na Koroškem Skupnostjo koroških Slovenk in Slovencev ter Narodnim svetom koroških Slovencev, je tudi novi 
predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem Selan Manuel Jug.  
 

Primorski dnevnik, Trst 

•  »Mi, Slovenci v Italiji« za ohranitev v parlamentarca: Rim – lobiranje pri predsednici  senata Casellatijevi in 
predstavitev skupne publikacije. Primorski dnevnik, št. 51 (1. mar. 2019), str. 3 

• (sas) Ali ni napočil čas za slovensko zastavo in spoštovanje identitete? Devin-Nabrežina – še s sredinega zasednja 
občinskega sveta. Primorski dnevnik, št. 51 (1. mar. 2019), str. 5 

• (iž) Na nižjih »izginilo« 22, na višjih 18 prvošolcev: Tržaška – osip ob prehodu z osnovne na nižjo in z nižje na višjo 
šolo. Primorski dnevnik, št. 51 (1. mar. 2019), str. 4 

• Aljoša Fonda. Kaj pravijo starši: Tržaška – četverica Italijanov z otroki v slovenskih šolah. Nekateri so si primislili in 
otroke vpisali v italijanske šole, drugi so z začetno izbiro zadovoljni. Primorski dnevnik, št. 51 (1. mar. 2019), str. 4 

• (cost) Predsednik, ki »nikakor ni zaprl vrat« in ki so mu očitali, »da je ljudski«: Primorski dnevnik, št. 51 (1. mar. 
2019), str. 13 

• Nastja Slavec. Kako mlade iztrgati apatičnosti: Donja Stubica – vtisi članice MOSP s seminarja YEN, ki so ga gostili 
mladi pripadniki srbske manjšine na Hrvaškem. Primorski dnevnik, št. 52 (2. mar. 2019), str. 19 

• Ivan Lukan. Borisa Pahorja poslušala polna dvorana in hodnik: Celovec – na predstavitvi knjige Darke Zvonar 
Predan. Primorski dnevnik, št. 53 (3. mar. 2019), str. 9 

• Sovjetska podpora poljski manjšini odraz strahu pred litovskimi nacionalisti. Primorski dnevnik, št. 53 (3. mar. 
2019), str. 10 

• Domorodni jeziki domujejo v kanadskem parlamentu: mednarodno leto domorodnih jezikov. Primorski dnevnik, 
št. 53 (3. mar. 2019), str. 10 

• Bojan Brezigar. »Demokracija mora zaščititi pravico do samoodločbe«: Madrid – proces proti katalonskim 
»upornikom«. Primorski dnevnik, št. 53 (3. mar. 2019), str. 13 

• Aleksija Ambrosi. Feiglova v Trgovskem domu: dela se bodo začela ta mesec: Gorica – izbrali so izvajalca, knjižnica 
naj bi se preselila prihodnje leto. Primorski dnevnik, št. 53 (3. mar. 2019), str. 16 

• S podtajnikom Buffanignijem za premik glede Slovencev. Primorski dnevnik, št. 54 (5. mar. 2019), str. 2 
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• Vesna Pahor. »Preporod leve sredine«: Tržaška – izidi volitev za izbiro sekretarja DS. Primorski dnevnik, št. 54 (5. 
mar. 2019), str. 3 

• Jaruška Majovski. Število prvošolcev že tretje leto zapored pada : Tržaška - pregled vpisanih prvošolcev v osnovnih 
šolah s slovenskih učnim jezikom. Primorski dnevnik, št. 54 (5. mar. 2019), str. 5 

• Več kot 700 kandidatov za vzgojitelje v jaslih: Trst – natečaj za vključevanje v seznam za italijanske in slovenski 
oddelek občinskih jasli. Primorski dnevnik, št. 55 (6. mar. 2019), str. 4 

• Rudi Pavšič. "Spremembe so nujno potrebne, dosežemo pa jih lahko le z dialogom" : intervju - Rudi Pavšič se po 
23 letih poslavlja od predsedstva Slovenske kulturno gospodarske zveze / Rudi Pavšič ; Aleksander Koren. 
Primorski dnevnik, št. 56 (7. mar. 2019), str. 4 

 

• Pohvalno o Sloveniji, ne o Fedrigi.  Primorski dnevnik, Spletno uredništvo. Ljubljana,  4. mar. 2019  
Televizijski intervju slovenske senatorke Tatjane Rojc 
https://www.primorski.eu/se/pohvalno-o-sloveniji-ne-o-fedrigi-FY212667 
 

 
Slika: Tatjana Rojc na arhivskem posnetku. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Slovenska senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc je v sinočnjem intervjuju na TV Slovenija govorila o svojem 
enoletnem delu v Rimu in tudi o aktualnem političnem položaju v Italiji ter v slovenski manjšini. Senatorka, ki jo je 
intervjuvala Ksenija Horvat, zelo verjame v politični dialog med Slovenci v Italiji in v sodelovanje med krovnima 
manjšinskima zvezama. 
Glede zagotovitve parlamentarnega predstavništva je bila Rojčeva kritična do predsednika FJK Massimiliana Fedrige, ki mu 
je očitala, da se je glede tega izneveril obvezam, ki jih je izrazil na nedavnem uradnem obisku v Ljubljani predsedniku 
Slovenije Borutu Pahorju in zunanjemu ministru Miru Cerarju. Prepričana je sicer, da Slovenija zelo stoji ob strani manjšini. 
Na pripombo, da je manjšina glede zagotovljenega ali olajšanega predstavništva precej neenotna, je senatorka odgovorila, 
da mora država zagotoviti pravni in politični okvir za rešitev tega vprašanja, ne pa manjšina. Rojčeva se vsekakor boji, da bi 
zajamčeno predstavništvo po zgledu Italijanov in Madžarov v Sloveniji odprlo pot preštevanju pripadnikov manjšine, čemur 
parlamentarka odločno nasprotuje. 

• Vendarle nekaj razlik med Dobrilo in Kocijančičem.  Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 4. mar. 2019  
Kandidata za predsednika SKGZ sta se po treh srečanjih s članicami predstavila še novinarjem 
https://www.primorski.eu/se/vendarle-nekaj-razlik-med-dobrilo-in-kocijancicem-HY212801 
 

 
Slika: Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič. Foto:  FOTODAMJ@N  
 
Ksenija Dobrila bi zagotovljeno izvolitev predstavnikov slovenske manjšine v senat in poslansko zbornico zapisala v ustavo. 
Igor Kocijančič pa v to rešitev ne verjame in bi vprašanje zastopanosti rešil z ustanovitvijo priznanega organa, ki bi bil 
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zakoniti predstavnik interesov slovenske manjšine. To se za zdaj zdi največja razlika med dvema kandidatoma za 
predsednika Slovenske kulturne-gospodarske zveze (SKGZ). 
Največja krovna organizacija Slovencev v Italiji bo kongres imela v soboto, 9. marca, v Trstu. Novega predsednika, ki bo 21 
letih nasledil Rudija Pavšiča, bo izbralo 240 delegatov. Kandidata sta se že predstavila v Čedadu, v Gorici in v Trstu, danes pa 
sta se na sedežu organizacije srečala še z novinarji. 

• Italijanska politika me je razočarala.  Aleksander Koren - Spletno uredništvo,  Primorski dnevnik, Trst, 7. mar. 
2019  

Predsednik Pavšič ob izteku mandata na čelu Slovensko kulturne gospodarske zveze. Njen predsednik je celih 23 let, 
položaj prepušča zdaj drugim 
https://www.primorski.eu/se/italijanska-politika-me-je-razocarala-EF214688  
 

 
Slika: Rudi Pavšič. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Rudi Pavšič bo v soboto na kongresu v tržaškem Kulturnem domu še zadnjič nastopil kot predsednik Slovensko kulturne 
gospodarske zveze, ki jo je vodil celih 23 let. 
V pogovoru za Primorski dnevnik je izpostavil točke, ki so po njegovem mnenju najbolj značilne za njegov mandat, to pa so 
težavno postavljanje na noge organizacijo po zlomu tržaške kreditne banke, sodelovanje pri oblikovanju zgodovinske 
odobritve zaščitnega zakona za Slovence v Italiji leta 2001, vzpostavitev odnosov med Italijo in poosamosvojitveno Slovenijo 
ter sodelovanje z drugo krovno organizacijo, Svetom slovenskih organizacij. 
»V vseh teh dinamikah je bila SKGZ vedno prisotna. Naši pogledi so bili upoštevani,« je poudaril. 
Sodelovanje s SSO je po njegovem mnenju neizogibno. »Ne verjamem, da obstaja v manjšini resna alternativa dogovarjanju 
med krovnima. In, kot veste, zagovarjam stališče, da bo to sodelovanje moralo prej ali slej pomeniti zlitje dveh krovnih v eno 
samo,« je med drugim dejal. 
Pavšič zagovarja spremembe v manjšini, a s soglasjem, ne pa z vsiljevanjem. »Primer slabe politike je bil vsiljeni poskus 
združitve glasbenih šol,« je povedal. 
Italijanska politika ga je razočarala. »Razočaran sem, da moramo vedno znova vlagati toliko truda za reševanje vprašanj, ki 
bi morala biti za funkcioniranje demokracije samoumevna. Še vedno so stvari nedorečene, tudi v glavah marsikaterega 
politika. Še doživljamo zdrse, kot je bila letos Bazovica, napetosti v Benečiji, nerazumevanje za vprašanje zastopanosti 
Slovencev v italijanskem parlamentu. 
Kritičen je tudi so Slovenije. »Slovenske sogovornike vedno opozarjam, da Slovenija nima pravega odnosa ne do manjšine 
ne do svojega obmejnega prostora. Morala bi pospešiti investicije v svoje obmejne občine spodbujati medobčinske 
čezmejne mehanizme. 
Ni se izognil niti vprašanju o postopku likvidacije finančne družbe KB 1909. 

• »Spremembe so nujno potrebne, dosežemo pa jih lahko le z dialogom«. Intervju: Rudi Pavšič. Pogovarjal se je: 
Aleksander Koren. Primorski dnevnik, Trst, 7. marca 2019, leto 75, številka 56, stran 4 

Intervju - Rudi Pavšič se po 23 letih poslavlja od predsedstva Slovensko kulturne gospodarske zveze 
Rudi Pavšič bo v soboto na kongresu v Trstu še zadnjič nastopil kot predsednik Slovensko kulturne gospodarske zveze, ki 
jo je vodil celih 23 let. 

 
Ko ste leta 1996 postali predsednik, je bila Slovensko kulturno-gospodarska zveza po zlomu TKB v razsulu, dejansko na 
robu razkola. Kakšna je SKGZ, ki jo prepuščate svojemu nasledniku ali naslednici? 
Objektivno je pri veliko boljšem zdravju. Imamo središču vlogo v manjšini, smo priznana organizacija. To je rezultat dela ekipe, 
ki je prevzela organizacijo v težkem času in verjela v njen pomen in obstoj. 
Po čem bi si želeli, da bi se vas spomnili. Kateri so dosežki oz. dogodki, ki po vaši oceni izstopajo v tem vašem dolgem 
predsedniškem mandatu? 
Najprej seveda to, da sem skupaj z drugimi prispeval k temu, da je organizacija sploh obstala. Takrat so ji mnogi napovedovali 
konec, tudi v naših samih vrstah so nas nagovarjali, naj SKGZ ukinimo in vse spremenimo, z imenom vred. A smo šli naprej. 
Obdržali smo vse organizacije, ki so gravitirale okrog nas, nobena nas ni zapustila, kvečjemu smo pridobili nove. 

https://www.primorski.eu/se/italijanska-politika-me-je-razocarala-EF214688


Drugo je seveda zaščitni zakon. Pomenil je mejnik v zgodovini naše skupnosti. Predvsem zaradi priznanja Slovencev na 
Videmskem. To je bila ključna zgodba. In po odobritvi zakona, je v Benečiji zaživelo veliko novih pobud. Pri odobritvi zakona 
je SKGZ odigrala pomembno vlogo. 
A zdaj opozarjate, da je položaj v Benečiji dramatičen zaradi demografskega padca. 
Ja, vendar govorim o letu 2001. Takrat je SKGZ zavrnila vse predloge o zaščiti, ki niso upoštevali Benečije. To je bil ključen 
dejavnik. 
Kaj še? 
Bil sem predsednik te organizacije v času epohalnih sprememb v Evropi, v našem prostoru in sami Sloveniji. Članstvo Slovenije 
v Evropski uniji je bilo uvod v novo poglavje v odnosih med Italijo in Slovenijo. V teh dinamikah je bila SKGZ vedno prisotna. 
Naši pogledi so bili upoštevani. 
Veseli me tudi proces tesnejšega sodelovanja s Svetom slovenskih organizacij (SSO). Ne verjamem, da obstaja v manjšini resna 
alternativa dogovarjanju med krovnima. In, kot veste, zagovarjam stališče, da bo to sodelovanje moralo prej ali slej pomeniti 
zlitje dveh krovnih v eno samo. 
Obstaja tudi drugače vtis. Namreč ta, da manjšina stopica na mestu in da konkretnih rezultatov ni. 
Eno so spremembe v našem prostoru in razvoj odnosov. Drugo vprašanje je, ali manjšinska organiziranost ustreza današnjim 
potrebam. Moj odgovor je: gotovo ne. Del tega sistema sicer deluje, a je izzivov veliko, potreba po spremembah tudi. A 
predpogoj je sodelovanje obeh krovnih organizacij. Če ni tega sodelovanja, sprememb ni mogoče uresničiti. Vem, da obstajajo 
znotraj samih krovnih organizacij različni pogledi o naši organiziranosti, vendar ni mogoče trditi, da ni bilo ničesar storjenega. 
To, da smo Deželi skupaj predlagali novo obliko financiranja dejavnosti, ki ne sloni na stari logiki »pol-pol«, ampak na 
meritokraciji in inovativnosti, je pomemben korak. Bilo je potrebno veliko truda, da smo oblikovali skupen dokument. Ko bi 
odločali sami, bi najbrž odločali drugače, ampak ni druge možnosti kot da nastopamo skupaj. Zdaj je na potezi Dežela. Zadnjo 
besedo ima vedno politika. Primer slabe politike je bil vsiljeni poskus združitve glasbenih šol. Potrebno je soglasje, ne pa 
vsiljevanje. 
Vse gre naprej zelo počasi. 
Prepočasi, ampak manjšina je po definiciji konservativna. Ker se naši ljudje bojijo novosti, zato, ker ne vemo, kam vodijo, zato 
raje ohranimo sistem tak kot je. Smo pa tudi preveč kritični do samih sebe. Večina manjšin lahko o tem, kar mi imamo, le 
sanja. 320 organizacij je preveč, seveda. In iz faze množičnosti treba preiti v fazo kakovosti. A vedno z dogovarjanjem, pri 
čemer moramo upoštevati različne poglede. Krovni nimata toliko moči, da bi lahko karkoli vsiljevali. 
SKGZ, pove samo ime, je kulturna in gospodarska zveza. Kulturna sfera je bogata, z gospodarstvom pa so vedno težave. Ob 
izteku mandata puščate odprto vprašanje družbe KB1909. Ni jasno, katera bo njena usoda, kaj se dogaja z likvidacijskim 
postopkom, letijo očitki o nepreglednosti. 
Najprej splošno: potrebujemo režijo celotnega finančnega sistema. Premajhni smo, da bi lahko kljubovali velikim trgom. 
Moramo razumeti, katera je vloga gospodarstva v tem prostoru. Ne la KB 1909, ampak tudi dejavnosti v okviru Slovenskega 
deželnega gospodarskega združenja, bank, nepremičnin. Gospodarski forum sicer imamo, a ne deluje, ker ga ne čutijo vsi za 
potrebnega. V tem okolju prevladuje konkurenčnost. A manjšina čezmejno naravnano gospodarsko politiko vsekakor 
potrebuje. 
KB 1909 je tudi zgodba o uspehu, ni ga mogoče ocenjevati zgolj na podlagi zadnjih let. Finančni del je ločen od 
nepremičninskega, negativi razvoj likvidacijskega postopka bi ga ne ogrozil. 
Nekateri o tem dvomijo. 
V Tržaški matici, skladu Trinko in družbi o tem ne dvomijo. Družbeno premoženje temelji na treh stebrih: lastništvu, nadzoru 
in menedžmentu. Preveč je prevladal menedžment. Pri KB 1909 se problemi vsekakor rešujejo. 
Ali ni nenavadno, da je likvidator družbe ista osebe, ki je glede na položaj v družbi objektivno odgovorna za nastalo stanje? 
Je nenavadno in se ne dogaja pogosto. Ampak to je bila odločitev sodnika, ne družbe. Sodnik je imel na mizi vse elemente za 
odločanje. Še nekaj bi k temu dodal? 
Prosim? 
Likvidator Boris Peric bo o stanju postopka na skupščini seznanil člane, člani bodo odločali. To ni lastnina manjšine, ampak 
lastnikov, ki so vanjo investirali. Sklad Trinko ima v družbi največji delež, ni pa večinski lastnik. V zadnjih letih je propadlo 
marsikatero slovensko zasebno podjetje, tudi odpuščalo je, a ni to vzbudilo nobenega javnega vznemirjenja. 
Politični prostor se je zelo spremenil, volilne navade Slovencev v Italiji so se zelo spremenile. Kako gledate na te 
spremembe? 
Pragmatično. Naš pristop je laičen. Ne moremo vplivati na izbire volivcev na krajevni in državni ravni. Politične garniture se 
danes zamenjujejo na oblasti hitreje kot včasih. Delovati moramo kot etnični sindikat in se pogovarjati z vsemi. 
Moramo pa hkrati oblikovati neko vodilno manjšinsko telo za reševanje splošnih vprašanj. Za zdaj je realno to, da se kodificira 
t.i. institucionalno zastopstvo, ki ga sestavljajo SKGZ, SSO, deželna svetnika, senatorka in predsednik paritetnega odbora. Naj 
dobi imprimatur Dežele in Slovenije, naj si vzame čas, da, skupaj s strokovnjaki, pripravi model širšega predstavništva, tudi 
preko vse manjšinskih volitev, če mislimo, da je to najbolje. 
Vtis je, da je zdaj lokalna politika bolj naklonjena manjšini od državne, včasih je bilo obratno. 
Protislovenske gonje v tem prostoru ni, to je pokazalo tudi vprašanje reševanja Primorskega dnevnika in dveh tednikov. A 
politika bi morala narediti več. Glede zajamčenega zastopstva v parlamentu signalov ni, vladno omizje v Rimu ne deluje, 
obljubljeno je bilo deželno omizje, ga še ni. 
Povem iskreno: razočaran sem, da moramo vedno znova vlagati toliko truda za reševanje vprašanj, ki bi morala biti za 
funkcioniranje demokracije samoumevna. Še vedno so stvari nedorečene, tudi v glavah marsikaterega politika. Še doživljamo 



zdrse, kot je bila letos Bazovica, napetosti v Benečiji, nerazumevanje za vprašanje zastopanosti Slovencev v italijanskem 
parlamentu. 
Ne bi bilo bolje, da bi skrb za manjšino v celoti prevzela Dežela? 
Zaščita manjšin je v Italiji ustavna obveza. Slovenskega parlamentarca mora zagotoviti Italija, ne pa, da zanj moledujemo. 
Dežela pa bi morala odigrati bistveno večjo vlogo. Si ne dela uslugo, da tega ne jemlje dovolj resno: ne sedanja ne prejšnja 
uprava. Ker bi to bil lahko njen močan adut za utrjevanje lastne avtonomije. To velja tudi za njeno mednarodno, čezmejno 
vlogo v prostoru Alpe Jadran. 
Jim tega niste rekli? 
Nismo imeli prave priložnosti. V Sloveniji obstaja svet za manjšine pri predsedstvu vlade. Sicer sem kritičen do njegovega 
delovanja, ampak bi kaj takega potrebovali tudi pri nas, imamo pa le deželni posvet, enkrat vsaka štiri leta. Deželni manjšinski 
zakon je obstal na mrtvi točki: sklad za manjšino je na primer izpraznjen. 
Tudi prisotnost Slovencev v deželnem svetu ni več zagotovljena. Potrebujemo tudi pomoč Slovenije. 
Slovenija. Zadnje čase se razglašate predvsem za Primorca. Kaj to pomeni? 
Sem del zamejstva, a se v njem počutim utesnjenega. Primorski prostor pa žal ni dovolj povezan. Primorci smo si podobni v 
narečju, po stilu življenja in mediteranski sočnosti in barvitosti, živimo drug ob drugem, a še vedno drug mimo drugega. 
Skupnih pobud ni. Še najbolj povezani ste novinarji. Pogrešam tudi politiko zaposlovanja v regiji. Nam primanjkuje kadra, 
nujno ga bo potrebno pridobiti v Sloveniji, to ne velja več samo za šport. 
Tukaj je lahko vloga Slovenije ključna. 
Slovenske sogovornike vedno opozarjam, da Slovenija nima pravega odnosa ne do manjšine ne do svojega obmejnega 
prostora. Morala bi pospešiti investicije v svoje obmejne občine spodbujati medobčinske čezmejne mehanizme. Potrebovala 
bi sodobno in neideološko SDZL. 
Hladni smo tudi zamejci. Se bojimo konkurence? 
Res je, ampak če se bojimo primorskega soseda, ne tekmujemo na igrišču sodobnega sveta, smo zunaj tega igrišča. 
Ne bom vas vprašal, koga boste podprli v soboto... 
Tega tudi ne bi povedal... 
... seveda, lahko pa nam opišete oba kandidata, kot ju vidite vi. 
Kocijančič ima več politične kilometrine, pozna politični svet, je umirjen, kar je dobra lastnost, ko iščeš rešitve. Dobrilova izhaja 
iz šolskega sveta, ga dobro pozna, a je hkrati pridobila izkušnje tudi kot predsednica paritetnega odbora. Veseli me, da imamo 
dva kandidata. Ker smo se odločili za neposredno izvolitev predsednika na tajnem glasovanju, bi bilo nesmiselno, da bi bil le 
eden. 
Imate za bodočega predsednika kak nasvet? 
S trdo roko, trmoglavljenjem, tudi ko misliš, da imaš prav, ne prideš daleč. 
Kaj boste počeli zdaj? 
Ne vem še. Bom še aktiven v manjšini. Ne vidim se kot upokojenec, ki ždi doma. Če nič ne delam, postanem živčen. Ves dan 
tudi ne morem samo kolesariti. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• »…na našo veselje, njim pa na najvekšo pogübelnost«. Marijana Sukič. Foto: K. Holec. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 7. marca 2019 - Leto XXIX, št. 10, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_10.pdf  
Sakalauvci, 2. marciuš: porabsko borovo gostüvanje 
Tak vögleda, ka Baug rad ma Sakalauvce pa Sakalauvčare, vej pa na fašensko soboto je zazranka ešče tak kazalo, ka dež 
bau, dapa kaulek edenajste vöre se je malo že sunce tö kazalo. Istina, ka je vrejmen zatok žalostno ostalo, kak če bi višje sile 
tö zavolo tauga žalüvale, ka so mladi ftrglivi pa manjasti bili pa so se na fašenek nej ženili. Zatok so pa mogli, ka bi tau 
sramoto popravili, baur vlejčti. 
 

 
Slika: Mladi par s starašinami, strarašicami. Starišami pa zvačoma. Foto: K. Holec 
 
Porabsko borovo gostüvanje, stero so leta 2015 vpisali v register žive kulturne dediščine na Vogrskom, so letos pripravili v 
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Sakalauvci, priprave pa cejlo delo je vodila samouprava pod vodstvom županje Valerije Rogan. Ka bi se kulturna erbija 
rejsan tak notrapokazala, kak je indasvejta tau bilau, je skrbela pa pomagala etnologinja Marija Kozar, pri organiziranji pa je 
s pejnezami (tö) vcujpomagala Državna slovenska samouprava.  
Za tau »velko priliko« je mala ves rejsan vküpprijala, pomago je vsakši, steri je volau, frajt pa možnost emo, zatok se je pa 
kaulak edne vöre lejpa duga povorka (menet) napautila od kulturnoga dauma do križa, gde je že čako 27 mejterov dugi 
baur, steroga so že prejšnji den pa zazranka rano lepau okinčali. Cejlo nauč so ga stražili, nej ka bi iz sausedne vesi odžagali 
vrejek, ka bi tau velka sramota bila za ves. Dapa nej je samo baur čako, liki prevnaugo lüstva tö, steri so najgeri bili na tau 
staro šego. 
 
 
Menet se je med pautjov stavo, najprva so vöprosili ženina, steri je s starašico, starašinom pa s starišami išo po snejo. 
Najprva so steli v njega süniti staro babo, potistim moškoga v snejo zrav zravnjenoga, dapa on je vöpočako, ka je prišla iz iže 
prava sneja. Zdaj že z mladim parom se je menet napauto v bližanjo gauško, ka bi vsekli simbolični baur, kama so prej 
raubarge skrili najlepšo deklo iz vesi. Gda je birauv (župan) vesi tapravo, ka mladi zatok morajo baur vlejčti, ka so se nej steli 
ženiti, je 22 parov svadbic pa drüžbanov potegnilo baur, na njem sta sejdla sneja pa ženim, ob njem so šli stariške, starašina 
pa starašici. 
 

 
Slika: Baur je vlejklo 22 parov. Foto: K. Holec 
 
Merar je mejro paut, čaralice so go mele, pojep je neso črno kokauš, vrag je skrb emo na vrejek baura, drvarge pa djagri so 
mašejrali, frizer je dojzrezo kakše vlasé, brbejrkinja zmejrila krvni pritisk … V povorki smo vidli vse tradicionalne like, steri 
cujslišijo k porabskomi borovomi gostüvanji, nikak pa ne moremo vöokraužiti, ka bi se lidgé notnaravnali v kakšne novejše, 
modernejše like tö. Tak so med lidami ojdli trej krali, vidli smo Piko Nogavičko, moderne bohoce (pajace), lejpo Ciganjico pa 
lagvo dejklo … Dapa tau je nej baja dočas, ka tradicionalni liki (alakok) opravlajo svojo delo, odšpilajo svojo funkcijo. Tak 
kak so čalarice kürile ogenj ali rafankera gorsplejzdo na strejo do raura; ali kak popa, steriva sta potistim, ka je birauv vse 
tapošimfo mlade dekle pa pojbe, vküpdala mladi par »na našo veselje, njim pa na najvekšo pogübelnost«.  
Borovo gostüvanje je rejsan bilau na veselje vsejm tistim, steri so v njem »notra bili«, nastopali, pa tistim tö, steri so ga 
samo gledat prišli. Organizatorge so se skbeli za tau, ka naj niške ne ostane žeden pa lačen, domanje ženske so spekle dosta 
pokaraja, fankov, talali so küjane klobase, perece pa vse kaj pod zaub. Tisti, stere so poplatge srbeli, so leko že med 
povorkov zaplesali, vej so pa bili trgé, štirge slovenski ansambli (ansambel iz Rogašovec, Vinski bratje, Sto ma čas, Boris 
Velner ...) pa gda so tej vküpstaupili, se je redno čüla slovenska nauta. Tak ka smo mi, steri smo malo bola od zaja šli, ranč 
nej čüli varaško pihalno godbo, stera je na čeli povorke igrala. 
Ranč tak je bilau na gostüvanji dosta slovenski naut, na stero sta po zdavanji pozvala zvača, gde je špilo ansambel Ekart.  
Kakkoli je velki šotor bijo, je placa sfalilo, dapa nišče nej žalosten bijo, če je mogo stati, bole je plesat išo. Gostüvanjčarge so 
plesali do rani vör, vmejs se je žüpanja zavalila vsejm, steri so pomagali, se notranaravnali, špilali, pekli, küjali, kinčali, delali 
rauže ali lanceke. Tak dugo, dokeč se eške najdejo vesnice (skupnosti) pa lidgé v našoj slovenskoj krajini, ka pripravijo 
takšno borovo gostüvanje, na stero pride več kak 1500 lidi, se ta šega ohrani. Pa naj tak bau, vej je pa tau naša kulturna 
erbija, na stero moramo skrb meti.  

• Etično poslanstvo s Pomurjem in Porabjem povezanega intelektualca. Tekst: Ernest Ružič.  Foto: Ustanova dr. 
Šiftarjeva fundacija in E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 7. marca 2019 - Leto 
XXIX, št. 10, str. 5 
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Murska Sobota: Spominska slovesnost akademiku dr. Antonu Vratuši 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je v salonu soboškega gradu, eni najlepših dvoran v Sloveniji Sloveniji, pripravila 
slovesnost, s katero je počastila spomin na velikega Goričanca, akademika, dr. Antona Vratušo, dolgoletnega neutrudnega 
soustvarjalca programskega jedra Ustanove, aktivnega vse do 103. leta življenja, v katerem se je poslovil.  
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Slika: Cvetka Hedžet Toth, ki je imela predavanje na temo „Solidarnost kot pravičnost“, z Marjanom Šiftarjem, 
podpredsednikom Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. Foto: E. Ružič 
 
Vsebinski premislek je s predavanjem prispevala častna gostja prof. dr. Cvetka Hedžet Toth, ena izmed vodilnih slovenskih 
filozofinj in redna profesorica na ljubljanski Filozofski fakulteti. Predava in strokovno sodeluje s hebrejsko univerzo v Izraelu, 
sodeluje z univerzami v Nemčiji in v mednarodnih projektih. Hedžet Tothova je bila aktivna udeleženka študentske pomladi 
v Sloveniji 1968 – 1972. Povezana in sodeluje tudi z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, zato ni naključje, da je bila častna 
gostja spominskega dneva Ustanove v spomin na častnega člana, akademika dr. Antona Vratušo in predavateljica na 
temo »Solidarnost kot pravičnost«. 
Cvetka Hedžet Toth je zbrane prepričala s predavanjem, ko je dejala, da je potrebno vztrajati, ne popustiti, ne si dovoliti 
malodušja, se boriti za stvar, za katero se zavestno odločimo. Moramo trdo in odgovorno delati, kajti kjer je razvit čut za 
odgovornost, tam je smisel in k smislu spada razvita občutljivost za kakovost in čistost medčloveških odnosov. 
Predavateljica je dejala, da je Vanek Šiftar prav zato poudarjal, da Antona Vratušo opredeljuje velika samodisciplina, 
red, načrtno delo in zavest, da je treba živeti za zastavljen cilj. To pa so lastnosti, ki mu tudi kot znanstveniku dajejo posebno 
odliko. Etično poslanstvo intelektualca je bilo Vratuševa drža in vodilo. Zato je bila, kot je izpostavila Hedžet Tothova, v vseh 
njegovih življenjskih obdobjih etika pred vsakršno politizacijo. Odklanjal je besedo »kariera« in karierizem mu je bil tuj. 
»Nas, svoje učence, je svaril pred karierizmom, opozarjal, naj se sprašujemo, kaj dobrega lahko prispevamo družbi. Naj ne 
pozabimo, da denar ni tako pomemben, osnova je človek. Zato delujmo povezovalno tudi tam, kjer je vsega malo ali nič, 
zato je nam Prekmurcem omogočil marsikaj, s čimer bomo nadaljevali«. 
Kritično je analizirala tudi današnje razmere v družbi, kajti če institucije moči nimajo vgrajene solidarnosti v svoje temelje, 
potem niso pravične. Etika in vrednote niso v krizi, v krizi je politika zaradi napačnih, zgrešenih ukrepov.  
Majda, Vratuševa snaha, je nekaj knjig iz njegove bogate knjižnice podarila Osnovni šoli Grad in Krajinskemu parku Goričko, 
za kar se ji je zahvalila direktorica Stanka Dešnik. Obiskovalci, v do zadnjega kotička napolnjeni dvorani, so si ogledali nekaj 
odlomkov iz dokumentarnega filma Po veliki, beli cesti, ki ga je o akademiku posnel Stane Grah. 
 

 
Slika: Akademik Anton Vratuša (21. februar 1915 – 30. julij 2017) v pogovoru s predsednikom Zveze Slovencev na 
Madžarskem Jožetom Hirnökom na Cankovi, rojstnem kraju Avgusta Pavla, ki je večino časa živel in delal na Madžarskem, 
prek staršev, ki so se preselili v Potrno/Laafeld, pa je povezan tudi s štajerskimi Slovenci. Foto: Ustanova dr. Šiftarjeva 
fundacija 
 
Anton Vratuša je bil povezan tudi s Porabjem vse od študija slavistike do zadnjega leta življenja. Zelo podrobno je že kot 
študent raziskoval porabsko narečje in o tem pisal v strokovnih revijah in publikacijah, pozneje pa spremljal dogajanje v 
Porabju. 

• Kuretni v Porabju. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 7. marca 2019 - Leto 
XXIX, št. 10, str. 5 
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En tjeden pred fašenskim torkom so kurenti prišli v Porabje. 
 

 
Slika: Kuretni v Porabju. Foto: K. Holec 
 
Pozvau nji je gereralni konzul R Slovenije v Varaši Boris Jesih, steri nji je lepau gorprijo na generalnom konzulati. Gor so 
poiskali Slovenski kulturni in informativni center tö, gde so s svojimi zvaunci glasno odganjali zimau pa postršüvali ženske. 
Kurenti so skurok taši kak na Vogrskom bušonge, zatok njim dostafart Madžari pravijo, ka so bušonge. Dobro bilau, če bi se 
že navčili njino ime, vej pa rejč kurent je nej tak težka. 

• Porabska rejč na odri v Rogašovci. Klara Fodor, vodja gledališke skupine. Foto: Milan Gaber. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 7. marca 2019 - Leto XXIX, št. 10, str. 6 
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Na pozvanje naši dobri padašov Drüštva upokojencov v Rogašovci je v nedelo, 24. febrauara, Gledališka držina Nindrik-indrik 
ZSM nota pokazala dvej igri iz svojga repertoara. Igri je napijso pa nota navčo Miki Roš, steri eške špila tü, zakoj se ma 
posaba lepau zahvalimo. 
 

 
Slika: Prizor iz igre Agencija za lidi. Foto: Milan Gaber 
 
Gledališčniki so z igro »Agencija za lidi«, ta zašpilali, ka se ma zgodéjti s porabskimi ženskami, če pridejo v Ljubljano, gde 
brezi dola obračanja reči kauličkaj malo razmejo. Ali kakkoli se za čednoga drži šef agencije, steroga je zašpilo Miki Roš,  
orabke (Marijana Fodor, Marijana Kovač, Micka Bajzek pa Klara Fodor) so ga na konci tak prejkličijle, ka so eške agencijo 
kraj vzele od njega. Igra „Miss Porabja” je pa tak zapletena, ka se kumar na konci zvej, zakoj volo pa ka skréjvata skaus dva 
moža pred svojima ženama. Tak vögledata, kak če bi se njima vcejlak zmejšalo. 
 

 
Slika: Igralcom čestita predstavnik DU Rogašovci Štefan Rožman. Foto: Milan Gaber 
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Dvej žene pa li frdalniva, ka vraga mata, ka se furt skrejvata pred njima pa šugtivata med seov. Tak brodita, ka obadva za 
nišo drügo žensko zaplejčeta. Zatau eške svoji sausedici naratata, aj njima pomagata vözvedeti vözvedeti, sto je ta Miss 
Porabja. Nej zaman, ka je žensk dvakart telko kak moškov, slejdnja rejč je ženska rejč, kak ponavadi. Srečni smo bili, ka so 
nas tak lepau gora prijali domanji pa, ka smo se pá leko drüžili, pogučavali med seov, ka je vejn največ vrejdno gnesden. 
V imeni gledališčnikov se lepau zahvalim vsejm, ki so nas prišli gledat, predsedniki DU Milani Gabri za organizacijsko 
pomauč, za pozvanje pa pogostitev, Slovesnkoj zezi za prevoz. Veseli smo, ka že več lejt tak lepau leko vküper delamo. 

• Stalna razstava o nekdanji industriji Monoštra. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 7. marca 2019 - Leto XXIX, št. 10, str. 6 
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Župan mestne občine Monošter Gábor Huszár je pozdravil goste na otvoritvi nove stalne razstave v Lokalnozgodovinskem in 
slovenskem narodnostnem muzeju Avgusta Pavla v Monoštru. 
 

 
Župan mestne občine Monošter Gábor Huszár je pozdravil goste na otvoritvi nove stalne razstave v 
Lokalnozgodovinskem in slovenskem narodnostnem muzeju Avgusta Pavla v Monoštru. Foto: L. R. Horváth 
 
Kot je povedal, je s pomočjo natečaja (Program Ágoston Kubinyi mestna občina dobila dva milijona forintov za postavitev 
razstave o zgodovini industrije v Monoštru. Industralizacija Monoštra se je začela na koncu 19. stoletja, ko so ustanovili več 
tovarn v mestecu ob Rabi. Edino tovarno tobaka v Železni županiji so ustanovili leta 1894 in je delovala do leta 1948. Leta 
1896 se je ustanovila prva madžarska tovarna ur. Italijanska brata, ki sta živela na Dunaju, sta ustanovila tovarno svile leta 
1899, tovarna kos je pa začela delovati leta 1902. 
 

 
Slika: Piroska Molnár, ravnateljica muzeja, je navzoče seznanila s tem, da si na starih fotografijah lahko ogledajo tudi 
kulturno udejstvovanje delavcev omenjenih tovarn. Foto: L. R. Horváth 
 
Piroska Molnár, ravnateljica muzeja, je navzoče seznanila s tem, da si na starih fotografijah lahko ogledajo tudi kulturno 
udejstvovanje delavcev omenjenih tovarn. Obiskovalec lahko na virtualni tabli izbere, zgodovina katere omenjene tovarne 
ga najbolj zanima. 

• Povej mi nekaj lepega. Franci Just. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 7. marca 2019 - Leto 
XXIX, št. 10, str. 6 
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Prekmurski literarni večer v Ljubljani ob mednarodnem dnevu maternega jezika 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1999 razglasila 21. februar za 
mednarodni dan maternega jezika, za praznik jezikovne raznolikosti in spoštovanja vseh jezikov. Na ta dan upravičeno 
praznujemo tudi Slovenci, saj nam je uspelo v ne zmeraj naklonjenih časih ohraniti in razvijati naš materni jezik, tako da smo 
danes med tistimi narodi, ki lahko svoj jezik v polnosti živijo ter v njem izrazijo vse razsežnosti in odtenke svojega 
skupnostnega in osebnega bivanja. Približno 2.400.000 nas je, v Republiki Sloveniji in izven njenih meja, ki nam je 
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slovenščina materni jezik. Morda se zdi ta številka majhna, a treba je dodati pomenljiv podatek: med približno 6.500 jeziki, 
ki se danes govorijo v svetu, je slovenščina visoko v zgornjem delu lestvice po številu govorcev, na 179. mestu oz. med 3 % 
jezikov z največ govorci. 
 

 
Slika: Evald Flisar je eden največ prevajanih slovenskih pisateljev in je doslej izdal preko 20 romanov in napisal 18 dram 
ter drugih del. Za svoje literarno ustvarjanje je prejel več nagrad in priznanj. Zaslovel je z romanom Čarovnikov vajenec 
(1986), ki je postal kultna in ena najbolje prodajanih slovenskih leposlovnih knjig po 2. svetovni vojni. Foto: MMC 
 
Do leta 1919 pa je bil za pribl. 80.000 slovenskih prebivalcev ozemlja med Rabo in Muro materni jezik prekmurščina, najprej 
kot narečni ljudski govor, od začetka 18. Stoletja naprej pa kot knjižni jezik. V njem so pisali verske in posvetne knjige, ob 
njih pa še pesmi, pripovedi, dramske igre, tako da je bila prekmurščina tudi literarni jezik. David Novak, Števan Sijarto, Jožef 
Košič, Kardoš, Imre Agustič, Avgust Pavel, Jožef Baša Miroslav, oba Jožefa Klekla in še mnogi drugi so življenje svojega 
slovenskega ljudstva upodobili tako, da so v ljudeh, ko so njihova dela brali, vzbujali občutja lepega. 
 

 
Slika: Štefan Kardoš je zelo uspešen slovenski pisatelj in je za svoj roman Rizling polka leta 2008 prejel nagrado kresnik za 
najboljši slovenski roman. Dobro ga poznajo tudi porabski bralci, saj sta v knjižni zbirki Med Rabo in Muro izšla dva 
njegova romana: leta 2012 Zajčja sled / Zaveča slejd in leta 2018 Stric Geza gre v Zaturce / Geza Bači dé v Zaturce. Foto: 
MMC 
 
Tudi po pridružitvi Prekmurja so prekmurščino nekateri avtorji še uporabljali kot literarni jezik in v njej občasno pišejo tudi 
danes. A najvidnejši pisatelji so v desetletju po pridružitvi začeli ustvarjati v knjižni slovenščini in so prekmurskega človeka 
ter pokrajino trajno zapisali v slovensko kulturno zavest. Prvi med njimi je bil Miško Kranjec, njemu pa je sledilo več 
generacij pisateljev. Preko 50 avtorjev in avtoric iz Prekmurja je v stoletju 1919-2019 izdalo vsaj eno leposlovno knjigo in 
krepka deseterica izmed njih si je ustvarila literarno ime, brez katerega si sodobne slovenske književnosti ne moremo 
predstavljati, in ko rečemo slovenska književnost 20. stoletja, samodejno pomislimo tudi nanje.  
Vse to in še marsikaj zanimivega smo izvedeli na literarnem večeru, ki sta ga ob mednarodnem dnevu maternega jezika in 
100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom organizirala Društvo slovenskih pisateljev in dr. Šiftarjeva 
fundacija. Na prireditvi, ki so jo poimenovali Povej mi nekaj lepega in je potekala 21. februarja v Cankarjevem domu v 
Ljubljani, so se predstavili slovenski pisatelji, ki izhajajo iz Prekmurja. Vsi vabljeni sicer niso mogli priti, kljub temu pa so  
poslušalci lahko občutili, kako bogata je literarna ustvarjalnost Prekmurja.  
Dogodek se je začel s pozdravnim nagovorom 
organizatorjev: obiskovalce, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano Kluba CD, sta pozdravila predsednica Društva 
slovenskih pisateljev Aksinja Kermauner in bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Sledilo je razmišljanje Francija 
Justa o jeziku in literarni ustvarjalnosti v Prekmurju in Porabju v stoletjih pred 1. svetovno vojno in v stoletju po njej. 
V drugem delu literarnega večera, ki sta ga s priredbami prekmurskih in drugih ljudskih pesmi obogatila glasbenika Klarisa 
Jovanovič in Luka Ropret, pa so nastopili pisatelji različnih generacij: Evald Flisar, Štefan Kardoš, Dušan Šarotar, Klarisa 
Jovanovič, Vesna Radovanovič, Suzana Tratnik, Denis Škofič in Tine Mlinarič. Njihovi nastopi so pokazali, da je »prekmursko 



poglavje« v slovenski književnosti zelo raznoliko in umetniško izjemno bogato, da pisatelje navdihuje pokrajina, iz katere 
izhajajo, in da je eden od virov njihove izrazne posebnosti tudi prekmursko jezikovno-kulturno izročilo. Predvsem pa so 
avtorji ustvarili topel in doživet večer ter poslušalce za polni dve uri zvabili v svetove lepega.  

• »Aj nika ostane za našo deco«. -dm-. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 7. 
marca 2019 - Leto XXIX, št. 10, str. 10 
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Smrtelni ftič cvikeče. Stara mati Rozalija čemerno staupijo vö z rama pa ga z meklauv krajženéjo. Naučna ftica prinaša prej 
nesrečo ... 
 

 
Slika: Z avtorjema filma in knjige s Štefanom Kardošom in Jožetom Glažarom pa z glavnim junakom se je pogučavo 
urednik knjige Franci Just. Foto: K. Holec 
 
S temi kejpami se začne film »Stric Geza ide v Zaturce«, šteroga smo si leko 28. februara februara poglednili vsi, šteri smo 
zadvečerka prišli v varaški Slovenski dom. Z nami so bili režiser pa kamerman filma Jože Glažar, glavna peršona »stric« Geza 
Bačič pa njegva žlata ino literarni zgodovinar Franci Just. Tau se vej, ka je prišo prekmurski pisatel Štefan Kardoš tö, ki je 
napiso scenarij za film pa roman, s šteroga so té film napravili. Pripovejst guči od edne poti, štera se je v istini zgodila. 
Na ednoj držinskoj veselici je pisatel Štefan dau idejo, ka bi žlata vküper gorpoiskala ukrajinsko (nekda galicijsko) vesnico 
Zaturci, gde je stari oča Geza bačina Peter Kutoš v prvoj svetovnoj bojni kak sodak avstro-ogrske monarhije ranjeni biu. 
Jože Glažar »Dodo« se je včasik odlaučo, ka kamero s sebov vzeme ino napravi film o Geza bačina pauti. Ranč Štefan Kardoš 
pa več ne vej, če je ideja oprvin za knige ali za film bila. Gnes sta badva napravleniva, roman ste leko bralci naši novin v  
njižnoj pa domanjoj slovenskoj rejči prejkvzeli za lanjski božič.  
 

 
Slika: En tau publike, med njimi Dušan Mukič, steri je dojobrno roman na našo rejč. Foto: K. Holec 
 
Pripovejst z romana smo leko navzauči vidli v 50-minutnom filmi, v šterom vsi v domanjoj prekmurskoj rejči gučijo. Pred 
nami so eden za drügim prihajali sploj lejpi kejpi Jožeta Glažara, dostakrat z lufta, v naraciji pa nam je pripovejdo sam pisatel 
Kardoš svoje globke misli, kak smo že včeni od njega. Pred očami smo po redej vidli krajine vogrskoga rosaga, prejk Balatona 
ino Budimpešte vse do ukrajinske grajnce. Dosta smo čüli pripovejdati Geza bačina, šteri je kak edna prava enciklopedija: 
skoro vse vej o galicijskoj fronti ino prekmurski sodakaj, šteri so se tam bíli, trpeli ino merali. Vidli smo, ka se je od svojoga 
staroga očo dosta kaj vogrski tö navčo, najbole stare madžarske pesmi spejvati.  
Mali bus Kutošove žlate ino pomurski slavistov pa je samo pelo. Med sici je komaj zavolé mesta bilau, ka bi se leko 
kameraman obračo, donk smo vidli obraze, šteri so bili optičnomi auki že včeni. Geza bači je včási hejce, drgauč istinske 
štorije gučo, za edno pripovejst pa je un tö nej vödo: Štefani je arhivarka z Maribora Gordana Šövegeš Lipovšek eden 
špajsen SMS poslala. Zavolo toga bi se leko cejla paut na glavau obrnaula, če bi Geza bači zvödo za njega, bi gvüšno zgübo 
volau pa svojo vöro. (Če ste najgir, ka je v tom kratkom pismi pisalo, preštite roman ali poglednite film.)  
V ukrajinskoj vesnici Zaturci je pautnike čako samo eden zaraščeni tranik, falajček zemlé brezi grobov. Tam majo prej samo 
düše mesto, za štere so slovenski prauškarge edno žalostno pesem zaspejvali. Nej bi pa tau bilau Kardošovo delo, če bi se 
nindrik nej nutpotežile senje. Senje o eričnosti, senje o bojni, senje o smrtelnom ftiči, šteroga Štefan med spanjom dojstrli. 
»Senje so dostakrat bole prave od istine«, leko večkrat čüjemo od njega. Slejdnjo rejč pa donk Geza bači na križevskom 
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cintori vöpovej: aj s pomočjauv toga filma pa romana o strašnoj bojni nika ostane za našo deco, ka bi se kaj takšoga nikdar 
več nej zgodilo. 
Film se je sploj povüdo vsejm navzaučim, štere je po projekciji pozdravo Franci Just. Kak je povödo, je roman »Geza bači dé 
v Zaturce« za lanjski božič vöprišo kak 21. kniga serije »Med Rabo in Muro«. Peneze za najnovejšo publikacijo so vküpdali 
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Društvo za humanistična vprašanja ARGO ino Zveza Slovencev na 
Madžarskem. 
Štefana Kardoša kratki roman »Zaveča slejd« smo leko v zbirki prešteli leta 2012, ranč z njegvov nauvov knigov pa je 
literarna serija staupila v tretje desetletje, smo čüli od Francina Justa. Kardoš je napiso že šest romanov, s petimi je biu med 
najbaukšimi slovenskimi knigami v tistom leti, za »Rizling polko« pa je prejkvzeu nagrado »kresnik« za najbaukši roman leta. 
Prekmurski pisatel največ piše o človöki, šteri ne najde svojo mesto v svejti pa tak blaudi v labirintaj svoje düše.  
Z romanom »Vse moje Amerike« je Kardoš leta 2017 načno tematiko svoji stari starcov, depa - ranč tak kak v knigaj »Geza 
bači« - tau so nej držinske držinske sage, liki samo kulise za najbole globka človeča pitanja, med drügimi o tem, ka se leko s 
preminauči cajtov navčimo. 
Geza Bačič je na varaškom srečanji tapravo, ka se je ob stauti oblejtnici »veuke bojne« dosta gučalo o trplenji sodakov pa 
civilnoga lüstva, zavalo pa se je Kardoši, Glažari pa Justi, ka so s pomočjauv knige pa filma rejšili spomin na slovenske sodake 
v vogrskoj sodačiji. Kak je povödo, za edno generacijo bi pripovejst njegvoga dejdeka že preminaula, posaba rad pa je toma, 
ka so knige dojobrnauli na porabsko domanjo slovensko rejč.  
Prevajalec Dušan Mukič je tapravo, ka ma je bila veuka čest obračati Kardošov roman. Med svojim delom se je trüdo, ka aj 
bi knige razmejlo s kem več Porabski Slovencov, če rejsan je bilau ništerne tale žmetno djenau dojobrnauti. Donk je mogo 
najti pravo paut med lépotov ino vörnostjov, je raztomačo ino se za pomauč zavalo Marijani Sukič ino Franceki Mukiči. 
Režiser Jože Glažar se je spomino, ka sta se na začetki gordjemanja filma z Geza bačinom malo vkriž gledala, depa na konci 
sta gratala praviva padaša. S scenaristom Kardošom sta prej srečo mejla, vej je pa vse, ka se je med potjauv zgodilo, pasivalo 
v film. Vekši tau pautnikov je ranč nej dau valati, ka s toga film grata, smo čüli od »Dodona «, šteri je eške potrdo, ka je Geza 
bači rejsan fenomenalen igralec. 
Štefan Kardoš je cujdau, ka je kameraman pet dni od zranka do večera gordjemau, malo so pa švicali na polsko - ukrajinskoj 
grajnci, vejpa je nücanje drona v ukrajinskom lufti nej cejlak legalno bilau. Vodiča so prej nej nücali, Geza Bačič je vse pozno 
ino jim vse raztomačo. Paut je nej prausen izlet bila: zvün zgodovinski mest so steli gorpoiskati literarne kraje tö, na priliko 
rodni varaš polskoga pisatela židauvske vöre Bruna Schulza, šteri je piso o gnaki čütenjaj, kak liki gda v gorički Križevci 
»staupijo na zavečo slejd«. Zavolo kratkoga časa se jim je tau nej prišikalo. 
Na konci srečanja je urednik Franci Just eške tapravo, ka so gnesnedén žmetni cajti za zbirko »Med Rabo in Muro«, donk pa  
je proso navzauče porabske kulturnike, aj napišejo eške kaj v geziki domanji Slovencov pa tak probajo tazagnati smrtelnoga  
ftiča, šteri nad njinov krajinov krauži. 
(V naši prišešnji novinaj leko preštete intervjune s Štefanom Kardošom, Gezo Bačičom ino Jožetom Glažarom.) 
 

Delo, Ljubljana 

• Porabci ohranjajo živo prekmursko dediščino. Jože Pojbič. Delo, Ljubljana, 02. marec 2019  
https://www.delo.si/lokalno/prekmurje/porabci-ohranjajo-zivo-prekmursko-dediscino-155843.html  
Borovo gostüvanje v Sakalovcih je tudi del ohranjanja identitete Slovencev na madžarski strani meje  
 
 
Monošter, Madžarska - Čeprav je kakšno stoletje star prekmurski predpustni običaj borovo gostüvanje od leta 2012 vpisan 
v register slovenske žive kulturne dediščine, v samem Prekmurju počasi umira. Nazadnje so ga pripravili leta 2017 v 
Križevcih, pred tem ga ni bilo šest let. V ohranjanju te dediščine, ki je vpisana tudi v madžarski register, so za sedaj bolj 
vztrajni Slovenci v Porabju. Danes so šegavo predpustno poroko v opomin neporočenim mladim iz vasi pripravili v slovenski 
vasi Sakalovci. 
 

 
Slika: Tudi pozvačin je nepogrešljiv lik prekmurskih in porabskih gostüvanj. Foto: Jože Pojbič/Delo  
 
Tako porabska kot prekmurska borova gostüvanja imajo isti izvor v gradiščanskem in avstrijsko - štajerskem običaju vlečenja 
ploha, vendar so se zaradi nekoč skoraj neprodušne meje razvijala nekoliko drugače. Kljub temu je bilo današnje gostüvanje 
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v Sakalovcih zelo podobno tistim, ki izginjajo iz prekmurskih vasi. Razlika je le v tem, da se v Porabju dogajanje ne začne že 
zjutraj z odhodom v gozd, kot to počnejo v Prekmurju, in tudi podiranje bora oziroma smreke je v porabskih vaseh bolj 
simbolično, saj ploh, ki ga mladi vlečejo po vasi, pripravijo in okrasijo že prej.  
V Porabju na prireditvi uporabijo tudi več siceršnjih ženitvovanjskih običajev kot v Prekmurju, saj povorka najprej gre do 
hiše ženina in ga vzame medse, nato pa skupaj z ženinom pojdejo še na dom neveste, kjer jim najprej poskušajo podtakniti v 
nevesto preoblečenega fanta ali starejšo mamico... 
Sicer pa je tako prekmurskim kot porabskim gostüvanjem skupno to, da je v organizacijo in izvedbo prireditve vpletena 
skoraj cela vas in skoraj vsak ima kakšno vlogo: mladi neporočeni pari vlečejo ploh, v povorki pa so liki cigank, geometer, 
policaji, gozdarji, lovci, pozvačina, župnika, vragi in drugi, značilni za borovo gostüvanje. Tudi v Sakalovcih je danes 
sodelovala skoraj vsa vas, nam je v slovenščini dejala županja te vasi Valerija Rogan, za to priložnost našemljena v žandarko. 
Sicer pa so bili vsi nagovori in obredi danes dvojezični: v arhaični porabski prekmurščini in v madžarščini, saj se organizacije 
porabskih Slovencev tudi na tak način trudijo za ohranjanje identitete in jezika, ki še posebno med mladimi Slovenci vse 
hitreje izginja. 

• V železniškem predoru Karavanke bo le en tir. Borut Tavčar. Delo, Ljubljana, 02. marec 2019  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/v-zelezniskem-predoru-karavanke-bo-le-en-tir-155577.html  
Ob vseh težavah z začetkom gradnje dvocevnega cestnega predora, je železnica povsem v senci.  
 
Zagovornikom trajnostne mobilnosti, med katere je vsaj doslej spadalo tudi ministrstvo za infrastrukturo (MZI), se zdi vsaj 
sporno, da se bo cestni predor Karavanke razširil na dve cevi, železniški karavanški predor pa bodo prihodnje leto prenovili 
tako, da bodo dvotirno progo odstranili in zgradili le enotirno. To na ministrstvu potrjujejo, druga cev za železnico pride na 
vrsto po 2030. 
 »Po obnovi v železniškem predoru Karavanke bo zaradi zagotavljanja večje varnosti, ki je sedaj zaradi nezadostne širine 
predora ogrožena, speljan samo en tir. Trenutna ureditev namreč ne omogoča gibanja osebja za potrebe vzdrževanja ali 
intervencije v primeru nezgod in potrebnega nakladalnega oziroma svetlega profila skladno s tehničnimi specifikacijami za 
interoperabilnost,« odgovarjajo iz MZI na vprašanje, kako gre odprava železniške proge skupaj s politikami trajnostne 
mobilnosti in zmanjševanja emisij.  
Večja varnost 
Na MZI dodajajo, da bodo z varnostno tehnično nadgradnjo železniškega predora Karavanke poleg navedenega izvedli še 
druge ukrepe za izboljšanje, kot so sanacija poškodovanih delov konstrukcije predorske cevi, ureditev ustreznega 
odvodnjavanja, izvedba intervencijskih hodnikov po celotni dolžini predora, ureditev vozne mreže in signalno-varnostnih 
naprav za vodenje in zavarovanje železniškega prometa v predoru, ureditev sodobnih telekomunikacijskih sistemov med 
centri vodenja železniškega prometa v predoru na slovenski in avstrijski strani ter železniškimi vozili in postavitev ustreznih 
sistemov za zagotovitev varnosti železniškega prometa s področja požarne varnosti v predoru in varnega ter učinkovitega 
reševanja v primeru nesreč. 
Ob tem trdijo, da se prepustnost predora zaradi odstranitve enega tira ne bo zmanjšala, saj je tudi železniška proga 
Ljubljana–Kranj–Jesenice trenutno enotirna. »Bo pa v predoru vgrajena sodobna signalno varnostna naprava za vodenje in 
zavarovanje železniškega prometa, ki bo nadomestila trenutno signalno varnostno ureditev z medpostajno odvisnostjo in bo 
tudi s tem omogočen večji pretok prometa,« trdijo na MZI.  
Nova cev po 2030 
Z izvedenimi ukrepi v okviru varnostno tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke bodo izboljšani varnostno-
tehnični pogoji v predoru Karavanke, izboljšana varnost železniškega prometa in potnikov, zagotovljeni hitrostni parametri 
za učinkovito delovanje železniškega tovornega prometa in posledično tudi izboljšanje pogojev odvijanja potniškega 
prometa, in sicer zagotovitev hitrosti vsaj 100 kilometrov na uro. Poleg tega bo proga po prenovi spadala v višjo kategorijo 
(D4), povečal se bo tudi svetli profil GC (nakladalni profil za kombinirani transport oziroma promet), proga bo zagotavljala 
»ustrezno železniško povezavo s širšim evropskim prostorom«. 
»V skladu z analizo stroškov in koristi, ki je v zaključni fazi, je po letu 2030 predvidena tudi gradnja druge cevi železniškega 
predora Karavanke. Idejne zasnove za njeno gradnjo bodo končane predvidoma v začetku leta 2020,« še odgovarjajo na 
MZI. 

• Razbitine bi pobirala Evropska unija. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 02. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/razbitine-bi-pobirala-evropska-unija-155632.html  
Železno načelo Zahoda proti etničnim delitvam na Balkanu ni več tako trdno.  
 

 
Slika: Carine na srbsko blago polarizirajo politično sceno na Kosovu. Foto: Laura Hasani/Reuters 
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Na Kosovu je aktualno vprašanje, ali bo premier Ramush Haradinaj, ki vztraja pri nerazumnih carinah na srbsko blago, 
preživel na čelu vlade. V senci spora veliki igralci za zaprtimi vrati znova preigravajo idejo o zamenjavi ozemlja med Kosovom 
in Srbijo. 
Kosovsko politično prizorišče je vključno z vladajočo koalicijo razdeljeno na nasprotnike in zagovornike carin. Kosovo je 
drugič tarča kritik in nanj pritiskajo ključni zavezniki, kot so ZDA in EU. Pritisk Washingtona na Prištino, ki je hotela odpraviti 
zakon o posebnem sodišču za vojne zločine pripadnikov Osvobodilne vojske Kosova, je prvič zalegel.  
Kosovsko jabolko razdora 
Glavna ovira za odpravo carin je Ramush Haradinaj, ki naj bi ga podpirali albanski lobi v ameriški administraciji in nasprotniki 
politike predsednika Donalda Trumpa. To naj bi ga opogumilo, da nasprotuje vsem, ne le predsedniku Hashimu Thaçiju, ki 
velja za njegovega največjega političnega tekmeca. Vodjo evropske diplomacije Federico Mogherini je razglasil za 
sovražnico Kosova, evropskega komisarja za širitev Johannesa Hahna, generalna sekretarja Nata in ZN, Jensa Stoltenberga 
in Antónia Guterresa, pa za prijatelje Srbije. 
V nasprotju s Thaçijem, ki je napovedal, da bo odstopil ali razpisal referendum, če parlament ne bo podprl sporazuma, ki bi 
Kosovu prinesel tri občine na jugu Srbije, je Haradinaj proti ideji o zamenjavi ozemelj. Kot je pojasnil Thaçi, ne bi prekršil 
ustave, vendar je ustavo mogoče tudi spremeniti. Haradinaj je poudaril, da so mejo med Srbijo in Kosovom potrdila 
mednarodna sodišča, Priština pa ni za zamenjavo ozemlja, tudi če bi to bila cena za srbsko priznanje kosovske neodvisnosti.  
Nepredvidljivi ameriški predsednik 
Poročevalec evropskega parlamenta za Srbijo David McAllister je pojasnil, da je Bruselj upošteval idejo o zamenjavi ozemelj, 
vsaka rešitev pa mora biti dogovor obeh strani in prispevati k regionalni stabilnosti ter biti skladna z mednarodnim pravom. 
Čeprav je zamisel na začetku naletela na velik odpor, so lobisti očitno dobro opravili svoje delo. Železno načelo Zahoda, da 
je treba za vsako ceno preprečiti etnične delitve, ni več tako trdno. 
Nekdanji visoki nemški diplomat Christian Schwarz-Schilling je znova opozoril, da bi ozemeljske zamenjave odprle 
Pandorino skrinjico. Ne le na Balkanu, kjer ne bi bila ogrožena le BiH, temveč bi postala realna opcija tudi združitev Albanije 
in Kosova. Po tem scenariju bi lahko Sandžak zahteval združitev z BiH, Republika Srbska pa s Srbijo. Postavlja se vprašanje, 
kaj bi bilo v Severni Makedoniji, kjer bi lahko Albanci zahtevali etnično čisto državo. Tu so še Romunija, Grčija, Španija in 
druge države. 
Schwarz-Schilling je sklenil z oceno, da so v to igro vstopile ZDA, ki so se strinjale s pogajanji o zamenjavi ozemelj med Srbijo 
in Kosovom. Kaj pomeni preobrat v dosedanji politiki ZDA na Balkanu, je mogoče samo ugibati. Nekateri analitiki ugibajo, da 
se je Trump dogovoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom o delitvi vpliva na Balkanu. Drugi so prepričani, da bi rad 
Washington omejil rusko prisotnost v regiji. Glede na nepredvidljivost ameriškega predsednika ni mogoče predvideti, kaj je 
res v ozadju, dejstvo pa je, da lahko Srbija in Kosovo brez ameriške podpore le sanjata o zamenjavi ozemelj. Če bo šel razvoj 
dogodkov v to smer, razbitin v Evropi ne bodo pobirale države, ki rišejo nove meje, temveč EU. 

• Če pade okvir, na tnalo pride vsebina. Janez Markeš. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 02. marec 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/ce-pade-okvir-na-tnalo-pride-vsebina-154858.html  
Država je v primanjkanju državnikov  
 
Mogoče je, da temelji globoke italijanske žaljivke o Slovencih kot ščavih segajo v zaostanke gibanj pomladi narodov 1848, ko 
se je na Slovenskem krepilo panslovansko in posledično projugoslovansko gibanje. Iskanje novih narodnih, pozneje pa po 
razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 tudi nacionalnih okvirov je bilo tedaj moderno v dobesednem pomenu besede. Danes 
Slovenija kot suverena samostojna država, kot članica EU, stoji v povsem drugačnih škornjih, toda igra, ki je nekoč ogrožala 
njeno ozemeljsko in kulturno integriteto, kot da se v malih korakih vrača po vseh parametrih zlovešče tipike. 
Kdo razume in kdo ne 
Kontekst novih problemov gre vštric s krizo liberalizma, ki je kot veljavna moderna ideologija merodajno uveljavil pojem in 
kriterije moderne države. Govorimo najmanj o temeljnih človekovih pravicah in o vladavini prava. Kar je v zadnjem obisku 
Sloveniji storil britanski zunanji minister Jeremy Hunt, ponazarja vso grotesknost in kontroverznost krize liberalne 
razsvetljene misli. Opomba o Slovencih kot nekdanjih sovjetskih vazalih, četudi je bila lahko plod »učene nevednosti«, gre 
po metodi, vsebini in načinu v isti bazen, v katerem se že kopičijo Salvinijeve ksenofobne poenostavitve, Tajanijeva 
sprenevedanja okrog fojb, nova velikomadžarska ozemeljska strategija, avstrijska gospodarska taktika do Slovenije in 
hrvaška ignoranca vladavine prava. 
Verjetno bi predimenzionirali okoliščine, če bi v aktualnih svetovnih politikih v okoliških državah videli cvetober ali popek 
humanistične odličnosti. Pravzaprav je ravno v tem problem in bržkone tudi vzrok, zakaj se stare, že presežene zgodovinske 
dileme v tarčne države, med katere sodi tudi Slovenija, vračajo s trdovratno zanesljivostjo. O politikih novega svetovnega 
kova, če se spomnimo, je na primeru brexita za Delo v tem smislu govoril sociolog Tomaž Mastnak (27. oktobra 2018, SP). 
Lucidno je ponazoril, kako sodobna liberalna država ne more več odgovarjati na vprašanja današnjega časa. Glede same 
Anglije, ki kot da se sooča z novim valom sindroma kolonialno-imperialne »grandioznosti«, je povedal tole: »Drugi problem 
za Anglijo pa je, podobno kot pri drugih državah, na ravni političnih elit. Politične elite so intelektualno in moralno 
bankrotirane. Gre za v najboljšem primeru povprečno inteligentne ljudi, povečini nadpovprečno brezskrupulozne, ki 
velikokrat ne razumejo, za kaj gre.« 
Zdi se, da je Jeremy Hunt s svojo lobistično agendo pri očitanem lobiranju za britanski naftni lobi v Prekmurju ustrezen 
primer, ki bi utegnil potrditi te ugotovitve. Vsekakor bi teza o brezskrupuloznosti v še večji meri lahko veljala za Viktorja 
Orbána, za Mattea Salvinija, tudi kakšnega hrvaškega. Bili pa bi onkraj pravega prepričanja, če bi mislili, da politiki 
Orbánovega ali Salvinijevega tipa ne razumejo, za kaj gre. Tu so nekatera dejstva, ki govorijo zase, in mednje zanesljivo 
spada madžarska strategija do Prekmurja, italijanska nacionalistična do slovenske Istre (celo do hrvaške Dalmacije), tiho 
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strateško in čisto ekonomsko prevzemanje lastništva na Apaškem polju, pri katerem po nekaterih prepričanjih sodelujejo 
avstrijske banke, odpira tudi sume o avstrijski čezmejni strategiji. Tu ostane še meja s Hrvaško. Koliko se je mogoče zanesti 
na besedo hrvaške države, zgovorno priča izid arbitražne sodbe pri ureditvi skupne meje na kopnem in na morju. 
Ko streljajo v lastno koleno 
Poanta povedanega ni le v ugotovitvi, da zunaj Slovenije, v državah EU, obstaja politična elita, ki ni niti kompetentna niti 
dorasla izzivom moderne razsvetljene civilizacije, temveč je tudi v tem, da take elite sama zase bržkone ne premore niti 
Slovenija. Opozicija, ki se sklicuje na svojo temeljno osamosvojitveno državotvornost, pod tezo zdaj že resnično 
fantomskega antikomunizma sodeluje in pritrjuje Orbánu in Salviniju. Evropski poslanci desnice so januarja v evropskem 
parlamentu v paketu glasovali proti finančnemu kaznovanju nekaterih držav, ki kršijo temeljne človekove pravice in načelo 
vladavine prava. Gre predvsem za Madžarsko in Viktorja Orbána v zadevi nespoštovanja evropskih vrednot, torej za 
kaznovanje nacionalističnih pobud, ki bodo na koncu najbolj udarile proti Sloveniji in Prekmurju. Slovenske novice so julija 
letos poročale o razstavi o Kralju Matjažu v Lendavi, v gledališki in koncertni dvorani, na kateri so prireditelji zavestno 
uporabili izključno madžarski jezik. Velikomadžarski načrt, pravijo poznavalci, je v Prekmurju že očiten in nesporazumov ni 
več mogoče imeti za naključje. 
V takih okoliščinah in če se bo evropska misel slabila, je samo vprašanje časa, kdaj se bo Slovenija kot majhna in vojaško 
šibka država znašla v okoliščinah, podobnih tistim ob razpadu Avstro-Ogrske. Ivan Cankar je tedaj natanko vedel, česa so se 
Slovenci zgodovinsko najedli, in panslavizem ter jugoslovanska ideja je bila tedaj inovacija, ki se je zdela herderjanska, 
moderna in sveža. 12. aprila 1913 je imel znamenito predavanje o Slovencih in Jugoslovanih, o združevanju moči zatiranih 
narodov. Tedaj je pripoznal idejo jugoslovanskih »plemen«, ki so bila razporejena med pet držav in pol. Zagreb, je ugotovil, 
je bil politično tedaj od Slovencev oddaljen bolj kakor »Pariz ali Madrid«. Jugoslovanska ideja naj bi to popravila. Cankar je 
imel jugoslovanski problem zgolj »za problem razkosanega plemena, ki se v življenju človeštva ne more uveljaviti, dokler se 
ne združi v celoto«. Toda, to je posebej poudaril, zanj je bil to izključno politični problem. 
Na drugi strani v kulturnem ali celo v jezikovnem smislu jugoslovansko vprašanje, kot je povedal, »ne eksistira«: »Po krvi 
smo si bratje, po jeziku vsaj bratranci – po kulturi, ki je sad večstoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj 
tuji, nego je tuj naš gorenjski kmet tirolskemu ali pa goriški viničar furlanskemu.« To je bilo neposredno, preden je razpadla 
Avstro-Ogrska. Toliko let zatem je padla Sovjetska zveza in posledično je razpadla druga Jugoslavija in zdaj pijemo koktajl 
enakorodnih simptomov, ki, kdo bi si mislil, od daleč nakazujejo celo možnost razpada EU. 
Aktualno postaja evropsko varovalo 
Tako kot v času tedanjega razkrajanja političnih okvirov se torej tudi danes bije bitka za kombinacijo političnega in 
državniškega okvira, ki ga pooseblja EU. Značilnost tega okvira je obstoj moderne politične sheme, ki spoštuje temeljne 
človekove pravice, načelo vladavine prava in vse, kar onemogoča slabe atavistične prakse. Takšnim je v sledeh Slovenija 
izpostavljena že danes in bo, če se bodo ti trendi nadaljevali, še bolj izpostavljena v ne tako daljni prihodnosti. 
Politična, demokratična in državniška regresija v okoliških državah Slovenije, čeprav so članice EU, namreč kakor da 
navdihuje suverenistične in nacionalistične politike (Orbán, Salvini) k zgodovinski podobnosti med slovenskim Krasom in 
Italijo, k podobnosti med panonsko Madžarsko in Prekmurjem ter k »avstrijskosti« slovenskega severa in severozahoda. 
Nekaj, kar je še nedavno delovalo kot evropsko podiranje meja, ki »so nas ločevale«, danes deluje kot tiha, v prihodnosti pa 
bržkone glasna grožnja za kulturni in politični razrez Slovenije. 
Nobena suverena država si pred takimi realnostmi ne bi zatiskala oči. Problem namreč poleg vsega drugega načenja tudi 
vprašanje državotvornosti slovenske uradne politike in vodi v vprašanje, ali Slovenija poleg plohe vsakovrstnih politikov 
sploh še premore take, ki zmorejo biti tudi državniki. 
V bližnji prihodnosti – odvisno pač od statusa prihodnje EU – to namreč utegne biti osrednja potreba Slovenije in njenih 
državljanov. Kar bi politiki morali razumeti že danes, je, da je bitka za moderno strukturirano, nepopulistično, temeljnim 
človekovim pravicam in socialni pravičnosti privrženo EU pravzaprav neposredna bitka za prihodnost Slovenije kot male in 
ranljive države. Pomemben in prevladujoči del slovenske desnice tega bodisi hote bodisi nehote ne razume. Vedno se bodo 
namreč našli politiki tipa Jeremy Hunt, ki bodo nastopali kot lobisti multinacionalk in svoje »tarče« pojmovali kot vazale. 
Vedno, to pa je še slabše, se bodo našli Salviniji in Orbáni, ki bodo kot ideološki danajci v zavezništvo iskali kolaborante, da 
bi lahko uničiti »ščave«. In vedno bodo ljudje, ki ne bodo razumeli, da je univerzalna odličnost v zaščiti temeljnih človekovih 
pravic najboljši vložek v zaščito lastnih pravic. Slovenija kot celota je v EU pravzaprav nazoren primer velesilam enakopravne 
države, ki se v suverenistični ideologiji in v navalu nacionalizmov v EU lahko znajde na tnalu zgodovine. 

• Težavna razmerja med komisijo in politiko. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 04. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/tezavna-razmerja-med-komisijo-in-politiko-155712.html  
Institucije EU: Ko se ukvarjajo z eksplozivnimi političnimi temami in velikimi krizami, je političnost dela neizogibna.  
 
Bruselj – »To bo evropska komisija zadnje priložnosti,« je na začetku njenega mandata jeseni 2014 razglasil Jean-Claude 
Juncker. V zadnji fazi pred koncem njenega dela se že krešejo mnenja o njeni zapuščini. Za posebej kočljivo velja njena 
političnost – v očeh mnogih je obremenjena s politizacijo.    
Junckerjeva komisija je prišla v bruseljsko palačo Berlaymont, ko na stari celini še ni bila končana najhujša finančna in 
gospodarska kriza po drugi svetovni vojni. Nastal je pojem »polikriza«, ki zajema gospodarske težave, migracijski pritisk, 
vzpon domačih nacionalizmov, brexit, čezatlantski razdor, destabilizacijo evropskega sosedstva … Veliko se je morala 
ukvarjati s kriznim menedžmentom. Po drugi strani je sprožala več razprav, kakšna naj bo sploh Unija v prihodnosti, denimo 
s petimi Junckerjevimi scenariji. Glede tega sicer opaznih konkretnih premikov ni bilo. 
10 prednostnih področij je Juncker postavil za mandat 2014–2019: od digitalnega enotnega trga in poglabljanja denarne 
unije do migracij in globalne vloge EU.  

https://www.delo.si/novice/svet/tezavna-razmerja-med-komisijo-in-politiko-155712.html


Niso le druščina tehnokratov 
Mnogi, ki so visoko v notranjih strukturah daleč največje institucije EU, v večji političnosti dela ne vidijo nič posebnega in 
sploh ne novega. Ves razvoj EU, zlasti po podpisu maastrichtske pogodbe leta 1992, in širjenje pristojnosti narekujeta bolj 
politično delo. Komisija je razvila dvojno naravo – tehnokratsko in politično. Sam Juncker je želel, da bi imel med komisarji 
izkušene politike, nekdanje predsednike vlad. »Imamo močnejši nadzor na politični ravni,« pravi Sophia Russack, ki na 
bruseljskem mislišču Center za evropske politične študije (CEPS) proučuje delovanje institucij EU. 
Tako je Juncker vzpostavil drugačno organizacijsko strukturo. Pod vsakim podpredsednikom sodelujejo projektne ekipe 
komisarjev s povezanih področij. Vsak zakonodajni predlog vključuje različne resorje. Z novim načinom so po ugotovitvi 
Russackove preprečevali, da bi bila vsakič, ko si je kdo v neki enoti nizko v hierarhiji izmislil »kaj pametnega«, ideja nato 
obravnavana naprej. »Tako so nastajale absurdnosti,« je povedala raziskovalka. V prejšnjem mandatu so razburjale številne 
stvari, od bruseljskega reguliranja ročk prh do gostilniških stekleničk za oljčno olje. 
Juncker je sistem postavil na glavo: kaj bodo naredili, se odloča na najvišji ravni. »Odločitev ne sprejemajo uradniki, ampak 
politiki,« je ocenila Russackova. Evropska komisija si je postavila prednostne naloge, delajo v skladu z njimi in komisarji si ne 
morejo kar izmišljati svojih projektov. V instituciji, ki je kot varuhinja pogodb zavezana nevtralnosti in po svoje tehnokratski, 
črkobralski pravniški logiki, vsaka političnost povzroča napetosti. Tarča kritik so postali, ker da so glede kršitev proračunskih 
pravil po politični presoji popuščali članicam. 
Junckerjeva komisija dela bolj centralizirano od zgoraj navzdol. 
Posamezni evropski komisarji imajo omejen manevrski prostor. 
Juncker je v pogajanjih o nemških cestninah, za katere je pristojna komisarka za promet Violeta Bulc, vzel zadevo v svoje 
roke. 
Nekdaj so male članice imele močno zaslombo v EK: pred očmi je imela interese EU kot celote.  
Kritike iz Slovenije 
Pri proračunu je pravila nekoliko drugače razlagala in bila do Francije manj stroga. »Ne gre za kršitev pravil ali njihovo 
raztegovanje, ampak za logiko, da evropska komisija ne deluje v političnem vakuumu. Zato mora upoštevati celoten 
kontekst,« je prepričana Russackova. Za Slovenijo je bilo še posebej kočljivo, ker se je v njenih očeh evropska komisija 
približala strankarski politiki. Očiten primer tega je po mnenju Ljubljane razprava o arbitraži, pri kateri vodstvo evropske 
komisije ni hotelo povzročati težav hrvaškemu premieru Andreju Plenkoviću, ki je iz iste politične družine kot Juncker. 
Politično razsežnost evropske komisije še krepi sistem vodilnih kandidatov, ki se je prvič uveljavil z Junckerjem pred petimi 
leti. Kandidat nastopa na volitvah kot strankarski človek. A strankarski vpliv ima meje. Člane komisarskega kolegija namreč 
imenujejo države članice. Tako so evropski komisarji iz vrst ljudske stranke, socialdemokracije in iz liberalnega tabora. 
Strokovnjakinja Russackova sicer sodi, da je ideja vodilnih kandidatov dobra, a v praksi se še ni obnesla. Osnovni cilj je bil, da 
bi se volivci bolj vključili. Na koncu je bila udeležba leta 2014 najnižja doslej.  
Edinstvena moč Selmayrja 
»A kaj narediti? Naj se vrnemo k staremu sistemu (ko so predsednika izbirali voditelji držav članic)? To je nemogoče, saj smo 
že daleč v procesu,« je povedala. Tako pred majskimi volitvami spet poteka politična bitka, v kateri je vodilni kandidat EPP 
vodja skupin njihovih evropskih poslancev, bavarski konservativec Manfred Weber. Letos je nasprotovanja sistemu več. 
Skupni imenovalec vseh voditeljev je nasprotovanje avtomatizmu: da zmagoviti vodilni kandidat mora postati naslednik 
Junckerja na položaju predsednika evropske komisije. 
Posebnost zadnje evropske komisije je velika vloga Martina Selmayrja, ki je bil najprej Junckerjeva desna roka kot vodja 
njegovega kabineta. Lani je – imenovanje še vedno dviguje prah, saj po mnenju številnih akterjev ni bilo ne po črki ne v 
duhu pravil – postal vplivni generalni sekretar evropske komisije. Russackova je omenila »še nikoli videno moč« Selmayrja. 
Nemec velja za najvplivnejšega človeka v Berlaymontu. V zgodovini je bilo nekaj podobnih fenomenov: Pascal Lamy je vodil 
kabinet Jacquesa Delorsa, ki je obveljal za enega največjih predsednikov evropske komisije doslej. 

• V EPP zadostna podpora izključitvi Orbanove stranke. STA. Delo, Ljubljana, 04. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/v-epp-zadostna-podpora-izkljucitvi-orbanove-stranke-157575.html  
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke.  
 
V Evropski ljudski stranki se je po ugibanjih danes pokazala zadostna podpora za izključitev stranke Fidesz madžarskega 
premierja Viktorja Orbana. Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te desnosredinske 
evropske stranke, je povedal vodja EPP Joseph Daul. Dejal je še, da bo evropska stranka o tem vprašanju razpravljala na 
svojem srečanju 20. marca. 
V skladu s pravili Evropske ljudske stranke mora izključitev posamezne stranke iz te politične družine zahtevati najmanj 
sedem strank članic iz petih držav. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino, v tej evropski stranki pa so glavne desnosredinske stranke. Iz 
Slovenije so članice EPP SDS, NSi in SLS, ki imajo v politični skupini v Evropskem parlamentu skupno pet poslancev. 

• Pesem pade tudi kot vrabec s strehe. Igor Bratož. Delo, Ljubljana, 05. marec 2019  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/pesem-pade-tudi-kot-vrabec-s-strehe-156276.html  
Marko Kravos bi se srečal z duhovito in modro damo, Šeherezada bi bila prava.  
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Slika: Marko Kravos. Foto: Mavric Pivk 
 
Opus pesnika, prozaista, avtorja knjig in radijskih iger za otroke, esejista in prevajalca Marka Kravosa, rojenega sredi druge 
svetovne vojne, maja 1943 v Montecalvu Irpinu v južni Italiji, je obsežen, največ je poezije, za zbirko Tretje oko je prejel 
nagrado Prešernovega sklada. 
Kravosovo javno delovanje ni nič manj nespregledljivo kot njegova literatura, bil je soustanovitveni urednik revije Zaliv, kot 
docent je vodil oddelek za slovenistiko in predaval o slovenski književnosti na Filozofski fakulteti na Univerzi v Trstu, dolga 
leta je bil urednik Založništva tržaškega tiska, predsedoval je Slavističnemu društvu v Trstu, Slovenskemu klubu v Trstu, Zvezi 
slovenskih kulturnih društev v Italiji, od leta 1996 do leta 2000 je bil predsednik Slovenskega centra Pen. 
Katera je prva knjiga, ki ste jo prebrali? 
Spominjam se pravljice o kozicah, ki niso poslušale mame koze in jih je volk požrl. Samo najmanjšega kozlička ne, ker se je 
skril v uro. Rad sem se skrival, pri naši hiši pa ni bilo take ure. Hrepenenje po varni in udobni uri ostaja v meni do današnjih 
dni. 
Kakšne ocene ste dobivali za šolske spise? 
Oblika: 5 (zaradi pack in lukenj od brisanja v zvezku), vsebina: 8. Prva ocena je v Trstu negativna, druga pomeni dobro, a da 
je lahko še bolje. 
Opišite trenutek, ko ste spoznali, da boste pisatelj. 
V petem razredu osnovne – s strašnim občutkom slabe vesti, ker mi je pri spisu Rdeča račka doma krepko pomagala mama. 
Potem pa me je gospodična Amalija v šoli razglasila za malega Cankarja, ker je v zgodbi motiv malega tatiča. Saj se svojega 
skoka na krivo pot sploh nisem kesal, mama je tako hotela in mi narekovala! Potem pa sem moral postati pisatelj/pesnik, da 
nje ne bi osramotil, ko bi ljudje razkrili prevaro, da sem podtaknjeno blago prodajal za svoje. Samo zato, ker se je mama 
(potem še oče) hotela z mano šopiriti. 
Imate kakšne ustvarjalne rituale? 
Včasih sem si dolgo šilil svinčnike, zdaj si skuham kavo. Seveda pa pesem pade tudi kot vrabec s strehe, brez obredja. 
Imate, ko pišete, več težav z začetki ali konci? 
Vse ponavadi tiči v vzdušju, razpoloženju, sprevidenju, ki ga moram prenesti v besedje, v glasove in šume, zgodbo. Veliko 
ključnih besed se valja na lističih: da bi jih obdal z začetki in konci, pa se dostikrat zbojim napora. Saj je svet ves posejan s 
semeni, in kam bi prišli (založniki in bralci!), če bi vse šlo v klasje? Tako se tolažim. 
Katere knjige nikoli niste mogli prebrati do konca? 
Veliko. Uliksesa na primer. Včasih po kaki knjigi samo paberkujem – tudi če je dobra. Ni treba, da jo vso preberem: kot kdaj 
pri sodu dobrega vina ni treba, da bi mu človek prišel do dna. Literature je ko listja in trave, vse je užitno. Očitno sem kot 
bralec stepska žival. 
Kako izberete imena svojim likom? 
Imena so že del zgodbe; tudi izrazi za predmete, dejanja, za čustvena stanja so imena. Vse naj se sklada, da bo le povedno, 
slišno: s pikami, vejicami in zamolčaji vred. 
Knjiga, ki vas je spravila v jok? 
Molnarjevi Dečki iz Pavlove ulice. Tudi sam sem, kot Nemeček, krojačev sin. 
 Kolikokrat so vam zavrnili rokopis in s kakšnimi utemeljitvami? 
Pravzaprav se je kdaj kaka založba le »ogradila« do moje stvari s tem, da bo treba čakati vsaj tri leta na izid. Razumem: na 
neobsežnih slovenskih tleh poskrbi vsaka čredica najprej za pašo svojih ovčic. Nelagodno mi je, ko čutim, da nisem ne tič ne 
miš: obmejni kraji me določajo, a tudi tako, da se čutim kdaj na robu ali za robom. To, da sem pomol v soseščino, bi moralo 
biti pomembno tako za slovensko kot za italijansko kulturo in njene institucije. Z domačimi, tržaškimi založbami ne prideš 
kam dlje v obtok. 
Katere literarne junake bi radi spoznali v živo? 
Engiduja iz pesnitve o Gilgamešu. Morda Tantadruja, da bi se spet srečal s prvobitnim v človeku. Ženski lik bi se mi tudi 
prilegel, in naj bo iz mesa in polti! – pa še duhovita in modra naj bo: Šeherezada. 
Najbolj zanimiv odziv bralcev na vaše knjige? 
Marjo od Sv. Ivana je kupil pet izvodov mojih Kratkih časov, ker da morajo sorodniki in sosedje po svetu tudi vedeti, da so 
prišle zgodbe iz našega otroštva do besede in da bodo za večno živele v knjigi. 
V kakšnem odnosu ste s knjižnicami? Večkrat plačate zamudnino? 
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Knjižnice imam rad, tudi rad z njimi kaj počnem, da bi se odnos do dobrega branja ohranil, na našem koncu sploh. V mesto, 
v tržaško Narodno in študijsko knjižnico mi je od rok in je tam s parkiranjem križ; včasih, ko je v bližnji kavarni San Marco kak 
dogodek, se tam zglasim. Sicer sem pogosto v sežanski knjižnici. Včasih mi kako zamudnino spregledajo, a to se redko zgodi. 
Kakšno knjigo bi radi napisali, pa vam ne uspe? 
Samo potruditi se je treba in se lotiti dela, je rekla mama. Nastavkov je morje. Mrgoli. Zdaj čakam, da me obide ljubezen do 
dela. Bo pravljica, bo pesem, bo zgodba? Ugotoviti bo treba, kdo je še bralno občinstvo, potem nanj nasloviti svoje izročilo. 
In še me samokritičnost z vse bolj hudim očesom gleda: tudi zato se moja strast usmerja predvsem k brezskrbnemu 
brkljanju v oljčniku. Vse, kar nastaja, kar še nastane kot beseda-meso, je čudež. 

• Prekmurje mora močneje prodreti v zavest Slovencev. Jože Pojbič. Delo, Ljubljana, 05. marec 2019  
https://www.delo.si/kultura/razno/prekmurje-mora-mocneje-prodreti-v-zavest-slovencev-156309.html  
 Film ob stoti obletnici priključitve Prekmurja in združitve Prekmurcev z matičnim narodom  
 

 
Slika: Ustvarjalci dokumentarca na predpremieri v Murski Soboti. Foto: Jože Pojbič/Delo 
Januarja je minilo sto let od začetka pariške mirovne konference, 17. avgusta pa bo minilo sto let od priključitve Prekmurja 
državi SHS in združitve večjega dela prekmurskega slovenskega življa z matičnim narodom kot posledice odločitev te 
konference. Sliši se preprosto, toda jesen 1918 in prva polovica leta 1919 sta bili za Prekmurje in Prekmurce turbulentni in 
usodni kot nikoli prej in nikoli pozneje. 
Le trmasti vztrajnosti jugoslovanskih pogajalcev na konferenci, predvsem znanstveno utemeljenim zahtevam specialista za 
Prekmurje Matije Slaviča, ter odločenosti večine Prekmurcev gre zahvala, da takrat Prekmurje ni postalo enaindvajseta, 
najbolj zahodna madžarska županija. 
Za Prekmurje gre! 
O usodnem dogajanju v času pred, med in takoj po pariški mirovni konferenci govori dokumentarni film Za Prekmurje gre! 
scenarista in režiserja Štefana Celeca. Prva predpremiera delno igranega dokumentarca, posnetega v sodelovanju zavoda 
Sončnica z RTV Slovenija, je bila v petek v nabito polni dvorani v Murski Soboti. Dober obisk predpremiere je dokaz, da 
Prekmurce zelo zanima dogajanje izpred sto let, ki je tisočletje ločeno entiteto prekmurskih Slovencev končno pridružilo 
matičnemu narodu, njihovi komentarji po projekciji pa, da tudi Prekmurci, kaj šele drugi Slovenci, zapletenost in usodnost 
takratnega dogajanja še premalo poznamo. 
 

 
Slika: Scenarist in režiser dokumentarca Za Prekmurje gre! Štefan Celec. Foto: Jože Pojbič/Delo  
 
Štefan Celec je v petdesetminutni film strnil veliko dejstev, zato mu je treba zbrano slediti. V dobrega pol leta od jeseni 1918 
do poletja 2019 se je namreč v Prekmurju izmenjalo devet oblasti. O igrah velikih zmagovalnih sil, o pozneje zavrženem 
predlogu ameriškega predsednika Wilsona o ohranitvi Avstro-Ogrske z večjo avtonomijo narodov znotraj nje, pa o 
ponudbah Madžarske Prekmurcem za ustanovitev županije v okviru madžarske države, o kratkotrajni Murski republiki 
Vilmoša Tkalca in o Slavičevih prizadevanjih na mirovni konferenci v filmu spregovorijo predvsem domači, prekmurski in 
pomurski zgodovinarji. 
Bogat program ob stoletnici 
Sicer pa je film ena od osrednjih točk bogatega programa zaznamovanja stoletnice priključitve Prekmurja, ki ga je iniciativni 
odbor pod vodstvom Milana Kučana začel uresničevati že konec lanskega leta, vrhunec pa bo dosegel z državno proslavo 17. 
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avgusta v Beltincih, kjer je na ta dan pred stotimi leti jugoslovanska vojska predala oblast novim civilnim oblastem države 
SHS. 
»Praznovanja in prireditve ob stoletnici naj bodo priložnost, da Prekmurje močneje prodre v zavest Slovencev,« je na 
petkovi projekciji dejal Milan Kučan. 
Podrobnosti o jubileju in programu je mogoče najti na spletni strani Prekmurje v srcu. 

• Weber postavil Orbanu tri pogoje za obstanek v EPP. STA. Delo, Ljubljana, 05. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/weber-postavil-orbanu-tri-pogoje-za-obstanek-v-epp-158152.html  
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. Viktor Orban je prestopil mejo, je bil kritičen tudi predsednik EPP Joseph 
Daul.  
 

 
Slika: Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Foto: Reuters 
 
Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je madžarskemu premierju Viktorju Orbanu postavil 
tri pogoje za obstanek njegovega Fidesza v EPP. To so konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in delovanje Srednjeevropske 
univerze v Budimpešti, je poudaril Weber v pogovoru za sredino izdajo časnika Bild. 
Weber, ki je tudi vodilni kandidat EPP na evropskih volitvah, je dejal, da mora Orban pokazati spoštovanje do te evropske 
desnosredinske politične družine. Po njegovem gre za odločilna vprašanja v zvezi z demokratičnimi načeli in političnim 
stilom. 
Zato je vodji Fidesza postavil tri pogoje, ki jih mora izpolniti še ta mesec, če želi njegova stranka ostati v EPP. Prvi je, da mora 
»takoj in dokončno ustaviti kampanjo proti Bruslju«. Poleg tega se mora opravičiti drugim strankam, ki so članice EPP, ter 
zagotoviti nadaljnje delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Slednjo podpira milijarder madžarskega rodu George 
Soros. 
Weber je po pisanju spletne izdaje nemškega časnika Die Welt dal jasno vedeti, da je od Orbanovega ravnanja odvisno, ali 
bo prišlo do razkola med konservativno evropsko politično družino in Fideszom. Dodal je, da bo sam še zadnjič poskusil 
obdržati Viktorja Orbana in Fidesz v EPP, ob tem pa poudaril, da se »ne bo pogajal« o vrednotah krščanske demokracije. 
Evropska komisija kampanjo ostro obsodila 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Fidesz je objavil plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: »Tudi vi imate pravico vedeti, kaj 
pripravlja Bruselj.« 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. »Viktor Orban je prestopil mejo,« je bil danes za spletno izdajo časnika Welt 
kritičen tudi predsednik EPP Joseph Daul. 
Izključitev Fidesza je po zadnjih podatkih uradno zahtevalo 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske 
evropske stranke, kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. 12 strankam, ki so to storile do ponedeljka, se je 
danes pridružila še irska Fine Gael. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem strank članic iz 
petih različnih držav. 

• Slovenci naj v Bazovici pokažejo, da niso pozabili fašizma.  Anton Rupnik. Delo, Ljubljana, 06. marec 2019  
Pisma bralcev 
Anton Rupnik, Ljubljana 
https://www.delo.si/mnenja/pisma/slovenci-naj-na-bazovici-pokazejo-da-niso-pozabili-fasizma-158141.html  
Nimamo nobenega društva, ki bi povezalo potomce tistih naših rojakov, ki so bežali pred fašizmom.  
 

https://www.delo.si/novice/svet/weber-postavil-orbanu-tri-pogoje-za-obstanek-v-epp-158152.html
https://www.delo.si/mnenja/pisma/slovenci-naj-na-bazovici-pokazejo-da-niso-pozabili-fasizma-158141.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/03/05/o_435168_1024.jpg


 
Slika: Primorski begunci pred fašizmom so pred desetletji v Kranju postavili spominsko obeležje. Foto:  Anton Rupnik 
 
Vihar okoli škandaloznega revanšističnega cirkusa, ki so si ga (spet) privoščili večno včerajšnji na italijanski strani meje, se je 
vsaj malce polegel. Torej je čas za razmislek o nas samih. Po italijansko se takšni spektakli odvijajo z morjem praporov, tudi 
že zdavnaj neobstoječih realnosti in njihovih organizacij. Vidimo, kako trdovratno se znajo organizirati tisti, ki so vojno 
izgubili in ki bi jo radi vseeno dobili. Se pravi postfašisti. 
Pa mi? Nič se ne znamo organizirati! 
Med desettisoči rojakov, ki so v dvajsetih letih bežali pred nasiljem fašistov, je bilo ogromno izobražene in napredne 
inteligence. Njihov prispevek k razvoju matičnega naroda je neizmerljiv. Po slovenskih (in tudi drugih jugoslovanskih) mestih 
in vaseh so zapustili potomce; včasih se je celo zgodilo, da so s seboj prinesli tudi poitalijančene priimke. 
Po vsem svetu gojijo žlahtne tradicije rojaštva. V Ljubljani najdemo vsaj ducat društev Belokranjcev, Prekmurcev, Prlekov ... 
Nimamo pa nobenega društva, ki bi povezalo potomce tistih naših rojakov, ki so bežali pred fašizmom. In so se v matični 
Sloveniji naprej borili proti krvavemu fašizmu. Mar ne bi bilo edino normalno, da bi mi Slovenci na isti Bazovici vsako prvo 
soboto v septembru pokazali, da se tudi mi znamo organizirati in da nismo pozabili grozot fašističnega (ne bomo rekli 
pavšalno: italijanskega) nasilja!? 
Zato bi pozval potomce prvih slovenskih antifašistov, da se končno vendarle organizirajo (sam pač po poreklu ne spadam 
mednje), da oblikujejo mogočno vseslovensko antifašistično fronto in da organizirajo vseslovenski pohod na Bazovico. Vsaki 
prvo soboto v septembru. In za ime te organizacije predlagam kar simbolno slovensko ime: Bazovica. Seveda se bomo 
množično pridružili tej fronti tudi vsi mi, ki smo ogorčeni nad početjem italijanskega postfašizma, ki pa nismo ravno potomci 
primorskih beguncev. 
Pa še to. Nekoč so ti begunci pred fašizmom v Kranju postavili spominsko obeležje. Mar ne bi tudi to dejstvo bilo simbolna 
spodbuda za to, da se sedež morebitne zveze (primorskih) antifašistov naseli prav v Kranj? 

• »Umorjeni kličejo po pravici do groba«. Špela Kuralt. Delo, Ljubljana, 06. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/umorjeni-klicejo-po-pravici-do-groba-157795.html  
Letos bodo raziskali domnevno največje grobišče s slovenskimi žrtvami v Jami pod Macesnovo gorico.  
 

 
Slika: Jože Dežman (desno) in Pavel Jamnik sta predstavila monografijo Nemoč laži, to je četrto poročilo komisije za 
reševanje vprašanj prikritih grobišč. Foto: Blaž Samec/Delo 
 
Celje – Vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč je svoje zadnje poročilo izdala kot obsežno, več kot 550 strani 
dolgo monografijo Nemoč laži. Predsednik komisije dr. Jože Dežman je dejal, da z monografijo umorjenim vračajo glas, 
njihove grobove pa je še treba urediti. 
»Z monografijo izpostavljamo umorjene, ki so bili odvrženi, zasramovani v najbolj nemogočih legah. Jim z arheološko 
metodo vrnemo glas, postanejo osebe, s katerimi moramo komunicirati. Kličejo po osnovni potrebi, da se skladno z 
mednarodnimi obveznostmi uredijo grobovi, da se jim zagotovi pravica do groba,« je povzel Jože Dežman. 
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Slika: V Hudi jami so pred desetimi leti odkrili posmrtne ostanke večinoma tujcev, predvsem Hrvatov. Letos dela 
nadaljujejo v Jami pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu, kjer pričakujejo posmrtne ostanke Slovencev. Foto: Matej 
Družnik/Delo  
 
Do konca leta 2018 je bilo v Sloveniji raziskanih 233 grobišč, iz 129 so opravili delen ali celoten prekop žrtev, v 104 pa so s 
sondiranji potrdili obstoj človeških skeletnih ostankov. Odkrili so posmrtne ostanke skupaj najmanj 2532 oseb, pokopali so 
jih 1615. V naravi je urejenih 162 grobišč. Ob predstavitvi monografije, ki jo je izdala založba Družina, sofinanciralo pa 
ministrstvo za gospodarstvo, je Dežman dejal, da je prikritih grobišč v državi okoli 750. Komisija v poročilu poudarja, da je 
urejanje in skrb za vsa vojna grobišča slabo urejena, zato ponavljajo pobudo za vzpostavitev zavoda za vojna grobišča. 
Romi čakajo 
Član komisije dr. Mitja Ferenc je opozoril, da vpisovanje povojnih grobišč v register kulturne dediščine poteka prepočasi, 
zatika se tudi pri predaji predmetov, ki so jih našli v grobiščih. Na pokop dve leti čakajo posmrtni ostanki Romov, ki so jih 
odkrili v Iški in Gornjem Igu ter Mačkovcu. V Iški je analiza okostij pokazala, da je bilo med žrtvami 24 otrok, mlajših od 15 
let, najmlajši je bil star eno leto. Na Žalah po navedbah ljubljanske občine naj ne bi bilo primernega prostora za pokop 
Romov. 
 

 
Infografika Delo  
 
 
Večina do zdaj odkritih posmrtnih ostankov pripada tujcem, veliko je Hrvatov. Hrvaška se še ni odločila, ali bo posmrtne 
ostanke rojakov pokopala v Sloveniji tako, kot to počne Nemčija, ali jih bodo pokopali doma, kot se je odločila Italija. 
Komisija delo letos nadaljuje v Kočevskem Rogu v jami pod Macesnovo gorico, kjer je največje grobišče Slovencev, 
pripeljanih iz taborišča Šentvid, razloži Ferenc: »Ocenjujemo, da je tam okoli 1500 žrtev, vendar nam raziskave onemogoča 
veliko materiala. Jama je bila minirana in najprej je treba po ocenah gradbenikov odstraniti okoli tisoč kubičnih metrov skal. 
Nato bomo prišli do posmrtnih ostankov in se bo začel iznos. Po predhodnih raziskavah vemo, kako so ljudi peljali do 
grobišča, v katero smer so potekala streljanja, najdeno je bilo več deset kilogramov ostalin, predmetov, ki so jih žrtve 
morale tam pustiti, se sleči. Ostaja nam še izkop posmrtnih ostankov in dostojen pokop na Žalah. Upamo, da bo mestna 
oblast prisluhnila in ne bo takšnih težav, kot jih imamo z romskimi žrtvami.« 

• Prvo merjenje moči v Severni Makedoniji. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 06. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/prvo-merjenje-moci-v-severni-makedoniji-157791.html  
Na predsedniških volitvah bo odnos do sporazuma z Grčijo v žarišču boja obeh favoritov.  
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Slika: Novi makedonski predsednik bo prvi, ki bo državo predstavljal pod imenom Severna Makedonija. Za favorita velja 
Stevo Pendarovski. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
V Severni Makedoniji bodo aprilske predsedniške volitve pokazale razmerje moči med vladajočo koalicijo, ki je državo 
popeljala v Nato, in nasprotniki sporazuma Skopja z Atenami, ki bi kolo zgodovine zavrteli nazaj. 
Vladajoči socialdemokrati (SDSM) premiera Zorana Zaeva so za svojega kandidata na predsedniških volitvah izbrali Steva 
Pendarovskega, ki ga podpira tudi koalicijska albanska stranka Demokratična unija za integracijo (DUI). Pendarovski se bo 
pomeril z neodvisno kandidatko, ki jo podpira vodilna opozicijska stranka VMRO-DPMNE, Gordano Siljanovsko. Pendarovski 
je nacionalni koordinator za vstop države v Nato, Siljanovska pa profesorica ustavnega prava, ki nasprotuje prespanskemu 
sporazumu z Grčijo.  
Ključna bo volilna udeležba 
Novi predsednik bo prvi, ki bo državo predstavljal pod imenom Severna Makedonija. Sedanji predsednik Gjorge Ivanov, ki se 
mu bo mandat iztekel 12. maja, je zavrnil podpis ustavnih sprememb, s katerimi je parlament potrdil spremembo imena 
države. Postavlja se vprašanje, kako si predsedniško funkcijo predstavlja Siljanovska, ki je poudarila, da ima tako kot VMRO-
DPMNE negativno mnenje tako o dogovoru z Grčijo kot o zakonu o jezikih. 
Na vprašanje, ali bo prisegla, da bo spoštovala ustavni red in delovala za blaginjo Republike Severne Makedonije, se je 
Siljanovska izognila odgovoru s pojasnilom, da ni politik, ampak univerzitetna profesorica, njena stališča pa so znana 
javnosti. Na protestih se je izpostavila z nasprotovanjem referendumu in prespanskemu sporazumu, VMRO-DPMNE pa jo je 
podprla, ker je sprejemljiva za državljane, ki so strankarsko nevtralni. 
Za favorita velja Pendarovski, ki se je za položaj potegoval že na volitvah leta 2014, ko je zmagal Ivanov. Pendarovski je bil 
svetovalec za nacionalno varnost pokojnega predsednika države Borisa Trajkovskega in svetovalec za zunanjo politiko 
nekdanjega predsednika Branka Crvenkovskega. S podporo najmočnejše stranke v državi ima veliko možnosti za zmago. 
Če v prvem krogu 21. aprila nihče od kandidatov ne bo prejel potrebnih več kot 50 odstotkov glasov, bo drugi krog 5. maja. 
Za veljavnost drugega kroga mora biti volilna udeležba vsaj 40-odstotna. Referendum o spremembi imena države je padel, 
ker se glasovanja ni udeležila več kot polovica volilnih upravičencev. Siljanovska bi imela možnosti za uspeh, če se bodo 
volitev udeležili volivci, ki so bojkotirali referendum. 
V njihovih očeh velja za kandidatko, ki je brez madeža in bi lahko povezala več ljudi kot drugi kandidati. Profesorici 
ustavnega prava na skopski univerzi tudi nihče ne oporeka uspešne akademske in mednarodne znanstvene kariere, kar naj 
bi bilo jamstvo, da si bo prizadevala za vzpostavitev pravne države in povrnitev dostojanstva politiki. Zanjo navija tudi večina 
makedonske diaspore, ki se še ne more sprijazniti s spremembo imena države.  
Nevidna makedonska manjšina 
Grška ratifikacija sporazuma s Skopjem bi lahko bila tudi prvi korak k priznanju obstoja makedonskega jezika in etnične 
pripadnosti. Grčija že desetletja zanika obstoj lastne makedonske manjšine. Za Grke so Makedonci domačini, ki govorijo 
lokalni jezik. Zgodovinar Leonidas Embiricos ocenjuje, da jih več kot 100.000 še vedno živi v grški pokrajini Makedoniji, 
čeprav bi se jih največ 20.000 odkrito identificiralo za pripadnike makedonske manjšine. 
Čeprav makedonski jezik v Grčiji že desetletja ni prepovedan, strah ni izginil, jezik pa počasi umira. Leta zatiranja so ga 
potisnila v zaprte prostore. Asimilacija je opravila svoje delo. Govorjenje in petje v makedonščini sta še vedno vzrok za 
nadlegovanje, da čas za kulturno izražanje v makedonščini še ni prišel, pa dokazujejo tudi nasilni protesti nacionalistične 
opozicije, ki bi se na jesenskih volitvah lahko spet povzpela na oblast, proti prespanskemu sporazumu.  

• Nemec novega kova na trnovi poti do bruseljskega trona. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 07. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/nemec-novega-kova-na-trnovi-poti-do-bruseljskega-trona-158416.html  
Špicenkandidat EPP Manfred Weber vodi čedalje bolj dinamično kampanjo za položaj Junckerjevega naslednika.  
 

 
Slika: Na tradicionalni strankini prireditvi na pepelnično sredo sta nazdravila tudi ministrski predsednik Bavarske in hkrati 
novi predsednik CSU Markus Söder (levo) in Manfred Weber, kandidat za vrh evropske komisije. Fotografija: Reuters 
 
Passau – Manfred Weber samega sebe noče videti kot »bruseljskega« politika, čeprav že poldrugo desetletje sedi v 
evropskem parlamentu. Predvsem njegova bližina z ljudmi v domačem bavarskem okolju in zasidranost vanj naj bi bila 
njegova prednost v bitki za položaj prihodnjega predsednika evropske komisije. 
Ko je v družbi bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja prišel na tradicionalno prireditev, politično pepelnično 
sredo v Dvorano treh dežel (Dreiländerhalle) v Passauu, je odmevala pihalna godba. Gostje so na prireditvi Krščansko-
socialne unije (CSU), ki je na Bavarskem na oblasti že šest desetletij, zgodaj dopoldne nazdravljali z litrskimi vrčki piva. »To je 
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največji evropski 'Stammtisch',« je pred večtisočglavo množico razglasil Weber. Tako kot Söder za njim je pokazal, da se 
množico da navdušiti s proevropskim govorom. A aplavz je bil najmočnejši, ko je napovedal, da bo kot predsednik evropske 
komisije sprožil ustavitev pristopnih pogajanj s Turčijo. 
Weber je s svojo zadržanostjo in mirnostjo povsem drugačen kot številni bolj gromovniški vodilni bavarski politiki zadnjih 
desetletij, denimo Edmund Stoiber ali že prej legendarni Franz Josef Strauß. Rad poudarja občutenje domovine, ki ima v 
nemščini s pojmom Heimat širši pomen – pripadnost in povezanost z nekim okoljem, ki ni nujno država. Kot vodilni kandidat 
največje politične skupine, Evropske ljudske stranke (EPP), Weber poskuša pokazati, da EU niso odtujene in le oddaljene 
bruseljske uradniške strukture.  
Webrov ultimat Orbánu 
Upokojenec Andreas Spreng, ki je član CSU že od samih začetkov po vojni, je prišel na tradicionalno prireditev s plakatom 
Weber za predsednika. »Moramo pokazati, da smo enotni,« je pripovedoval Bavarec, ki se je takoj razglasil za velikega 
ljubitelja Slavka Avsenika, Radovljice in Begunj. Glavna tema v skupini EPP v zadnjih tednih je odnos do madžarskega 
premiera Viktorja Orbána in njegovega Fidesza. Spreng je prepričan, da so na Madžarskem v zadnjem času pretiravali in šli 
čez rob, a želi, da bi Orbán v prihodnjih dveh tednih popustil. V sami CSU, kjer so prej imeli veliko razumevanja za Orbána, 
so po lanski izgubi glasov na deželnih volitvah naredili premik in se bolj ogradili od populizma. 
 

 
Slika: Najmočnješi avplavz si je Weber prislužil, ko je napovedal, da bo kot predsednik evropske komisije sprožil ustavitev 
pristopnih pogajanj s Turčijo. Foto: Reuters  
 
Prilagajanje retorike populistom se je namreč pokazalo za pot v slepo ulico. V okviru EPP se je Weber znašel pod pritiskom. 
Glede Orbána je dolgo nihal in se ni jasno opredelil. Na koncu je prevladalo prepričanje, da ducat evropskih poslancev 
Fidesza ne more odtehtati povzročene škode. Madžarska vlada se je namreč spravila nad Jean-Clauda Junckerja kot 
predsednika evropske komisije iz vrst EPP. Vodilne krščanskodemokratske politike iz Beneluksa in Skandinavije, ki so 
zahtevali njegovo izključitev, je razglasil za koristne idiote, ki da delajo za interese levice. 
»Spet so šli čez rdečo črto,« je Weber utemeljeval ultimat, ki ga je postavil Orbánu. Če do 20. marca, ko se bo EPP uradno 
ukvarjala z zadevo, ne bo končal kampanje proti Bruslju, se opravičil in omogočil delovanja Srednjeevropske univerze, po 
njegovem mnenju ne bo več druge poti kot izključitev Fidesza. Weber je očitno presodil, da je madžarski veljak postal 
preveliko breme in skoraj povsod po Evropi v družini počasi zadevo obravnavajo podobno. Le manjša skupina strank z 
vzhoda in tudi iz Slovenije še podpira Madžara. 
Špicenkandidatu EPP za Junckerjevega naslednika Webru bi ločitev od Orbána lahko olajšala sestavljanje povolilne naveze 
socialdemokrati (S&D) in liberalci (Alde). Ker francoski predsednik Emmanuel Macron skupaj z liberalci zavrača sistem 
špicenkandidatov, Webra že tako čaka težka povolilna bitka. Če se bodo vodilne članice odločile drugače, zmaga EPP na 
volitvah ne bo zadoščala za prevzetje vodenja evropske komisije. Zagovorniki sistema omenjajo nevarnost institucionalne 
krize v EU, če bi v voditelji članic v evropskem svetu zahtevali drugačno rešitev kot parlament. 
 

 
Slika: Predvolilne podobice nekdanjega legendarnega voditelja CSU Franza Josefa Straussa in Manfreda Webra. Foto: 
Reuters   
 
»Je nov tip politika, proevropsko je usmerjen iz prepričanja. Ni mu mar za šov, ukvarja se z vsebino. Želi biti verodostojen, 
pokazati odgovornost, usmerjen je v prihodnost. Združuje ljubezen do domovine z odprtostjo do sveta, « je bavarskega 
kandidata s hvalospevi opisal eden od starost CSU Erwin Huber. Weber je v nastopu pred privrženci v Passauu še najbolj 
zaostril retoriko, ko je govoril grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa o zvišanju carin na evropske avtomobile. »Kot 
Evropejci se ne bomo pustili izsiljevati,« je povedal. V primeru carine naj bi EU odločno odgovorila. 
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Kot politik in inženir je časnikarskim gostom iz Bruslja želel še posebej predstaviti svojo bavarsko domovino, kombinacijo 
korenin in inovacij, v največji tovarni BMW v Dingolfingu. Na območju, ki je bilo nekdaj skoraj izključno kmetijsko, na leto 
naredijo okoli 330.000 vozil. Z velikimi koraki vstopajo v prihodnost, ki jo bodo zaznamovali električni in samovozeči 
avtomobili. »Prihodnjih deset let bo bolj izzivalnih kot prejšnjih sto,« je povedala samozavestna glavna menedžerka tovarne 
Ilka Horstmeier. Bavarski duh lahko kmalu postane opaznejši tudi v Bruslju. 
Pogosto bo v Sloveniji 
Weber v okviru svoje turneje po EU v soboto prihaja v Slovenijo, kjer se bo udeležil tudi prireditev ob 30. obletnici SDS in 
krščanskih demokratov. »Na zadnjih volitvah smo imeli močan rezultat pod vodstvom Janeza Janše,« je za Delo ocenil vlogo 
strank iz družine EPP v Sloveniji. Na kongresu EPP novembra v Helsinkih so ga slovenske stranke močno podprle kot 
špicenkandidata. Izjave predsednika Antonia Tajanija (EPP) v Bazovici pri Trstu pa je komentiral: »Nihče ni popoln. Tudi 
vodilni politiki delamo napako. Formulacije lahko sprožijo negativna čustva. Tajani se je opravičil in mislim, da je s tem 
zadeva končana.« Weber se kot Bavarec čuti povezan s Slovenijo, saj da imamo veliko skupnega. Želi biti predsednik 
evropske komisije, ki bo pogosto v Sloveniji in se pogovarjal s kmeti in župani, da bo »v neposrednem stiku z ljudmi občutil, 
v katero smer gredo stvari.«  

• Bo rezilna žica spodrezala stol še enemu ministru?. Brigite Ferlič Žgajnar. Delo, Ljubljana, 07. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/bo-rezilna-zica-spodrezala-stol-se-enemu-ministru-158423.html  
Po Lebnu je očitno na vrsti gospodarski minister. Zavod za blagovne rezerve, kjer so opravili nakup žice na meji, spada 
pod okrilje njegovega ministrstva.  
 

 
Slika: Zavod za blagovne rezerve, kjer so opravili nakup žice na meji, spada pod okrilje gospodarskega ministrstva, ki ga 
vodi in ga je vodil tudi v času nakupa žice Zdravko Počivalšek. Foto: Uroš Hočevar/Delo 
 
Ljubljana – Nakup rezilne žice je v zadnjih tednih že druga afera, ki meče slabo luč na prejšnjo vlado pod vodstvom Mira 
Cerarja. Potem ko je maketa za drugi tir odnesla okoljskega ministra Jureta Lebna, je kot kaže zdaj na udaru gospodarski 
minister iz vrst SMC Zdravko Počivalšek. Zavod za blagovne rezerve, kjer so opravili nakup žice, spada pod okrilje njegovega 
ministrstva. 
Društvo Transparency International Slovenia (TI) je zaradi pogodbe, ki jo je Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve 
sklenil s podjetjem Minis, dobaviteljem materiala za tehnične ovire ob meji med Slovenijo in Hrvaško, ovadilo direktorja 
zavoda Antona Zakrajška. Po mnenju TI je sporno, da je pogodba predvidevala 860 tisoč evrov predplačila, za kar pa 
Zakrajšek ni pridobil soglasja ministrstva za finance. Poleg tega naj bi takratni in zdajšnji gospodarski minister Počivalšek 
ustno pooblaščal zavod za blagovne rezerve za izvedbo nakupov, dobavitelji pa so ponudbo oddali celo pred sklepom o 
začetku postopka javnega naročila. 
 
Sprememba naslova  
Ob tem bode v oči še dejstvo, da je podjetje Minis v času podpisa prodajnih pogodb delovalo na istem naslovu v Žalcu, kjer 
je imel pisarno tudi SMC. Minis je svoj poslovni naslov spremenil slab mesec po tem, ko je z zavodom za blagovne rezerve 
podpisal pogodbe. Se je iz Žalca v Celje preselil, ker bi mu lahko zaradi istega naslova očitali morebitne povezave s tedaj 
vladajočo stranko? Bojan Plohl, direktor Minisa, za pojasnila ni bil dosegljiv, je pa gospa, ki se je v podjetju oglasila na 
telefon in se zaradi medijskih pritiskov ni želela predstaviti, dejala, da njihova selitev s SMC ni imela nobene povezave: »Še 
vedeli nismo, da je pisarna SMC na istem naslovu.« Dodala je, da so selitev načrtovali nekaj časa.  
 
Po črki zakona 
Anton Zakrajšek, direktor zavoda za blagovne rezerve, je zanikal, da bi bil zaradi nakupov ograje deležen kakršnikoli 
pritiskov ali namigov iz vrst SMC glede tega, kje naj se opravi nakup. Potrdil je le, da se je zaradi takratnih razmer vladi z 
nakupom žice mudilo in da so zato tudi začeli zbirati ponudbe takoj, ko so izvedeli, da bo vlada sprejela sklep o nakupu. 
Zavod je po Zakrajškovih zagotovilih izbral najcenejšo ponudbo in nabavo izvedel v skladu s sklepi vlade in zakonom o javnih 
naročilih: »Vsa plačila podjetju Minis so bila izvedena po dobavi materiala. Predplačil ni bilo.« Preplačilo je bilo v pogodbi 
sicer predvideno, a nikoli izvedeno, saj v Minisu za to, da bi ga lahko pridobili, niso predložili zahtevane bančne garancije. Na 
ministrstvu za finance so dodali, da zavod za blagovne rezerve ni neposredni niti posredni proračunski uporabnik, to pa 
pomeni, da za predplačilo ne bi potreboval njihovega soglasja. 
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V TI bodo kljub temu podatku vztrajali pri kazenski ovadbi Zakrajška. V zvezi s tem so za STA povedali, da so naznanilo 
kaznivega dejanja pripravili na podlagi dokumentov, lastnih preverjanj in javno objavljenih podatkov, »ki zbujajo sume o 
spornosti posla«. 
Zakrajšek je nad ovadbo razočaran. V zvezi s tem poslom so v preteklosti pri njih že potekale policijske preiskave. Ker 
nepravilnosti niso ugotovili, se direktor novih preiskav ne boji. 

• Simbol obračuna s srbsko manjšino na Hrvaškem. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 07. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/simbol-obracuna-s-srbsko-manjsino-na-hrvaskem-158346.html  
Skrajna desnica se obnaša, kot da ne živi v lastni državi, kjer so Srbi zanemarljiva manjšina.  
 

 
Slika: Prvi mož Srbske samostojne demokratske stranke Milorad Pupovac vidi zažiganje njegove lutke kot izraz sovraštva 
do Srbov. Foto: Zvonimir Barišin/Cropix 
 
V Kaštelih pri Splitu so na pustnem karnevalu zažgali lutko s podobo poslanca srbske manjšine in prvega moža Srbske 
samostojne demokratske stranke (SDSS) Milorada Pupovca. To so mnogi razumeli kot simbol obračuna s srbsko manjšino. 
Hrvaška vlada se na sporno pustovanje ni odzvala, Beograd pa ga je obsodil. 
Če bi se hrvaški nacionalisti, ki so sodelovali tudi v nedavnem incidentu, ko so huligani fizično napadli vaterpoliste 
beograjske Crvene zvezde, tako norčevali iz Judov, bi sledili številni mednarodni odzivi. Ker je šlo samo za Srbe, je to le 
hrvaško-srbski problem. Paradoks je v tem, da se hrvaška skrajna desnica obnaša, kot da še vedno živi v nekdanji Jugoslaviji, 
kjer so imeli Srbi premoč, in ne v lastni državi, kjer so Srbi zanemarljiva manjšina.  
Obujanje duha vojne 
Politični analitik in aktivist za človekove pravice Žarko Puhovski je za Delo poudaril, da na Hrvaškem že 20 let usmerjajo 
preveč pozornosti v odnose s Srbijo, namesto da bi reševali odnose s tamkajšnjo srbsko manjšino. Na to so pozorni šele, ko 
izbruhne medijsko odmeven incident. Tokrat je drugače to, da Pupovac ni le predstavnik srbske manjšine, temveč tudi 
vladajoče večine v parlamentu. 
Hrvaški nacionalisti ne morejo sprejeti njegove dvojne funkcije, ki jo doživljajo kot nacionalno žalitev. To je tudi razlog, da 
poskušajo izpeljati referendum, ki bi preprečil etničnim manjšinam, da vplivajo na sestavo parlamentarne večine. Pustni 
karneval je bil nazadnje za nacionaliste dober povod za to, da izrazijo svoje nezadovoljstvo. 
 
Pupovac je že dobri dve desetletji prvi obraz srbske manjšine. Sodeloval je s Franjem Tuđmanom, Slobodanom 
Miloševićem, Dobrico Ćosićem, Ivico Račanom, Borisom Tadićem in Ivom Sanaderjem, zdaj pa sodeluje z Aleksandrom 
Vučićem in Andrejem Plenkovićem. 
Njegov položaj se nikoli ni zdel tako močen kot v sedanji vladi. Na Hrvaškem se dogaja tudi retrogradni preobrat, kot da je 
vojna čedalje bližje in ne čedalje bolj oddaljena. Razmerja še zaostrujejo nasprotja v hrvaški družbi in odnos nacionalistov do 
Pupovca, ki je predstavnik oblasti in srbske manjšine, je sklenil Puhovski.  
Hrvaška se duši v sovraštvu 
Ker v hrvaški družbi prevladuje skrajno desno in protisrbsko razpoloženje, je za Delo poudaril Pupovac, so se odnosi med 
Srbi in Hrvati v zadnjih petih letih poslabšali. Te sile nočejo pluralizma, hranijo pa se z nesvobodo in sovraštvom. S prihodom 
Plenkovića na oblast je kazalo, da bodo imeli skrajneže pod nadzorom, a se zadnje leto te sile znova krepijo s podporo dela 
katoliške cerkve. Z referendumom si želijo omejiti pravice vseh manjšin, zlasti etnične. 
Kampanjo vodi župan Vukovarja Ivan Penava z ekipo, ki želi postaviti pravosodje v funkcijo etničnega čiščenja Srbov na 
Hrvaškem. S pretvezo, da je to le pregon domnevnih vojnih zločincev, zahteva od države, naj pospeši preiskave vojnih 
zločinov, storjenih na tem območju v vojni v devetdesetih letih. Penava je organiziral tudi številne aktivnosti za zanikanje 
hrvaških zločinov v Jasenovcu in drugod, kar otežuje položaj Srbov na Hrvaškem in odnose med državama. 
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Slika: Srbski zunanji minister Ivica Dačić je pozval hrvaške predstavnike oblasti, naj resno obravnavajo vsak incident in 
napad na Srbe, tudi če se ti zgodijo med pustovanjem. Foto: Ante Cizmic / CROPIX  
 
»Ko gledam svoje izjave in aktivnosti leta 2004, ko smo začeli sodelovati s HDZ in Sanaderjem, in jih primerjam s sedanjimi 
razmerami, sem zgrožen nad regresijo, ki smo jo doživeli,« je poudaril Pupovac. Dodal je, da si je vladajoča koalicija nekaj 
časa prizadevala ustaviti procese, ki jih je začel Tomislav Karamarko, zdaj pa temu ni več kos. Hrvaška se duši v sovraštvu, ki 
se je razširilo tudi na pust. 
Razširjati nestrpnost do pripadnikov etnične in verske skupnosti ni karneval. Vlada, cerkveni krogi in nekateri mediji, kot je 
hrvaška radiotelevizija, tovrstnih pojavov ne obsodijo odločno in pravočasno. To je za SDSS kot koalicijsko partnerico resen 
problem, tako da bo vrh stranke razmislili tudi o svoji vlogi pri podpori vladajoče večine v hrvaškem saboru. 
Srbski zunanji minister Ivica Dačić je pozval hrvaške predstavnike oblasti, naj resno obravnavajo vsak incident in napad na 
Srbe, tudi če se ti zgodijo med pustovanjem. Po njegovem so incidenti posledica načina vladanja sedanje garniture na 
Hrvaškem, kar se kaže tudi v relativizaciji zgodovine in rehabilitaciji ustaškega režima. Na koncu se je vprašal, kako mala 
mora biti Srbija, da ne bo velika. 

• Madžarska bo sporne protievropske plakate zamenjala prihodnji teden. STA, G.Z. Delo, Ljubljana, 07. marec 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/madzarska-bo-sporne-protievropske-plakate-zamenjala-prihodnji-teden-158854.html  
Sporne plakate naj bi zamenjali z novimi, ki bodo posvečeni nedavno predstavljenim načrtom za zaščito družin.  
 

 
Slika: V plakatni kampanji je ob milijarderju Georgeu Sorosu tarča napadov tudi predsednik evropske komisije Jean-
Claude Juncker. Foto: Tamas Kaszas/Reuters 
 
Madžarska vlada je danes sporočila, da bo prihodnji teden zamenjala sporne protievropske plakate, zaradi katerih je 
Evropska ljudska stranka (EPP) madžarski vladajoči stranki Fidesz zagrozila z izključitvijo. 
Na vprašanje v zvezi z ultimatom vodje politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfreda Webra, ki je od 
madžarskega premierja Viktorja Orbána zahteval konec kampanje proti Bruslju, je šef kabineta madžarskega premierja 
Gergely Gulyas povedal, da bodo plakate prihodnji teden zamenjali z novimi, ki bodo posvečeni nedavno predstavljenim 
načrtom za zaščito družin. 
Weber je pozdravil napoved Budimpešte. »Odstranitev plakatov je dober znak, kar je bila ena od zahtev, ki sem jih postavil 
ta teden,« je dejal. Gulyas pa je ponovil, da si Fidesz želi ostati v EPP in »se ne pogaja z radikalnimi strankami v Evropskem 
parlamentu«. 
Madžarski premier je partnerske stranke v EPP razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu 
in predsedniku evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, ker da podpirata nezakonite migracije. Fidesz je objavil plakate, na 
katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: »Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj.« 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. Vodja politične skupine EPP in njen spitzenkandidat na evropskih volitvah 
Weber je Orbanu v torek postavil tri pogoje za obstanek njegovega Fidesza v EPP: konec kampanje proti Bruslju, opravičilo 
in delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. 
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Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo najmanj 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, 
kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem 
strank članic iz petih različnih držav. 
Med članicami EPP, ki zahtevajo izključitev Fidesza, ni nobene slovenske stranke. V SDS in SLD izključitvi nasprotujejo, NSi pa 
bo predlagala zamrznitev članstva. 
Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti – izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. 
EPP ima v evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Tujci, ki se učijo slovensko: Pri slaščičarni si polomijo jezik. Helena Fašalek. Dnevnik, Ljubljana, 1. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042875849/lokalno/ljubljana/tujci-ki-se-ucijo-slovensko-pri-slascicarni-si-polomijo-jezik  
Na filozofski fakulteti v Centru za slovenščino se tujci že vrsto let učijo našega jezika. Po začetnem tečaju že znajo vprašati 
za pot, se dogovoriti za termin pri zobozdravniku, prebrati napise… Zatakne se le, ko se v besedah v neizgovorljivo gmoto 
nabere preveč sičnikov in šumnikov. 
  

 
Slika: Za osvojitev znanja slovenščine na osnovni ravni po skupnem evropskem jezikovnem okviru je potrebnih od 300 do 
450 ur. Za srednjo še dodatnih 250, za visoko raven pa je potrebno nekajletno delo. Foto: Branka Gradišar, vodja tečajev 
 
Branka Gradišar, vodja tečajev slovenščine na filozofski fakulteti, pravi, da se na tečaj slovenščine ljudje prijavljajo iz 
različnih razlogov, največkrat je to ljubezen ali delo. »Veliko je tudi takih, ki imajo slovenske korenine, ampak so večino časa 
živeli drugje. V neki fazi življenja se odločijo raziskati svoje korenine. Ko se naučijo slovensko, gredo po vaseh iskat 
sorodnike.«  
V prostorih fakultete, kjer skozi vse leto potekajo tečaji slovenščine kot tujega jezika, je letos na zimski šoli naš jezik 
spoznavalo šestintrideset tečajnikov. »Najprej izpolnijo uvrstitveni test, pred večino tečajev pa z njimi naredimo še intervju. 
Na podlagi rezultatov oblikujemo skupine. V vsaki je osem do dvanajst udeležencev,« pojasni Branka Gradišar.  
Program zimske šole je strnjen na štirinajst dni. Pouk poteka v dopoldanskih, za nekatere tudi v popoldanskih urah. 
Spremljevalni program pa je namenjen spoznavanju slovenske družbe, kulinarike in kulture. Ogledajo si staro mestno jedro 
Ljubljane, pripravljajo štruklje in se gredo sankat na Krvavec. Po dveh tednih tečajniki svoje pridobljeno znanje slovenščine 
prelijejo v kratka besedila: kuharske recepte, kratka dramska besedila, vabila na zabavo… Vsa besedila objavijo v internem 
časopisu Zimopis, ki tečajnikom ostane kot lep spomin. 
S slovenščino v novo obdobje 
Da bo dva zimska tedna preživela v družbi slovenščine, se je odločila tudi Carina Karničar. Prihaja iz avstrijske Koroške. 
Slovenščine se je učila že v osnovni šoli. »A učiteljica slovenščine je bila zelo stroga in neprijazna. V četrtem razredu sem se 
zato odločila, da nikoli več ne bom govorila slovensko. Od takrat sem pozabila skoraj vse,« svojo neprijetno izkušnjo opiše 
Carina. A se je morala premisliti.  
Pred letom dni je namreč na filozofski fakulteti v Ljubljani začela študirati sinologijo, to pa zahteva tudi znanje slovenščine. 
Tuji študentje morajo namreč pred vpisom v drugi letnik opraviti izpit iz slovenščine. To velja med drugimi za zdravstveno 
fakulteto, medicinsko fakulteto, Akademijo za gledališče, radio in film in na filozofski fakulteti za nekatere smeri.  
»Prosim, govorite slovensko« 
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Slika: Všeč so mi Ljubljana in gore, kjer lahko smučaš. V Latviji je najvišji hrib visok tristo metrov. Želim si, da bi se nekoč 
dokončno preselila sem. Foto: Elina Ingelande iz Latvije 
 
Elina Ingelande že pet let živi na relaciji Ljubljana–Latvija. V Latviji, od koder prihaja, organizira tečaje programiranja za 
otroke, v Sloveniji pa jo čaka partner. 
»Všeč so mi Ljubljana in gore, kjer lahko smučaš. V Latviji je najvišji hrib visok tristo metrov. Želim si, da bi se nekoč 
dokončno preselila sem.« Za zdaj prihaja samo na nekajmesečne obiske. »V začetku je bilo težko. Sicer znam rusko, kar mi je 
pomagalo pri učenju. Nekatere besede so podobne, ampak slovnica je pa zelo težka,« pove Elina, ki v stik s slovenskim 
jezikom pride največkrat na večerjah. Tam se je tudi opogumila govoriti slovensko. 
»Nekaj časa govorim slovensko, ko postane pretežko, preklopim na angleščino. Včeraj mi je uspelo govoriti s Slovencem 
samo v slovenščini, kar je zame velik uspeh!« se pohvali Elina.  
Vodja učiteljev Tanja Jerman opaža, da je raven znanja angleščine in drugih tujih jezikov pri Slovencih precej visoka: »Ko 
zaslišimo tuj naglas, hitro začnemo govoriti s tujcem v njegovem jeziku oziroma v angleščini. Našim tečajnikom pogosto 
svetujemo, naj se napotijo v kakšno odročnejšo vas ali naj preprosto rečejo: 'Prosim, govorite slovensko. Učim se.'« 
Televizijska novinarka iz Hamburga Siv-Brit Kühl je v Slovenijo prišla na študijski dopust. »Proste roke imaš glede tega, kaj se 
boš učil v dveh tednih študijskega dopusta. Lahko na primer obiskuješ jezikovni tečaj ali pa se učiš računalništva.« Nasmeji 
se svoji prvi izkušnji spoprijemanja z njej čisto tujimi glasovi: »Najtežje mi je bilo izgovoriti šumnike. Prijatelj mi reče: 'Ponovi 
za mano ž, č, š.' Jaz pa pravim: »Oh, saj to je pa lahko, š, š, š.' In on reče: 'Ne, niso vsi isti! Vsak je drugačen!'« 
Tanja Jerman opaža, da se je tujcem najlažje naučiti brati v slovenščini, zatakne pa se pri besedah, kot so slaščičarna, 
železniška postaja, hčerka. Znano je tudi, da azijski jeziki ne razlikujejo med glasovoma r in l. 
 

 
Slika: Ničesar ne morem povezati s portugalščino. Vsako besedo se moram naučiti na pamet. V portugalščini ni sklonov. 
Kar težko mi je bilo dojeti njihov koncept, ampak počasi gre na bolje. Foto: José Manuel Carita Gonçalves iz Portugalske  
 
Tečajnik José Manuel Carita Gonçalves prihaja iz najzahodnejše države Evrope. Prvič je v Slovenijo iz Portugalske prišel pred 
štirimi leti kot doktorski študent mikrobiologije. Po zaključku študija se je zaposlil v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, 
okolje in hrano. »Slovenijo sem takoj vzljubil in se odločil, da tukaj ostanem. Takrat sem se tudi začel učiti slovensko,« pove 
o svoji odločitvi José. Pripravlja pa se tudi na izpit iz slovenščine na višji ravni, ki ga potrebuje za nadaljnje opravljanje dela 
na inštitutu. 
Pri osvajanju slovenščine je imel kar nekaj težav, ker ničesar ne more povezati s portugalščino: »Vsako besedo se moram 
naučiti na pamet. V portugalščini ni sklonov. Kar težko mi je bilo dojeti njihov koncept, ampak počasi gre na bolje.« Jose vadi 
slovenščino tako, da vsak dan bere novice. »Če že ne razumem vseh besed, se trudim vsaj dojeti bistvo besedila. Ko mi to 
uspe, sem zelo zadovoljen, in to me žene naprej.«  
Po svetu je precej zanimanja za slovenščino 
Iz ljubljanskega centra za slovenščino so napotili predavatelje že po šestdesetih univerzah po svetu. Njihovi učitelji so tudi 
avtorji učbenikov. Poučujejo študente, ki slovenščino študirajo ali pa poslušajo predavanja slovenščine kot izbirni predmet. 
»Lani smo odprli lektorat na univerzi na Reki in v Banjaluki. Ogromno zanimanja je tudi na Kitajskem, tja bomo napotili še 
enega lektorja,« pove o presenetljivo velikem zanimanju za slovenščino po svetu Branka Gradišar. 

• Fantomski načrt sporazuma med Beogradom in Prištino. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 1. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042875862/svet/fantomski-nacrt-sporazuma-med-beogradom-in-pristino  
Pogovori med Beogradom in Prištino so že dolgo časa na mrtvi točki, občasno se odnosi zaostrijo, zato je veliko 
zanimanja, a tudi dvomov zbudil “tajni načrt” rešitve spora, ki je pred dnevi pricurljal v javnost. 
 

https://www.dnevnik.si/1042875862/svet/fantomski-nacrt-sporazuma-med-beogradom-in-pristino


Dvajsetletni spor med Srbijo in Kosovom naj bi letos dobil epilog s podpisom sporazuma, ki bi zagotovil rešitve najbolj žgočih 
vprašanj v odnosih med državama. Tako je pred dnevi zapisala Neodvisna balkanska tiskovna agencija (IBNA) v članku, ki 
razkriva podrobnosti tajnega sporazuma v nastajanju. Beograd in Priština naj bi ga sklenila pod pritiskom EU in nekaterih 
velesil (predvsem ZDA in Kitajske). Agencija v članku, ki so ga povzeli nekateri nemški in balkanski mediji, ne navaja, kdaj in 
kdo naj bi dosegel sporazum, ki naj bi dokončno obliko dobil maja, podpisali bi ga sredi poletja, veljati pa bi začel decembra 
letos. 
Menjava ozemlja in delitev dobička 
Sporazum v 17 točkah med drugim predvideva, da bi mesto Kosovska Mitrovica dobilo status »odprtega mesta«. Občina 
Preševo na skrajnem jugu Srbije z večinskim albanskim prebivalstvom bi pripadla Kosovu, bližnja srbska občina Bujanovac bi 
dobila status posebnega okrožja in brezcarinske cone, mesto bi vodila tričlanski svet in 30-članska skupščina, proračun pa bi 
skupaj financirali Srbija, Kosovo in EU. Srbiji bi pripadli občini Leposavić in Zubin Potok na severu Kosova. Srbski samostani 
na Kosovu bi dobili status ekstrateritorialnosti.  
Najpomembnejši energetski objekt, rudnik v Trepči na severu Kosova, katerega vrednost zalog ocenjujejo na 500 milijard 
evrov, naj bi za 99 let dobil v upravljanje ameriško-francosko-kitajski konzorcij, pri čemer bi 15 odstotkov dobička pripadlo 
bližnji Kosovski Mitrovici, 35 odstotkov Srbiji in 50 odstotkov Kosovu. Tujci bi nadzorovali tudi drugi zelo pomemben 
energetski vir, jezero Gazivoda, ki je vodooskrbno središče za velik del Kosova in tamkajšnjo hidroelektrarno. 
Celotno elektroomrežje s termoelektrarno Obilić vred bi nadzoroval ameriško-nemško-avstrijski konzorcij, pri čemer bi 25 
odstotkov omrežja pripadlo Srbiji zaradi povezanosti s srbskim električnim omrežjem. 
Avtocesto čez ozemlje Srbije, Kosova in Albanije (veja koridorja 10) bi 15 let nadzorovala mednarodna skupnost oziroma 
zveza Nato, nemoten prehod pa bi bil dovoljen vsem. V albanskem pristanišču Vlore naj bi zgradili ameriško mornariško 
vojaško oporišče, v notranjosti Albanije pa še oporišče za ameriške kopenske sile.  
Dober spin ali dejanski dogovor 
V Prištini uradnega odziva na objavljene članke in ugibanja ni. Oglasil se je zgolj vodja opozicijske stranke Samoopredelitev 
Albin Kurti, ki je načrt ostro napadel kot izdelek predsednika Hashima Thacija, ki »trguje z nacionalnimi interesi Kosova«. V 
Beogradu je predsednik Aleksandar Vučić, ki je sicer pobudnik »novih pogledov na Kosovo« in mu manjše ozemeljske 
zamenjave niso povsem tuje, zanikal obstoj takšnega načrta. Načrta ni, kajti državi po sporu s kosovskimi carinami resno ne 
komunicirata več, je rekel.  
Težko je oceniti, ali takšen dokument obstaja. V njem so nekatere rešitve, ki so jih doslej že preigravali in so se zdele realne. 
Zahod tudi ni več tako skeptičen do zamenjave ozemlja, ki mu nasprotuje Ahtisaarijev mirovni načrt. V objavljenem načrtu 
pa je veliko lukenj in rešitev, ki mejijo na znanstveno fantastiko. Najbolj bode v oči rešitev, po kateri bi eno najsodobnejših 
vojaških oporišč srbske vojske nedaleč od Bujanovca, imenovano Jug, prešlo v roke Nata, v njem pa bi bilo 1700 vojakov, 
polovica srbskih, polovica kosovskih. Težko si je tudi zamisliti mednarodni nadzor avtoceste, ki poteka tudi skozi Srbijo. 
Mnogi poznavalci nasploh dvomijo, da sta državi kljub vsemogočnosti tajne diplomacije in pritiska mednarodne skupnosti 
na eni strani ter morebitne strokovne pomoči na drugi sposobni doseči tako radikalen sporazum, čeprav se že napovedujejo 
različni datumi, kdaj naj bi prišlo do podpisa in uveljavitve.  
Jeremić: Zahod noče protestov proti Vučiću 
Ob objavi domnevnega osnutka sporazuma so precej zgovorne besede vodje srbske opozicijske Narodne stranke Vuka 
Jeremića po pogovorih v Washingtonu. Za Glas Amerike je namreč dejal, da ne dvomi več, da je srbski predsednik 
Aleksandar Vučić Združenim državam ponudil dogovor, po katerem bi takoj priznal Kosovo in privolil v zamenjavo ozemlja. 
Jeremić je po pogovoru z Matthewom Palmerjem, ki je v ameriškem zunanjem ministrstvu zadolžen za zahodni Balkan, 
dejal, da si v Washingtonu želijo podpis sporazuma med Srbijo in Kosovom do konca letošnjega leta z medsebojnim 
priznanjem. Po njegovih besedah so se za zaprtimi vrati večino stvari že dogovorili, kar po njegovem dokazuje pismo 
ameriškega predsednika Donalda Trumpa Vučiću, da jih do sporazuma loči le še korak. Jeremić, ki je nekdanji zunanji 
minister Srbije, tudi trdi, da ameriška vlada od srbske opozicije pričakuje, da bo prenehala bojkotirati delo srbske skupščine 
in drugih ustanov. Bojkot je opozicija začela, potem ko je strnila vrste, k čemur so jo spodbudili redni sobotni protesti 
državljanov proti Vučiću. Vendar te demonstracije po besedah Jeremića mednarodno skupnost obremenjujejo, saj Zahod 
Vučića potrebuje, ker je vložil leta naporov, da z njim doseže rešitev vprašanja Kosova, ki naj bi bila zdaj že na obzorju. 

• Vlasta Nussdorfer: Ljudje, ki so v res težkem položaju, se neradi izpostavljajo. Intervju:  Vlasta Nussdorfer. 
Pogovarjal se je: Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 2. marec 2019 

Vlasta Nussdorfer, nekdanja varuhinja človekovih pravic  
https://www.dnevnik.si/1042876011/slovenija/vlasta-nussdorfer-ljudje-ki-so-v-res-tezkem-polozaju-se-neradi-
izpostavljajo  
Zdaj že nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je pred tednom dni posle predala novemu varuhu Petru 
Svetini. Z njo smo govorili tik pred koncem njenega mandata. V zaključnem intervjuju je predstavila širok nabor tem, s 
katerimi se institucija varuha ukvarja – od kršitev pravic posameznikov, denimo otrok ali ostarelih, do širokih družbenih 
problemov prihodnosti, kot je degradacija okolja.  
 
V minulih šestih letih je Vlasta Nussdorfer z ekipo strokovnjakov klicala na »zagovor« ministre, grajala je politike, ustavnemu 
sodišču je poslala vrsto zahtev za oceno ustavnosti. Pred zaključkom službovanja ji je uspelo utemeljiti mandat varuha tudi v 
mednarodnem okviru pariških načel – z ustanovitvijo sveta varuha ter centra za človekove pravice zdaj slovenski varuh 
izpolnjuje vse pogoje za uvrstitev v najvišjo kategorijo ombudsmanov po merilih Organizacije združenih narodov. 
Šest let se na začetku mandata najbrž zdi veliko? Kako je zdaj, ko je mandata konec?  

https://www.dnevnik.si/1042876011/slovenija/vlasta-nussdorfer-ljudje-ki-so-v-res-tezkem-polozaju-se-neradi-izpostavljajo
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Prvo leto je bilo najtežje, ker sem se šele privajala na novo delo. Čas tedaj teče počasi, potem pa gre vsako leto hitreje. 
Gotovo pa je to funkcija, ki je primerna za konec kariere. V vlogi varuha oziroma varuhinje se marsikomu zameriš. 
Najbrž merite na politike?  
Da, varuh je kritik oblasti. Tudi tiste, ki ga izvoli. Če si dober varuh, nikoli ne gledaš na to, kdo je kdo, ampak kritiziraš vse, ki 
storijo kaj narobe. V mojem mandatu smo se izpostavljali ob vseh aktualnih temah in smo ob tem doživeli tudi veliko 
pogromov. 
Ljudje namreč teme, ob katerih se oglašamo, zelo različno dojemamo. Očitna tema, ki polarizira, so tujci, migranti, a s tem 
sploh ne bi začenjala. V družbi je lahko sporno že navadno cepljenje otrok. Eni so za cepljenje, drugi pa proti. Eni so za to, da 
bi bila verska obrezovanja otrok plačana iz zdravstvene blagajne, mi pa smo se do tega opredelili drugače in trdili, da gre za 
poseg v otroka. Po našem mnenju naj bi bil takšen poseg plačan iz blagajne le, če gre za zdravstveno potrebo. Pa smo bili 
spet deležni kritike. Pri varovanju okolja smo se trudili na vseh frontah. Saj veste – na eni strani je skrb za čisto okolje, na 
drugi strani je svobodna gospodarska pobuda. Vedno trčiš ob kapital, ljudje pa se sprašujejo, čemu naj damo prednost – 
kapitalu ali zdravju. 
Izpodbijali smo zakone na socialnem področju, na področju bančništva, skorajda ni bilo tematike, ki se je nismo dotaknili. 
Tudi zaradi vas, medijev. Na začetku smo resda delovali večinoma na podlagi prejetih pobud za obravnavo. Potem pa sem 
vse bolj opažala, da je treba spremljati vse, kar o nekem problemu zaznaš v družbenem okolju. Spremljali smo medije in na 
tej podlagi odpirali teme na lastno pobudo. Teh je bilo sčasoma čedalje več. Šepalo je zdravstvo, ukvarjali smo se z otroško 
kirurgijo, okolje je gorelo, povsod je smrdelo. Pri vseh naštetih temah smo se zadev lotili čez noč. Ko je gorelo v Kemisu, sem 
že zjutraj rekla namestnici, da bomo začeli s preiskavo. Na koncu smo objavili tudi svoje stališče. Prepričevali smo ministre, 
jih vabili na pogovore, pisali smo kritike. S premierjem Mirom Cerarjem sva se tedaj osebno srečala. Varuh je edini v 
strukturi državnih institucij, ki lahko zahteva, da ga katerikoli minister ali predstavnik državnega zbora sprejme v roku 
oseminštiridesetih ur. Velikokrat pa ni bilo treba ničesar izsiliti, poklicala sem in se je zadeva rešila. 
Rekli ste, da ste sami odpirali zadeve…  
Da, vendar le za širša vprašanja. V stiske posameznikov, tudi če nanje opozorite novinarji, se brez soglasja teh posameznikov 
varuh sme spuščati. Lahko pa obdeluje širšo tematiko, denimo svinec v krvi otrok v Črni na Koroškem, radon v šoli Črni Vrh 
nad Idrijo, požare, zdravljenje srčnih napak. 
Ste s takšnim načinom delovanja, da ste se lotevali splošno prepoznavnih tem, pripomogli k prepoznavnosti varuha kot 
institucije?  
(Vlasta Nussdorfer v odgovor razgrne zemljevid Slovenije, na katerem je označeno, kje je v minulih šestih letih poslovala 
zunaj sedeža institucije.) Kot vidite, smo poslovanje zunaj sedeža enakomerno geografsko razpršili po vsej državi. Poleg tega 
smo na terenu priredili še ogromno število dogodkov. Odzivala sem se na vsa vabila na svečanosti, ki so bile posvečene 
različnim ranljivim skupinam. Povabljena sem bila kot govornica, potem pa so se okrog mene zgrnili ljudje s svojimi 
problemi. Svetovala sem jim, naj nam napišejo pismo, nam pošljejo gradivo in se bomo zadev lotili. Mislim, da je institucija 
varuha vedno bolj prepoznavna, seveda pa je možno, da je še kdo ne pozna. 
Vprašanje je, ali ljudje vedo, kako velike pristojnosti imate v resnici. Prej ste rekli, da vas mora minister sprejeti v 
oseminštiridesetih urah. Lahko vložite zahtevo za oceno ustavnosti. V posamičnem primeru lahko neposredno na 
ustavno sodišče pošljete tudi ustavno pritožbo.  
Decembra smo bili zelo uspešni celo na evropskem sodišču za človekove pravice, kjer smo nastopili v vlogi amicus curiae, 
kot svetovalec sodišča. Šlo je za zaporsko problematiko in testiranje urina. Imena primera ne smem povedati, da ne bi 
neupravičeno identificirali obravnavane osebe. Bistveno je, da je država Slovenija priznala napako, k čemur smo pripomogli 
tudi sami. 
Vprašali ste me, ali ljudje vedo, kako jim lahko pomagamo. Malo pred vami je bil tu gospod, ki je želel, da v njegovem imenu 
na sodišče vložimo tožbo. Žal smo ga morali odsloviti, saj nismo odvetniki. Bil je užaljen in je rekel, da bo pritožbo objavil na 
Facebooku. Če bo to res storil, se bodo ljudje gotovo zgražali, češ, zakaj pa potem sploh imamo varuha. 
Morda pa je to dober znak – očitno ljudje v varuhu vidijo vsaj potencialno zaščito.  
No, veliko ljudi prihaja denimo s prošnjo, naj jim raztolmačimo sodbe, ki so jih prejeli od sodišč. Sprašujejo nas, kaj še lahko 
storijo, kam naj se obrnejo, ker so tožbe izgubili. Mnogim nam je uspelo predstaviti resnico, ki je niso hoteli slišati. 
Prepričani so bili, da imajo še kakšne možnosti, a smo jim razložili, da so pač izgubili primer in da se je s tem treba sprijazniti. 
Ali vendarle v Sloveniji nekateri deli prebivalstva ostajajo brez pomoči varuha, ker so preveč odrinjeni, da bi sploh znali 
ali zmogli poiskati pomoč, vaš glas pa jih ne doseže?  
Verjamem, da so tudi takšni. Zato pa hodimo poslovat tudi v zelo odročne kraje. Bili smo denimo v Podvelki, majhnem kraju, 
ki ga malokdo sploh pozna. Ali pa v Kostelu, kraju s šeststo ljudmi. 
Zdaj govorite o geografski odmaknjenosti. Kaj pa socialna, ekonomska odrinjenost?  
Seveda se zavedamo ljudi, ki živijo na obrobju družbe. Ponavadi naletimo na takšne, ki nam povedo, da zaupajo le nam, 
varuhu, in da ne bi šli nikamor drugam po pomoč. Prihajajo tudi ljudje, ki so bili že povsod, pri vseh institucijah, pa nikjer 
niso bili uspešni. Nekateri bi radi prišli, pa si morda niti ne upajo priti. Nekateri so vdani v usodo in mislijo, da jim tako ali 
tako nihče ne more pomagati. Med njimi so starejši, invalidi, Romi. Prek sodelovanja z Delavsko svetovalnico smo postali 
pozorni tudi na tuje delavce, ki so pri nas v podrejenem položaju. Delodajalci jih izkoriščajo, a to žal ostaja skrito. Situacija je 
tako težka, da ko smo delavcem ponudili pomoč, so se nekateri tudi ustrašili in so pomoč odklonili. Rekli so nam, naj jih 
pustimo pri miru, saj bo potem še slabše. Če bosta na koncu prišli policija in inšpekcija, bosta sicer ugotovili kršitve, a če tuji 
delavci nimajo papirjev, bodo morali zapustiti državo. Tega se bojijo. 
Kaj pa ste potem vendarle storili?  



Obvestila sem policijo, a se je izkazalo, da delavci niso hoteli sodelovati. Niso se hoteli izpostaviti in v takem primeru tudi 
državne institucije nimajo dovolj dokazov, da bi kršitve sankcionirale. Na splošno ugotavljam, da se ljudje, ki so v res težkem 
položaju, neradi izpostavljajo. To je sivo območje, ki ga tudi varuh težko doseže. 
Zakaj pa druge državne institucije ne dosežejo teh delov prebivalstva? V letnem poročilu ste opozorili, da deset 
odstotkov prebivalstva živi v ekstremni revščini. Zakaj država to dopušča?  
Na socialnem področju se zadeve v zadnjem času precej izboljšujejo. Dviguje se minimalna pokojnina, vsaj za določene 
kategorije. Zvišali so se tudi socialni transferji, zmanjšala se je brezposelnost. Žalostno pa se mi zdi, da je še vedno 
šestdeset, sedemdeset tisoč ljudi dolgotrajno brez dela. Z dolgotrajno brezposelnimi bi se morali več ukvarjati, jim ponujati 
več možnosti, jih usposabljati, ponujati več javnih del. Moje prvo vprašanje vsakemu županu občine, v kateri smo gostovali, 
je bilo, koliko je brezposelnih, naslednje pa, koliko javnih del ponujajo ljudem. 
Zanima me tudi, ali bo ministrica za delo Ksenija Klampfer odpravila prekarno delo. Dana je bila velika obljuba, da bo država 
prekarnemu položaju delavcev naredila konec. Priznati moram, da sem z dosedanjim delom ministrice zadovoljna. Njene 
poteze so dobre. Upam, da se bo lotila tudi prekarnosti. 
Ukvarjali smo se tudi z dodatki, ki bi jih morali prejemati starši slepih in slabovidnih otrok. Staršem so leta 2012 ukinili 
določene dodatke, trenutno pa potekajo tožbe. Ravno pred kratkim sem izvedela, da v povezavi s temi težavami eni od 
družin spet grozi rubež, četudi je bilo dogovorjeno, da bodo do končne odločitve postopki mirovali. Ljudje lahko izgubijo 
stanovanja. Zdi se mi, da se ministrica Klampferjeva tega zaveda in da bo zadevo uredila. 
Naslednji problem pa so zaostanki zadev na njenem ministrstvu. Zapletlo se je zaradi reorganizacije. Mi smo jo sicer podprli, 
saj smo verjeli, da bo omogočila manj administriranja in več dela z ljudmi. A so se jeseni zaostanki le še povečali, mladi so 
ostali brez štipendij… To je nedopustno. Zdi pa se mi, da bo ministrica tudi to sanirala. Zelo si želim, da bi ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je zadolženo za najbolj ranljive skupine, pristopilo bližje ljudem. Potem 
ne bo, kot ste rekli, toliko ljudi pozabljenih. 
Je v vseh državah tako, da ombudsman pospravlja za državo, ki ni opravila svojega dela?  
Varuh se odziva na težave ljudi in na njihove pobude, ki so seveda zelo raznolike. Zato pa ima zaposlenih veliko 
strokovnjakov in vzpostavljen sistem namestnikov varuha, ki pokrivajo različna strokovna področja: šolstvo, delovno 
področje, sodstvo… Dela na teh področjih je največ, za ta namen je bil varuh tudi ustanovljen, a v javnosti to ni tako 
izpostavljeno. Drugi del je na primer svetovanje ljudem po telefonu. Ta del smo v mojem mandatu okrepili. Prejmemo okrog 
deset tisoč klicev na leto. 
To je petdeset klicev na delovni dan?  
V povprečju. Na kakšen bolj miren dan jih je trideset, včasih pa tudi sedemdeset. Število klicev je odvisno od aktualnosti 
problematike, ki ljudi razburi. Več jih je denimo ob kakšni spremembi zakonodaje. Odvisno pa je tudi od lune. Najdejo nas 
tudi ljudje s psihiatričnimi težavami. Iščejo pomoč v stiski, nam tožijo, da jim nekdo grozi, da imajo občutek, da jim nekdo 
sledi… Sprašujejo nas, kaj naj storijo. Reči hočem, da sprejemamo tudi zelo osebne klice, in v takšnih primerih je varuh v 
zelo težkem položaju. Ljudje prihajajo tudi sem, na sedež varuha, nekateri tudi z noži. Zato imamo zdaj zunaj varnostnika. K 
nam prihajajo tudi ljudje, za katere smo čisto zadnje upanje, preden do konca obupajo nad svojimi življenji. In če česa ne 
moremo rešiti, če za zadeve nismo pristojni, začnejo groziti – da se bodo ubili, da bodo nekaj storili, kar bo Slovenija 
pomnila. Tudi dogodki v tujini ali pa zapisi na družbenih omrežjih pri ljudeh s težavami sprožijo tesnobo. 
Vrniva se k odgovornosti državnih institucij za varovanje človekovih pravic. Poslanec Milan Brglez je pred dnevi predlagal, 
da bi vsak predlog zakona predlagatelji sistematično preverili z vidika zaščite človekovih pravic. Pred časom se je že 
pojavila ideja, da bi vsako ministrstvo imelo zaposlenega posebnega uradnika, ki bi ključne poteze ministrstva, denimo 
načrtovanje zakonov, preveril s stališča človekovih pravic.  
Da bi bili na ministrstvih nekakšni mali varuhi? 
Vendar ne kot alternativa varuhu človekovih pravic.  
Pa saj na ministrstvih ne potrebujejo svojih varuhov! Če iz okolice dobivajo toliko signalov, da je nekaj narobe, bi se lahko 
sami lotili preverjanja zadev. 
Zakaj tega ne storijo? Je pomembno tudi, kolikšna je socialna zavest vsakokratnega ministra ali ministrice?  
Vsak predstojnik kreira odzivnost institucije, ki jo vodi. Dober primer so policijske postaje: če se policijski komandir zaveda, 
da je nasilje v družini vredno resne in takojšnje obravnave, se na območju te policijske postaje zadeve hitreje urejajo. 
Hitreje reagirajo tudi podrejeni policisti. Enako je na ministrstvih. Vodstvo pa odloča tudi o tem, kateri ljudje bodo delali na 
katerih uradniških mestih. Na direktoratu za družino, na primer, morajo biti zaposleni empatični ljudje. Da se ne držijo zgolj 
tega, kar jim nalaga zakon, ampak da v težkih primerih za ljudi naredijo še kaj več. 
Med kršitvami, ki jih varuh očita državnim institucijam, sta največkrat izpostavljeni slabo upravljanje in kršitev načela 
pravičnosti.  
To varuh očita mnogim institucijam. Do pravičnosti se je sicer malo težje opredeliti, saj ima na tem področju še pravosodje 
lahko različna stališča. Nedvomno pa smo lahko ugotovili, da je šlo za slabo upravljanje in kršitev načela pravičnosti, ko so se 
na sodiščih založile oporoke (slovenska sodišča so v arhivih »izgubila« kar 945 oporok, op. p.). Gotovo ni pravično, da ni bila 
upoštevana volja preminulih. Najpogosteje pa slabo upravljanje ugotavljamo v primerih, v katerih uradniki opravijo zgolj 
minimum svojih obveznosti, zaprejo predal in gredo domov. Takšnih je v državnem aparatu veliko. Morali bi razmišljati 
širše: kaj pa če bi o zadevi še koga obvestili, kaj če bi stranko poslali še na sosednji oddelek, kjer bi se zadeva morda lažje 
uredila? Sem sodijo tudi opravičila strankam. Nekateri se ne zmorejo opravičiti za napako. 
Ali prav razumem, da ločujete odgovornost uradništva in odgovornost politike, ki uradnike vodi? Je razkorak med obema 
razlog za slabše upravljanje države?  



Minister je čisto na vrhu in včasih tudi ne ve, kaj se dogaja. Ljudje, ki obkrožajo ministra, tako ali tako prikazujejo olepšano 
stanje, govorijo, da je vse v redu, da se zadeve urejajo. Zato pa je naloga varuha, da se srečuje neposredno z ministrom ali z 
ministrico. V mojem mandatu smo na takšnih srečanjih predstavili tudi po deset ali dvajset točk. Večkrat se je izkazalo, da 
ljudje na vrhu za težave, ki smo jih zaznavali daljši čas, sploh niso vedeli. Šele ko smo jih mi opozorili, so jih začeli urejati. 
Večno vprašanje pa je tudi, ali je politika elitistična, zazrta v lasten položaj in politična prerivanja ter zato odmaknjena od 
realnih problemov države.  
Takšna interpretacija se mi ne zdi prava. Vodilni politiki izvedo za realne probleme prek poslanskih vprašanj. Poslanci imajo 
več stika z volilci in vladi nenehno zastavljajo vprašanja. Vladajoči politiki pa se tudi ne morejo izogniti poročanju medijev o 
dogajanju na terenu. Res je, minister, ki ima veliko dela, ki potuje v tujino in predstavlja vso državo, ne more videti vsakega 
človeka, ki na cesti gladovno stavka. A naloga njegovih podpornih služb je, da ga na to opozorijo. Moti pa me, da ministri ob 
prihodu na ministrstvo precej menjujejo ljudi. S položajev odstavijo izkušene uslužbence in se obkrožijo s svojo ekipo. Ta pa 
je, kot rečeno, nagnjena k filtriranju informacij in olepševanju razmer. Bojim se tudi, da ljudje, ki so bili odstavljeni, potem 
nagajajo in ne prenašajo vseh informacij naprej. Ugotavljam, da državni aparat ni transparenten. 
Zakaj ste v lanskem letu ugotovili največ kršitev na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti?  
Ker to ministrstvo pokriva najbolj obsežna in najbolj občutljiva področja. Človeka spremlja od rojstva do smrti. Obravnavajo 
revne, invalide, osebe s posebnimi potrebami… Za ugotovljene kršitve ni kriva slaba ministrica. Res pa je, da so centri za 
socialno delo, ki spadajo pod to ministrstvo in ki imajo največ stika z ljudmi, precej razslojeni – od dobrih do res slabih. Zato 
si tudi veliko obetamo od reorganizacije centrov – da ne bodo obdelovali toliko papirjev, da bodo podatki o zadevah, ki jih 
morajo preiskovati, že v računalnikih, da bo delo potekalo hitreje. Potem se bodo uslužbenci lahko posvečali ljudem. 
Kako pa je s pristojnostmi socialnih delavcev? Se lahko vpletejo v dogajanje v družini, za katero vedo, da je ogrožena, tudi 
če družina sama še ne išče pomoči? Lahko reagirajo pravočasno, preden se razmere do konca porušijo in je treba, na 
primer, reševati otroke?  
Dejstvo je, da so delavci na centrih za socialno delo zelo obremenjeni, z leti pa se jim je nalagalo čedalje več nalog. Veliko 
dela imajo s primeri, ki morda sploh niso nujni, a se v njih ljudje v neskončnost pritožujejo, kar potegne za seboj 
administracijo, lovljenje rokov. Nimajo pa dovolj možnosti preiskovati posamezne družinske situacije, se seznanjati z 
razmerami, govoriti s sosedi o tem, kaj so opazili… Zgodi se tudi, da ljudje sami odklanjajo pomoč. Naletela sem na primer 
ženske z odraslim sinom, o kateri nam je vsa soseščina pisala anonimko, da jo sin pretepa. Obvestila sem center za socialno 
delo, a ko so jo obiskali, je bila zelo jezna. Trdila je, da nič ni res, da ji hočejo sosedje škoditi in da je njen sin najboljši. O tem 
smo bili obveščeni in bi morali potem obvestiti pobudnike. A ker je šlo za anonimko, nismo imeli koga obvestiti. Ne moremo 
se zapeljati v vas in obvestila pripeti na drevo. Potem pa je prišlo še hujše pismo, v katerem so nam očitali, da ničesar ne 
storimo, da je vedno slabše, da je zdaj sin gospe že zlomil nogo. Ob ponovnem obisku je gospa trdila, da si jo je zlomila 
sama, in o tem sploh ni hotela govoriti. Žal je pri osebnih zgodbah tako, da če ljudje odklanjajo pomoč, jim je zelo težko 
pomagati. 
Kakšne pa so razmere v institucijah, ki lahko najbolj posežejo v človekovo življenje – na policiji, v zaporih, ustanovah, kjer 
ljudem omejujejo gibanje?  
Delno jih varuh nadzira v okviru državnega preventivnega mehanizma, delno pa tudi kot varuh. Tako smo denimo opravili 
nadzor nad domovi za starejše, ker so se širile govorice, da varovance zapirajo, da hodijo lačni spat, da so prisotne 
bolnišnične okužbe. Vse leto smo posvetili starejšim. Preglede smo opravljali tudi v zaporih, na psihiatriji, na policijskih 
postajah, nadzirali smo azilni dom, prevzgojne domove, prevzgojne zavode. Nadzirali smo denimo tudi hišne preiskave in 
ugotavljali, da pri teh niso bile prisotne vse priče, ki bi jih v takih postopkih policisti morali zagotoviti. V zadnjem času smo 
opozarjali tudi na težek položaj pravosodnih policistov, na njihovo preokupiranost z zadolžitvami. Premalo jih je, njihov 
gmotni položaj je slab. 
Kako varuh kombinira empatijo do težkega položaja policistov ali pravosodnih policistov s kritiko delovanja teh služb, ko 
– morda tudi zaradi svojega težkega položaja – kršijo pravice oseb, ki jih »obdelujejo«?  
Glejte, mi vemo, da so policisti v težkem položaju, a zaradi tega ne moremo kar spregledati kršitev. Ravno pred koncem 
mojega mandata smo na novinarski konferenci predstavili ugotovitve o ravnanju policistov s tujci na južni meji. Povedali 
smo, kje morajo svoje delovanje izboljšati, a smo priznali tudi, da njihovo delo ni lahko. 
Treba pa je povedati, da policija od vseh državnih organov najbolje izpolnjuje priporočila varuha. Veliko naših priporočil 
državi ostane neuresničenih, pri policiji pa je s tem najmanj težav. 
Na začetku ste rekli, da se marsikomu zamerite. Vam policija kaj zameri?  
Mislim, da ne prav dosti. Pa smo denimo zakon o nalogah in pooblastilih policije poslali celo v presojo ustavnemu sodišču. 
Morda se je policija še najbolj kritično odzvala zdaj, ob sumih, da kršijo pravice prosilcev za azil. Kot veste, tega pri varuhu z 
nadzorom policijskih postopkov nismo mogli ne potrditi ne ovreči, zato me je presenetil dokaj oster odziv policije. Mi smo 
zgolj predstavili svoje ugotovitve. Tako pač je. 
Najbrž zato, ker se je prvič v zgodovini Slovenije, po deportaciji izbrisanih, zgodilo, da policija spet počne nekaj onkraj 
svojih zakonskih pooblastil. Situacija je sicer zelo skrita, vendar je skrajno resna.  
Hočete reči, da ne gre za posamezne dogodke, ko posamezni policist v postopku slučajno prekorači pooblastila? Takšne 
posamezne primere smo sicer doslej redno obravnavali. 
Gre za sistematično ravnanje, zato se je policija odzvala s tako ostrim zanikanjem. Zato je tudi prejšnja notranja 
ministrica sedela tu, na sedežu varuha, in je napadla nevladne organizacije.  
Tedaj res nisem pričakovala, da bo tako nastopila. 
Se varuh sooča z nekim povsem novim delovanjem policije, ki sega zunaj okvirov dosedanjih izkušenj s policijskim delom? 
S pomembnim dodatkom, da ne gre za »naše ljudi«, ampak za ravnanje s tujci.  



To področje je za varuha res novo. Pred letom 2015 nismo mogli predvideti tako velikega prihoda beguncev. Na hitro smo 
morali vzpostaviti odziv. Sama sem bila v Rigoncih, vse sem si ogledala, govorila sem s hrvaško varuhinjo. Od tedaj 
pokrivamo novo področje. 
Ker smo dobili opozorila, da v policijskih postopkih ni vse v redu, smo lani izvedli nadzor policijskih postaj. Pozorni smo bili 
na podatke o številu prošenj za azil po lanskem juniju, ko je število nenadoma zelo upadlo, pa nismo mogli pojasniti, zakaj. 
Zanimalo nas je, ali so naši obiski policijskih postaj prinesli kakšno spremembo v številu prošenj. Zdaj pa vidimo, da se 
število zabeleženih prošenj ni dvignilo. Zakaj je tako, bo varuh najbrž še proučeval. Te zgodbe še ni konec. 
V eni od svojih lanskih kolumn ste se branili pred očitki, da preveč skrbite za tujce, ne pa dovolj za »naše ljudi«. Naštevali 
ste, katere vse naloge opravljate za slovenske državljane. Je pri človekovih pravicah, ki so univerzalne, sploh smiselno 
privoliti v dihotomijo naši – tujci?  
Vprašanje, kdo pripada h komu, ljudi zelo razdvaja. Pred tujci so bili na udaru Romi, saj se spomnite. In še danes bo kdo 
rekel, da varuh dela samo za Rome, spet drugi pa, da mu ni mar za Rome. Karkoli sem v minulem mandatu objavila, je 
nekoga zmotilo. Še stališče glede cepljenja medicinskih sester in zdravnikov je ljudi razburilo. Da ne govorim o posvojitvah 
otrok istospolnih partnerjev. Pri varuhu smo tehtali, ali bi trenutno ureditev dali v presojo na ustavno sodišče. Skupnost 
LGBT je tako ali tako v celoti na udaru. 
Ob ukvarjanju s skupinami, ki jih ljudje ne štejejo za svoje, slišimo veliko očitkov; denimo tistega, naj si jih odpeljemo 
domov, če so nam tako všeč. Ko sem pisala kolumno, me je to bolelo. Lahko bi me bolelo tudi ob zaključku mandata, po 
objavi poročila o policiji, ko so mi očitali enako – da ne skrbim za slovenske državljane in za našo policijo. To ni res, mi 
skrbimo za vse. To poročilo zajema komaj en ali dva odstotka varuhovega dela. Kje pa je vse drugo? Zdravje, šolstvo, otroci, 
starejši… Soočeni smo z veliko demagogije. V resnici pa smo istočasno kot poročilo o policiji predstavili tudi zahtevo za 
oceno ustavnosti uredbe o hrupu. To je bila že deveta zahteva za oceno ustavnosti v mojem mandatu. Ta zadeva zelo širok 
nabor ljudi. Hrup moti vsakogar. 
Kršitve pravic tujcev, Romov, gejev, ki jih večina prebivalstva ne šteje za »svoje«, v družbi veljajo za nekaj marginalnega. 
To, da oblast z uredbo o hrupu krši »vse po spisku« – vaša namestnica Kornelija Marzel je naštela kar šest vehementnih 
kršitev – pa potem vse ujame nepripravljene. Četudi gre najbrž za klasičen problem, da če oblasti dopustiš kršitve pravic 
tujcev, bo prej ko slej kršila tudi pravice Slovencev?  
Princip je znan: ko so prihajali po druge, sem bil tiho, ko so prišli pome, pa ni bilo več nikogar, ki bi me branil. 
Uredba o hrupu, ki jo je prejšnja vlada sprejela še v zadnjem vzdihljaju, tik pred odhodom, zdaj hrupa velikih tovornih 
ladij ali železnice z manj kot sedemindvajsetimi vlaki na dan sploh ne šteje več za hrup. In ljudje nič ne morejo proti 
temu.  
Problem je v tem, da ljudje večinoma zaznavajo zgolj svojo neposredno okolico in lastne potrebe. Obravnavali smo primer 
vasi v Goriških brdih, v kateri naj bi namestili oddajnik za signal mobilnega telefona. Tisti, ki so živeli blizu načrtovanega 
oddajnika, so bili proti, zaradi sevanja. Tisti bolj oddaljeni, ki so imeli slab signal, pa so bili za. Vsa vas se je razklala, mi pa 
smo se morali s tem ukvarjati. 
Če nisi bolan, se ne obremenjuješ s čakalnimi vrstami. Če imaš službo in dobro živiš, ne razumeš tistega, ki nima službe in je 
na socialni podpori. Če mimo tebe ne vozi vlak, te ne moti. Če pozimi sije sonce in je toplo, te ne skrbi. Skrbi te šele poleti, 
ko žge vročina in nastopi suša. Človekove pravice, povezane z okoljem, pa so še posebej problematične, saj se na drugi 
strani dotikajo kapitala in delovnih mest. Vsaka vlada razmišlja predvsem o teh, saj lahko v štirih letih pokaže rezultate. Kako 
bodo promet, hrup, smrad in onesnaževanje vplivali na zdravje otrok, pa bomo vedeli šele čez dvajset let. 
Bo nova generacija človekovih pravic, med katere spadajo okoljske pravice, lahko okrepila zavest, da vse človekove 
pravice na enak način pripadajo vsem?  
Krojile bodo prihodnost. Ko bo zmanjkalo čiste pitne vode, ko bo ta postala bolj dragocena kot nafta, se bodo ljudje 
vzdramili. 

• V Milanu množični shod proti rasizmu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042876220/svet/v-milanu-mnozicni-shod-proti-rasizmu-  
V Milanu je danes potekal shod proti rasizmu, ki se ga je udeležilo več deset tisoč ljudi. Pod sloganom Najprej ljudje se je 
odvil prvi tako obsežen protest proti politiki italijanske vlade do migracij in strategiji zaprtih pristanišč, ki jo zagovarja 
minister za notranje zadeve Matteo Salvini, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
 
»Drugačen svet je možen,« so vzklikali protestniki. Med njimi so bili tudi predstavniki nevladnih organizacij iz Nemčije in 
Španije, ki pomagajo pri reševanju migrantov iz Sredozemskega morja. »V Sredozemskem morju se utaplja Evropa,« je 
pisalo na transparentu, ki so ga nosili. 
Na čelu shoda so bili župan Giuseppe Sala in drugi levosredinski politiki, ki so zelo kritični do politike populistične vlade 
premierja Giuseppeja Conteja do priseljevanja. Med zbranimi so bili tudi intelektualci in umetniki. 
»Integracija, enakopravnost in resnična demokracija v državi brez diskriminacije, brez zidov in brez preprek,« so v vabilu na 
shod zapisali njegovi pobudniki. 
Po besedah župana Sale želijo s shodom pokazati, da je Italija odprta in solidarna država. 

• Zaradi migrantov motnje prometa v Rokavskem prelivu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042876248/kronika/zaradi-migrantov-motnje-prometa-v-rokavskem-prelivu  
Na trajekt v francoskem pristanišču Calais se je v soboto zvečer povzpelo okoli 50 migrantov, ki so hoteli tako potovati do 
Velike Britanije. Zato je do danes dopoldne zastal promet trajektov med Francijo in Veliko Britanijo. Sedaj znova poteka 
normalno, poročajo tuje tiskovne agencije. 
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Podjetje DFSF je na twitterju objavilo, da sta bili iz operativnih razlogov že odpovedani plovbi od Calaisa do Doverja v soboto 
ob 21.40 in danes ob 7.40. Prav tako sta bili odpovedani dve dopoldanski plovbi med Doverjem in Calaisom. Sredi 
dopoldneva je bilo na trajektu namreč še vedno med pet in deset migrantov, ki jih skušajo gasilci prepričati, naj ga zapustijo. 
Operacijo otežujeta močan veter in dež. 
Sedaj promet znova poteka normalno, saj so trajekt umaknili, da ne bi motil drugih plovil, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. 
Migranti in begunci se že leta zbirajo v francoskih pristaniščih ob Rokavskem prelivu v upanju, da bodo lahko prišli do Velike 
Britanije, pogosto zato, ker tam že živijo njihovi sorodniki. 
Francoski organi so sicer že uvedli stroge varnostne ukrepe, da bi jim preprečili dostop do območja pristanišča oz. do 
tovornjakov, namenjenih za prevoz s trajekti. Na drugi strani pa so ti ukrepi povzročili vse več poskusov prečkanja 
Rokavskega preliva v majhnih čolnih. 

• Madžarska bo končala kampanjo proti Junckerju, nova tarča Timmermans. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3. marec 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042876241/svet/madzarska-bo-koncala-kampanjo-proti-junckerju-nova-tarca-timmermans  
Madžarska vlada je v soboto sporočila, da bo 15. marca končala sporno kampanjo pred evropskimi volitvami proti 
migracijam, katere tarča je tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Madžarski premier Viktor Orban je ob 
tem napovedal, da bo Junckerja na plakatih nadomestil prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans. 
 
 
Madžarska vlada je februarja začela sporno medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in Junckerju, 
češ da podpirata nezakonite migracije. 
Na njih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa 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,« piše na spornih plakatih. 
V Bruslju so se na plakate odzvali z ogorčenjem in Budimpešto obtožili, da širi »lažne novice«. Poudarili so, da EU ne 
spodkopava pristojnosti nacionalnih držav pri varovanju meja in tudi ne glede pravil priseljevanja. Evropska komisija se je 
nato ta teden z dejstvi odzvala na sedem trditev iz kampanje, ki po njeni oceni izkrivljajo resnico. 
Madžarska kampanja je razburila tudi članice Evropske ljudske stranke (EPP), kjer se krepijo pozivi k izključitvi Orbanove 
stranke Fidesz. Vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu in spitzenkandidat te stranke za evropske volitve 
Manfred Weber je povedal, da so na mizi vse možnosti. 
Weber je v pogovoru za nemški tednik Der Spiegel v soboto dejal, da madžarska kampanja škodi EPP. Izrazil je pričakovanje, 
da se bo Orban opravičil in kampanjo ustavil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs je v odgovoru na intervju na twitterju v soboto zvečer sporočil, da 
bodo »informacijsko kampanjo«, tako kot je bilo načrtovano, končali 15. marca. 
Dodal je, da je »madžarska vlada pripravljena prisluhniti kritikam, da pa je zanje odločitev madžarskega naroda bolj 
pomembna od strankarske discipline«. 
Orban: Po 15. marcu bo Junckerja na plakatih nadomestil Timmermans 
Orban pa je v pogovoru za nemški tednik Welt am Sonntag, ki je bil objavljen v soboto pozno zvečer na spletni strani 
časnika, napovedal, da bo na plakatih po 15. marcu Junckerja nadomestil Timmermans. »Vloge Sorosa v evropski politiki ni 
mogoče spregledati in vsi imajo pravico vedeti, da je Timmermans javno njegov zaveznik,« je dejal Orban. 
Glede prizadevanj za izključitev Fidesza iz EPP pa meni, da gre za prizadevanja z leve, da bi oslabili EPP. 
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«. 
V preteklih mesecih je Orbanova vlada napadla tudi nizozemsko evropsko poslanko Judith Sargentini, avtorico kritičnega 
poročila, ki je osnova za pravno ukrepanje EU proti Madžarski. Napadli so tudi Timmermansa, ki je vodilni kandidat 
evropskih socialdemokratov na majskih evropskih volitvah. 
Proti Madžarski v EU sicer poteka tudi postopek zaradi očitanih kršitev evropskih vrednot, zlasti načela vladavine prava. 
Postopek je zaenkrat v fazi, da je Madžarska predstavila svoja izhodišča. 

• Vladajoča stranke v Severni Makedoniji izbrala predsedniškega kandidata. STA. Dnevnik, Ljubljana, 03.03.2019  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=makedonija  
Vladajoča stranka v Severni Makedoniji, socialdemokratska zveza (SDSM) premierja Zorana Zaeva je danes na kongresu v 
Skopju za svojega kandidata na aprilskih predsedniških volitvah izbrala Steva Pendarovskega, nacionalnega koordinatorja za 
vstop države v Nato. Podprla ga je tudi koalicijska albanska stranka DUI.  

• Zaradi posla z rezalno žico je Transparency International ovadil Antona Zakrajška. Klemen Košak. Dnevnik, 
Ljubljana, 5. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042876791/slovenija/zaradi-posla-z-rezalno-zico-je-transparency-international-ovadil-antona-
zakrajska  
Organizacija Transparency International je ovadila direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška, ker je 
pogodba s podjetjem Minis, ki je dobavljalo tehnične ovire, vsebovala predplačilo. Zakrajšek trdi, da zavod Minisu nikoli 
ni plačal avansa.  
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Direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek je pri nakupu tehničnih ovir za mejo s Hrvaško storil kaznivo dejanje 
zlorabe uradnega položaja, trdijo v organizaciji Transparency International Slovenija. Po njihovem prepričanju je sporna 
pogodba s podjetjem Minis za dobavo rezalne žice iz leta 2015, ki vsebuje predplačilo v višini 860.832 evrov oziroma 
sedemdeset odstotkov celotne vrednosti pogodbe. Predplačilo je po zakonu mogoče samo v izjemnih primerih in le z 
dovoljenjem ministrstva za finance, trdijo v organizaciji, ki se bori proti korupciji. Na podlagi dokumentov, ki so jih prejeli z 
ministrstva za finance, domnevajo, da zavod takega soglasja ni imel, zato so Zakrajška ovadili okrožnemu državnemu 
tožilstvu. 
Bi zavod sploh potreboval soglasje? 
Anton Zakrajšek je danes zatrdil, da zavod podjetju Minis ni nikoli izplačal avansa. Potrdil je, da pogodba vsebuje določilo o 
možnosti predplačila, vendar za uresničitev te določbe postavlja pogoj, da mora dobavitelj dostaviti bančno garancijo za 
celoten znesek predplačila. Minis take garancije ni priskrbel, zato do predplačila ni prišlo, trdi Zakrajšek. Z ovadbo ni 
seznanjen, prepričan pa je, da ne bo prinesla novih ugotovitev. »Te posle so policisti pri nas preverjali že dvakrat in 
prepričan sem, da bodo tudi v tretje ugotovili, da nepravilnosti ni bilo,« je dejal. Policija je res dvakrat preiskovala nakup 
tehničnih ovir in tako v letu 2016 kot leta 2017 tožilstvu poslala samo poročili, kar pomeni, da niso zaznali sumov kaznivih 
dejanj.  
Na ministrstvu za finance so potrdili, da od zavoda niso prejeli prošnje za soglasje za predplačilo podjetju Minis, ob tem pa 
dodali, da nimajo niti podatka o tem, ali je do predplačila prišlo. Danes nam ni uspelo dobiti odgovora na vprašanje, ali bi 
zavod v primeru izvedbe predplačila sploh potreboval soglasje. Zakon o javnih financah pridobitev soglasja nalaga 
neposrednim proračunskim uporabnikom, zavod za blagovne rezerve pa ni niti posredni proračunski uporabnik, če sodimo 
po seznamu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva za finance.  
Transparency International (TI) je sicer pogodbe za nakup tehničnih ovir pridobil po skoraj triletnih prizadevanjih. Toliko 
časa je trajalo, da so informacijski pooblaščenec ter predvsem sodišča potrdili, da so lahko podatki o tem poslu znani 
javnosti. Zato so v TI večkrat opozorili, da dolgotrajni postopki v praksi onemogočajo dostop do informacij in preprečujejo 
civilni družbi učinkovit nadzor nad porabo javnega denarja. 
Šarec bi kupoval panelno ograjo  
Podjetje Minis je največji dobavitelj tehničnih ovir za mejo med Slovenijo in Hrvaško, saj je od zavoda za blagovne rezerve 
prejelo že več kot 9,3 milijona evrov, vsi ostali skupaj pa okoli šest milijonov evrov. Minis je bil eden od devetih dobaviteljev 
rezalne žice, vendar je večino denarja prejel za panelno ograjo. Rezalno žico je zavod kupoval po ceni enajst evrov za tekoči 
meter, panelna ograja pa je skoraj devetkrat dražja, saj je zavod za tekoči meter plačal od 91,60 evra do 98,80 evra. 
Zakrajšek zagotavlja, da je bil Minis vedno izbran kot najcenejši ponudnik.  
Na začetku je Slovenija na meji s Hrvaško postavila 160 kilometrov rezalne žice oziroma končertine, vendar so na policiji 
ugotovili, da je nevarna, ker jo poplavljene reke odnašajo in bi lahko poškodovala kopalce. Trenutno je na meji postavljenih 
skoraj 179 kilometrov začasnih tehničnih ovir, od tega skoraj 116 kilometrov končertine in 63 kilometrov panelne ograje, so 
nam z ministrstva za notranje zadeve sporočili pred mesecem dni. Zavod za blagovne rezerve ima sicer še za 400 kilometrov 
rezalne žice na zalogi.  
Premier Marjan Šarec je januarja za televizijski program Al Džazira dejal, da bo Slovenija rezalno žico v celoti zamenjala s 
panelno ograjo. Pojasnil je, da iz podatkov, ki jih je dobil kot predsednik vlade, razume, da tehnične ovire morajo ostati, 
vendar je po njegovem ograja veliko primernejša od žice. »Vsi si prizadevamo, da bi bila žica nadomeščena s panelno 
ograjo,« je dejal in razložil, da je med ograjo in žico bistvena razlika. »To je nekaj povsem drugega, kajti panelna ograja ne 
more nikogar poškodovati, rezilna žica pa lahko,« je povedal.  
Nekaj dni po tem intervjuju smo kabinet predsednika vlade vprašali, kdaj bo ta zamenjava izvedena in koliko bo stala, 
ampak očitno je Šarec naredil korak nazaj. »Nadomeščanje s panelno ograjo se bo izvedlo tam, kjer je to možno glede na 
teren,« so odgovorili iz Šarčevega kabineta in napovedali, da bo ministrstvo za notranje zadeve do konca marca pripravilo 
natančen načrt, kako bo začelo nadomeščati rezalno žico s panelno ograjo, v kakšnih časovnih okvirih ter v kakšnem obsegu.  
Kot je Šarec pojasnil za Al Džaziro, je po prevzemu premierskega položaja dobil informacije, ki so ga prepričale, da tehnične 
ovire potrebujemo. »Bil sem v zmoti,« je dejal glede izjav, ki jih je dal pred dobrim letom dni, ko je kandidiral za predsednika 
republike, »zdaj vem, da ograja mora biti.« Več o podatkih, ki naj bi jih prejel, ni povedal, je pa dejal, da so trenutne 
migracije posledica tihotapskih združb in da se razlikujejo od migrantskega vala iz leta 2015. »Nezakonitih migracij ne more 
podpirati nobena država in tudi Slovenija jih ne,« je poudaril.  

• Nemčija v okviru dvostranskih dogovorov vrnila le 11 prosilcev za azil. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042876717/Svet/nemcija-v-okviru-dvostranskih-dogovorov-vrnila-le-11-prosilcev-za-azil  
Potem ko je Nemčija lani z več državami članicami EU sklenila dvostranske dogovore o vračanju že registriranih prosilcev 
za azil, so do sedaj na meji zavrnili le 11 ljudi. Nekateri zato dogovore, ki so jih sklenili, da bi preprečili padec vladajoče 
koalicije, ocenjujejo za neuspeh, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
 
 
V Nemčiji se je lani poleti razvnel hud spor glede migracijske politike, ko je notranji minister Horst Seehofer iz vrst 
Krščansko-socialne unije (CSU) zagrozil z zaprtjem meje z Avstrijo. Strasti so se umirile, ko se je Nemčiji uspelo dogovoriti z 
Grčijo in Španijo, da bodo v obe državi vračali migrante, ki so tam že registrirani. Podobno so se dogovorili tudi z Italijo, a 
dogovora niso nikoli podpisali. 
Po podatkih nemškega notranjega ministrstva so v okviru sklenjenih dogovorov od avgusta v Grčijo vrnili devet migrantov, v 
Španijo pa dva, je v nedeljo poročala dpa. 
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Že lani poleti so strokovnjaki posvarili, da bodo dogovori v praksi zadevali le malo migrantov, ki čez druge države članice 
potujejo v smeri Nemčije. Tudi liberalci (FDP) so se pridružili kritikam in v ponedeljek ocenili dogovore za neuspeh in 
neučinkovite. 
Po zakonodaji EU bi morali migranti zaprositi za azil v prvi državi članici, v katero vstopijo. A se je v zadnjih letih po večjih 
navalih migrantov in pritiskih na zunanje članice EU ureditev izkazala za neučinkovito. Številni migranti so tako po vstopu v 
EU nadaljevali svojo pot v Nemčijo ali druge bolj severne članice. 

• SDS in SLS proti izključitvi Fidesza iz EPP, NSi za zamrznitev članstva. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042876724/Svet/sds-in-sls-proti-izkljucitvi-fidesza-iz-epp-nsi-za-zamrznitev-clanstva  
Slovenske stranke, ki so članice Evropske ljudske stranke (EPP), imajo različna stališča glede morebitne izključitve 
madžarskega Fidesza iz desnosredinske politične družine. V SDS izključitvi nasprotujejo, češ da bi oslabila EPP, tudi v SLS 
menijo, da to ne bi bilo pravo sporočilo pred evropskimi volitvami. NSi pa bo predlagala zamrznitev članstva. 
 
 
Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti - izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. 
»SDS nasprotuje vsem predlogom, ki slabijo moč EPP. Fidesz kritizirajo predvsem tiste stranke, ki v svojih državah niso 
uspešne na volitvah, vzroke za poraz pa iščejo na napačnem koncu,« so v odgovoru na vprašanje STA danes zapisali v 
največji opozicijski stranki. Dodali so, da »ima pri nasprotovanju uničevalni migrantski politiki prav Fidesz in ne njegovi 
kritiki«. 
Da so odločno proti izključitvi stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana iz EPP, so za STA izpostavili tudi v 
zunajparlamentarni SLS. Ob tem so vse akterje pozvali k pogovoru in dialogu. Dodali so, da verjamejo, da so pred skrajno 
odločitvijo o izključitvi še možni umiritev strasti, pogovor in konsenz znotraj EPP. »V SLS ocenjujemo, da postopek 
izključevanja vsekakor ni v korist politične družine EPP in ni pravo sporočilo pred evropskimi volitvami,« so še poudarili. 
Predsednik NSi Matej Tonin pa je danes v izjavi za medije v Ljubljani poudaril, da se morata Orban in Fidesz odločiti, ali 
želita biti del EPP ali ne. »Če želijo biti del največje evropske politične družine, je jasno, da je v njej nesprejemljivo, da svojo 
politično kampanjo gradiš na netočnih dejstvih oz. z napadi na svoje kolege znotraj te politične skupine,« je dejal. 
Zato bo NSi po njegovih besedah 20. marca predlagala, da se Fideszu zamrzne članstvo v EPP, dokler se ne ugotovi, ali 
Orban in Fidesz nameravata prenehati z neutemeljenimi napadi ali se želita vrniti nazaj "na pota politične družine". Če to 
nameravata, še vedno vidimo možnosti, da ostanejo v EPP, če bodo nadaljevali aktivnosti in se na takšen način še 
oddaljevali, potem EPP ne bo imela druge možnosti kot izključitve, meni Tonin. 
Povedal je še, da je danes o tem po telefonu govoril s predsednikom EPP Josephom Daulom. Ta mu je povedal, da je 
prihodnost Fidesza v EPP odvisna od razpleta glasovanja 20. marca. Strinjala sta se, da je usoda madžarske stranke odvisna 
predvsem od njenega nadaljnjega ravnanja. 
Zadostna podpora za izključitev 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. 
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, kar je 
zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem 
strank članic iz petih različnih držav. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. Iz Slovenije so članice EPP SDS, NSi in SLS, ki imajo v politični skupini v Evropskem parlamentu skupno pet 
poslancev. 

• SDS in SLS ne bosta podprli izključitve Fidesza iz EPP, NSi je za zamrznitev članstva. Zoran Potič. Dnevnik, 
Ljubljana, 5. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042876724/svet/sds-in-sls-proti-izkljucitvi-fidesza-iz-epp-nsi-za-zamrznitev-clanstva  
Usoda Viktorja Orbana in njegove stranke Fidesz je pred evropskimi volitvami vse bolj pereče vprašanje, ki ne deli le 
največje politične skupine na evropski ravni EPP, ampak tudi slovenske stranke na desnici. NSi namreč podpira 
zamrznitev članstva Fidesza v Evropski ljudski stranki, SLS in SDS pa sta proti izključitvi stranke. Manfred Weber je 
Orbanu postavil tri pogoje, ki jih mora brez ugovorov izpolniti še ta mesec. 
 
 
Ključ do usode Fidesza in Viktorja Orbana v Evropski ljudski stranki imata po prepričanju slovenskih evroposlancev te 
največje evropske politične skupine Milana Zvera in Franca Bogoviča nemška CDU ter njen predstavnik in »špicenkandidat« 
Manfred Weber. Ta bo 9. marca v sklopu evropske turneje na obisku tudi v Sloveniji, pred tem pa je postavil Orbanu tri 
pogoje, ki jih mora izpolniti še ta mesec, če želi ostati v družbi EPP. Prvi pogoj je, da »mora takoj in dokončno ustaviti 
kampanjo proti Bruslju«, nadalje se mora opravičiti drugim strankam članicam EPP in končno mora zagotoviti delovanje 
Srednjeevropske univerze v Budimpešti, ki jo podpira George Soros. Po poročanju nemškega tiska (Die Welt) je Weber dal 
Orbanu jasno vedeti, da se ne namerava pogajati o vrednotah krščanske demokracije in da je od predsednika madžarske 
vlade odvisno, ali bo prišlo do razkola med Evropsko ljudsko stranko in Fideszom. 
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Težave Viktorja Orbana na evropski ravni so dosegle kritično raven septembra lani, ko so evropski poslanci potrdili poročilo 
nizozemske evroposlanke zelenih Judith Sergentini o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem ter prvič v 
zgodovini sprožili postopek po 7. členu pogodbe EU. Ta omogoča začasen odvzem glasovalnih pravic državi članici EU, a je 
postopek odvzema izjemno kompleksen in težko dosegljiv. Kljub temu imajo obtožbe na račun Madžarske in Orbana 
simbolno vrednost, saj je v 2. členu lizbonske pogodbe določeno, da so temeljne evropske vrednote enakopravnost, 
svoboda, demokracija, vladavina prava ter spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic. 
Plakatna vojna proti Junckerju 
V Evropski ljudski stranki (EPP) so doslej branili Viktorja Orbana in Fidesz, nazadnje so novembra lani na kongresu EPP v 
Helsinkih preprečili glasovanje o izključitvi Fidesza iz konservativne politične skupine, čeprav je predsednik evropske 
komisije Jean-Claude Juncler že takrat vztrajal, da bi bilo treba Fidesz izključiti. Napetosti so se začele stopnjevati pred 
dvema tednoma, ko so na Madžarskem zagnali novo plakatno vojno proti migracijam in ameriškemu milijarderju Georgu 
Sorosu, poleg njega pa je madžarska vlada na plakat postavila tudi Junckerja. Ta je ponovil poziv k izključitvi Fidesza iz EPP, 
in kot kaže, so vodilni predstavniki EPP in številne članice te politične skupine izgubili potrpljenje z izzivalno politiko Viktorja 
Orbana.  
Če na kongresu EPP nasprotnikom ni uspelo zadostiti statutarnim pogojem za začetek postopka izključitve Fidesza, se je 
tokrat pod zahtevo o zamrznitvi članstva in nato morebitni izključitvi madžarske stranke podpisalo 13 strank s 
krščanskodemokratskim predznakom iz desetih evropskih držav. Predsednik EPP Joseph Daul, ki je ostro obsodil plakatno 
vojno madžarske vlade in samo dejanje opisal kot mejo, ki je Orban ne bi smel prestopiti, je napovedal, da bo skupščina EPP 
o izključitvi Fidesza razpravljala na srečanju 20. marca.  
Po neuradnih virih bodo imele članice skupščine na voljo dve možnosti – zamrznitev članstva Fidesza ali njegovo izključitev. 
V tem primeru mora biti odločitev sprejeta z absolutno večino navzočih na skupščini. Slovenija je v EPP zastopana s 
strankami SDS, NSi in SLS, pri vprašanju Orbana pa imajo različne poglede. Medtem ko NSi zagovarja zamrznitev članstva 
Fidesza, so v SLS in SDS proti izključitvi stranke.  
SDS in SLS v bran Orbanu 
Vodja slovenske delegacije EPP v evropskem parlamentu Milan Zver iz SDS pojasnjuje, da so se na kongresu v Helsinkih 
dogovorili, da pred evropskimi volitvami ne bodo odpirali vprašanja članstva Fidesza v EPP, ker da to škodi Evropski ljudski 
stranki. Zdaj se tega nekdo očitno ne drži, pravi Zver, poleg tega je bila Madžarska v zadnjem obdobju večkrat napadena in 
se po njegovem prepričanju mora braniti. »Moramo se zavedati, da komisijo dejansko vodi Frans Timmermans (socialni 
demokrat) in ne Juncker. Stranke, ki znova odpirajo vprašanje članstva Fidesza, dejansko podpirajo agendo socialistov, ki 
poskušajo vnesti razdor v Evropsko ljudsko stranko. Te stranke so levo krilo EPP, niso močne, so pa glasne,« pojasnjuje Zver. 
Podpredsednik SDS je prepričan, da kritikom Viktorja Orbana 20. marca ne bo uspelo pridobiti absolutne večine za sklep o 
izključitvi. Če pa bi izglasovali zamrznitev članstva madžarske stranke, je to po njegovem mnenju isto, kot če bi jo izključili. 
Podobno razmišlja tudi evropski poslanec SLS Franc Bogovič, ki prav tako meni, da pred evropskimi volitvami ni pametno 
poglabljati razdora, delno pa so v SLS proti izključitvi Fidesza tudi iz lastnih izkušenj, saj so pred leti vodili politiko 
izključevanja in na ta način drseli na politični rob. »Politika Viktorja Orbana je postala breme, po drugi strani pa imajo 
madžarski poslanci pomembno vlogo v evropskem parlamentu. Zato zagovarjamo politiko umiritve strasti,« pravi Bogovič. 
NSi za zamrznitev Orbana 
»Orban se mora odločiti, ali želi biti del Evropske ljudske stranke. Napadanje članov iste politične družine zaradi krepitve 
domače politične podpore ni sprejemljivo. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da obračunavanje znotraj iste politične družine 
na odprti sceni vedno škoduje vsem vpletenim,« je na socialnem omrežju zapisal prvak NSi Matej Tonin. NSi s Fideszom deli 
mnoge stvari, na isti strani so z Orbanom pri krepitvi nacionalne in evropske identitete, »a njegov lov za sovražniki v politični 
družini je odmik od vrednot EPP«. Zato bodo, kot je napovedal Tonin, v NSi podprli zamrznitev članstva Fidesza v EPP, vse 
dokler bodo v stranki vztrajali pri napadih na člane iste politične družine. Takšno stališče pri prvaku SDS Janezu Janši, sicer 
tesnem zavezniku Viktorja Orbana, ni naletelo na odobravanje, kar je tudi izrazil na socialnem omrežju twitter.  
Pobudnice izključitve Fidesza iz Evropske ljudske stranke: 
1. Kokoomus – Finska 
2. Zmerna stranka, Krščanski demokrati – Švedska 
3. Krčanskodemokratski stranki CDV, CDH – Belgija 
4. Krščansko-socialna stranka CSV – Luksemburg 
5. Nova Demokracija – Grčija 
6. TS/LKD – Litva 
7. Hoyre – Norveška 
8. Krščanskodemokratska stranka CDA – Nizozemska  
9. Socialdemokratska (PSD), Ljudska stranka (CDS-PP) – Portugalska 
10. Fine Gael – Irska 
SMC bo na evropskih volitvah nastopila samostojno  
Svet SMC je na včerajšnji seji ugotovil, da je stranka pripravljena na samostojen nastop na evropskih volitvah, je sporočil 
predsednik SMC Miro Cerar. Imena kandidatov bodo predstavili 21. marca. K samostojnemu nastopu naj bi se nagibali tudi v 
SAB. O svoji odločitvi bodo javnost obvestili na današnji novinarski konferenci. 

• Sobotka za spremembo statusa nemško govorečih. STA. Dnevnik, Ljubljana, 06.03.2019  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=avstrija  
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Predsednik avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka je včeraj na srečanju s predsednikom republike Borutom Pahorjem 
omenil, da Avstrija pričakuje spremembo statusa nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. Pahor je dejal, da ne vidi 
potrebe po ustavni spremembi te ureditve, sogovornika pa spomnil na skrb Avstrije za zaščito slovenske manjšine.  

• V Italiji porušili migrantsko taborišče. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042876966/svet/v-italiji-porusili-migrantsko-taborisce-  
Italijanske oblasti so danes z buldožerji porušile taborišče na jugu Italije, v katerem so živeli migranti in kjer so v zadnjem 
času večkrat izbruhnili požari, ki so terjali tudi smrtne žrtve. 
 
 
»Prešli smo od besed k dejanjem, kot smo obljubili,« je sporočil italijanski notranji minister in vodja skrajno desne Lige 
Matteo Salvini. Nad podiranjem taborišča San Ferdinando v Kalabriji, ki je bilo dom za več kot 1500 migrantov, je bdelo 600 
policistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
V požarih v taborišču so v zadnjem letu umrli štirje migranti. Požari so bili posledica požigov ali pa je do njih prišlo nehote, 
zaradi kurjenja ognjev, s katerimi so se skušali ogreti prebivalci taborišča, so navedli pri italijanskem združenju Zdravniki za 
človekove pravice. 
Vlada v Rimu se je prenapolnjeno in umazano taborišče odločila porušiti po februarski smrti 29-letnega Senegalca, čigar 
truplo so po požaru našli v eni izmed prikolic. 
San Ferdinando leži na obrobju mesta Rosarno. Tamkaj živeči migranti so se preživljali z delom v bližnjih nasadih oljk in 
pomarančevcev. Večina jih je delala nezakonito, za zgolj pičlo plačilo. 
Obsodbe zaradi rušenja 
Nekateri migranti so San Ferdinando zapustili že, ko je vlada sporočila, da ga bo zaprla. Zadnjih okoli 9000 pa je odšlo šele 
včeraj zvečer ali pa so jih pregnali davi. 
Salvini je obljubil, da jih bodo premestili v sprejemne centre, a več migrantov je italijanskim medijem povedalo, da še vedno 
ne vedo, kje jim bodo našli streho nad glavo. Veliko jih je izrazilo bojazen, da jih bodo preselili daleč od nasadov, v katerih 
delajo. Taborišča sicer tokrat niso rušili prvič. 
Zdravniki za človekove pravice so odločitev o rušenju San Ferdinanda obsodili in poudarili, da se pri tem ni upoštevalo niti 
pravic migrantskih delavcev niti dolgoročnih zavez regionalnih in lokalnih oblasti ter združenj za njihovo integracijo. 
Mesto Rosarno je znano po napetostih med sezonskimi delavci, ki večinoma prihajajo iz podsaharske Afrike, varnostnimi 
silami in lokalnimi prebivalci. Tam so že večkrat izbruhnili spopadi. 
Mednarodna organizacija Zdravniki brez meja pa je že leta 2010 ostro obsodila obravnavo migrantov v Italiji in sporočila, da 
so razmere v San Ferdinandu in drugih taboriščih na Apeninskem polotoku pogosto slabše kot v begunskih taboriščih v 
Afriki. 

• Fidesz zavrnil ultimat EPP. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042877086/svet/fidesz-zavrnil-ultimat-epp  
Stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz je danes zavrnila ultimat za obstoj stranke v Evropski ljudski 
stranki (EPP), ki ga je v torek postavil vodja politične skupine EPP Manfred Weber. Iz Fidezsa in madžarske vlade so 
sporočili, da je varovanje evropskih krščanskih vrednot pomembnejše od strankarske discipline znotraj EPP. 
 
 
»Fideszevo varovanje evropskih krščanskih vrednost in zaustavitev migrantov sta pomembnejša od strankarske discipline,« 
je dejal tiskovni predstavnik stranke Balazs Hidveghi. »V tem si ne bomo premislili,« je dodal. 
Tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs pa je na twitterju zapisal, da poslušajo mnenja drugih, a da ne morejo 
popuščati ultimatom, poročajo tuje tiskovne agencije. 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Fidesz je objavil plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: »Tudi vi imate pravico vedeti, kaj 
pripravlja Bruselj.« 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. Vodja politične skupine EPP Weber je Orbanu v torek postavil tri pogoje za 
obstanek njegovega Fidesza v EPP: konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in delovanje Srednjeevropske univerze v 
Budimpešti. 
Iz Fidesza so v torek sicer sporočili, da ne želijo zapustiti EPP, v kateri so vse glasnejši pozivi k izključitvi vladajoče madžarske 
stranke. 
Izključitev zahtevalo najmanj 13 strank 
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo najmanj 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, 
kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem 
strank članic iz petih različnih držav. 
Med članicami EPP, ki zahtevajo izključitev Fidesza, ni nobene slovenske stranke. V SDS in SLD izključitvi nasprotujejo, NSi pa 
bo predlagala zamrznitev članstva. 
Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti - izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. 
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EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. 

• Koroškega Slovenca oprostili v primeru dodajanja nalepk na krajevne table. Sta. Dnevnik, Ljubljana, 7. marec 
2019 

https://www.dnevnik.si/1042877214/Kronika/1042877214  
Avstrijskega Slovenca Franca Kukovico je danes okrajno sodišče v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem oprostilo 
obtožbe, da je v domači vasi Sele poškodoval krajevni napis, ko je nemškemu imenu Sielach dodal nalepko s slovenskim 
imenom vasi. Sodnik je namreč ugotovil, da v akciji ni nastala nobena škoda. 
 

 
Slika: Nekateri kraji v Avstriji imajo dvojezični napis drugi pa ne. Foto: Tomaž Skale  
 
Sele so imele pri zadnjem popisu prebivalstva leta 2001 15,5 odstotka slovensko govorečega prebivalstva, kar ustreza 
merilom ustavnega sodišča za postavitev dvojezičnih napisov, a vas v občini Žitara ni bila uvrščena na seznam. 
Kukovica je želel opozoriti na problematiko dvojezičnih krajevnih tabel in sredi dneva na table z nalepkami dodal slovensko 
ime vasi. »Pred tem je razmišljal o tem, kako lahko opozori na manjkajočo dvojezičnost v Selah, ne da bi s tem povzročil 
škodo,« je danes za STA dejal njegov odvetnik Rudi Vouk iz odvetniške pisarne Grilc-Vouk-Škof. 
Problematična naj bi bila tabla, ki jo je že pred akcijo Kukovice uničil vihar, je pojasnil Vouk. Sodnik se je strinjal s Kukovico 
in Voukom, da ni bilo naklepa, da bi želel kaj poškodovati, niti ni ob tem nastala škoda. 
Tožilstvo se lahko na današnjo odločitev sodišča še pritoži do ponedeljka, a to najverjetneje ne bo storilo, ocenjuje Vouk. 
Vouk je pojasnil, da je Kukovica le želel opozoriti na problematiko Slovencev na avstrijskem Koroškem, saj še vedno niso 
rešena vsa vprašanja, čeprav tak vtis radi dajejo politiki na avstrijskem Koroškem, v Avstriji in delno v Sloveniji. »Odprta je še 
cela vrsta vprašanj,« je opozoril. 
Eden od teh primerov so dvojezične table, saj seznam napisov po njegovem nima nobene logike. "«Ne da se ugotoviti, zakaj 
jih eni imajo, drugi pa ne, to je bil rezultat barantanja, ne pa poštene interpretacije pravnih predpisov,« je dodal Vouk. 
Občine same lahko postavijo dvojezične table 
Čeprav kraj ni zaveden na seznamu za postavitev dvojezičnih tabel, se lahko občine samostojno odločijo, da postavijo 
dvojezične table. Kot primer je Vouk navedel občino Pliberk, kjer so to storili, medtem ko v Žitari vasi župan Jakob Strauss iz 
vrst socialdemokratov (SPÖ) temu nasprotuje, čeprav krajani podpirajo dvojezične table. »Ne moremo biti odvisni od dobre 
volje županov,« je opozoril Vouk na problematiko na zakonodajni ravni. 
Odvetnik je ocenil, da na avstrijskem Koroškem obstaja tudi neka dvoličnost. Čeprav je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) 
prijatelj koroških Slovencev in je Vouk pričakoval njegov odziv, pa tega po njegovem verjetno ni storil, ker je v zadevo 
vpleten njegov strankarski kolega. 
Pred današnjo obravnavo na sodišču je predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko izrazil 
Kukovici popolno solidarnost, saj se s svojim dejanjem bori za celo slovensko narodno skupnost, so v sredo sporočili iz NSKS. 
Kot so dodali, je zaradi nesprejemljive drže občine, ki se že leta upira postavitvi dvojezičnih table, prejemnik velike avstrijske 
nagrade za literaturo Florjan Lipuš vrnil naziv častnega občana občine Žitara vas. 

• Grabar-Kitarovićeva v Bruslju z Junckerjem tudi o arbitraži. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 7. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042877215/Svet/grabarkitaroviceva-v-bruslju-z-junckerjem-tudi-o-arbitrazi  
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović se je danes v okviru obiska v Bruslju srečala s predsednikoma Evropske 
komisije Jean-Claudom Junckerjem in Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Z Junckerjem sta govorila tudi o sporu o meji 
med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer je hrvaška predsednica ponovila, da Zagreb vztraja pri dvostranskem dogovoru. 
 
Grabar-Kitarovićeva je v pogovoru s hrvaškimi novinarji v Bruslju dejala, da je Junckerju ponovila znana hrvaška stališča o 
arbitražnem postopku. 
»Predsedniku komisije Junckerju sem ob tem dejala, da nekatere izjave in mnenja, ki jih je slišati od nekaterih članov 
komisije, ne prispevajo k temu, da bi dosegli dvostranski dogovor med Hrvaško in Slovenijo, ter da bi bilo dobro vzdržati se 
takšnih izjav,« je dejala hrvaška predsednica. Dodala je, da »nima v mislih Junckerja, temveč nekatere druge člane Evropske 
komisije«. 
Čeprav ni nikogar omenila poimensko, je mogoče sklepati, da je imela v mislih podpredsednika Evropske komisije Fransa 
Timmermansa, ki je prejšnji teden med obiskom v Ljubljani poudaril, da lahko Slovenija in Hrvaška razpravljata samo še o 
implementaciji arbitražne razsodbe o meji med državama in ničemer drugem. S tem je pritrdil stališčem Ljubljane. 
Hrvaška zavrača uveljavitev arbitražne razsodbe, objavljene 29. junija 2017, ker meni, da je Slovenija kompromitirala 
arbitražni postopek. Zagreb predlaga nova pogajanja za rešitev dolgoletnega spora o meji. 
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Slovenija je julija lani vložila tožbo proti Hrvaški na Sodišču EU zaradi kršenja evropskega pravnega reda, ki je posledica 
nespoštovanja arbitražne razsodbe. Evropska komisija se v predhodnem postopku ni hotela izrekati in postavljati na nobeno 
stran, čeprav je njena pravna služba ocenila, da slovenski argumenti držijo. 
Grabar-Kitarovićeva je danes še povedala, da sta Juncker in Tusk podprla projekte iz pobude Tri morja, posebej ob dejstvu, 
da pobuda spodbuja »kohezijo evropskega prostora, evropske ideje in vrednote«. 
Vrh pobude bo junija letos gostila Slovenija in to je bila tudi ena od tem pogovorov med februarskim obiskom slovenskega 
predsednika Boruta Pahorja v Bruslju. 

• Zakrajšek: Nismo potrebovali soglasja, a avansa vseeno nismo plačali. Klemen Košak. Dnevnik, Ljubljana, 7. 
marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042877089/slovenija/zakrajsek-nismo-potrebovali-soglasja-a-avansa-vseeno-nismo-placali  
Zavod za blagovne rezerve bi lahko avans za rezalno žico podjetju Minis nakazal tudi brez soglasja ministrstva za finance, 
a Transparency International kljub temu vztraja, da so bile pogodbe nenavadne. Direktor zavoda Anton Zakrajšek pa trdi, 
da avansa sploh ni bilo in da je imel Minis pred sklenitvijo posla na zalogi pet kilometrov panelne ograje.  
 
 
Ministrstvo za finance je včeraj posredovalo podatke, ki oporekajo trditvam, na podlagi katerih je organizacija Transparency 
International podala ovadbo zoper direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška. Zakonodaja določa, da morajo 
soglasje za predplačila pridobiti neposredni proračunski uporabniki, zavod za blagovne rezerve pa ni niti neposredni niti 
posredni proračunski uporabnik, so potrdili na finančnem ministrstvu. Pred tem so v Transparency International, ki ga vodi 
Alma Sedlar, navedli, da je pogodba med zavodom in podjetjem Minis iz novembra 2015 vsebovala predplačilo, za katerega 
bi zavod potreboval soglasje ministrstva za finance. Ker soglasja ni imel, je Zakrajšek s podpisom pogodbe storil kaznivo 
dejanje zlorabe uradnega položaja, so trdili v organizaciji. 
»Neobičajna« pogodba 
V odzivu na informacijo s finančnega ministrstva so sporočili, da prijave suma kaznivega dejanja kljub temu ne bodo 
umaknili. »Domnevno predplačilo je samo eden izmed elementov, ki vzbujajo sume,« so pojasnili in dodali, da lahko sume 
potrdita ali ovržeta samo policija in tožilstvo. Ostajata na primer vprašanji, ali obstajajo indici o vnaprej dogovorjenem poslu 
in ali je zavod za blagovne rezerve s predplačilom zmanjšal Minisovo poslovno tveganje in tako temu takrat majhnemu 
podjetju pomagal začeti dobro plačano ograjevanje države. Anton Zakrajšek sicer že več let odločno zavrača namige, da je 
bil posel vnaprej dogovorjen, in zagotavlja, da je bil Minis vedno izbran kot najcenejši ponudnik. Trdi tudi, da zavod Minisu 
nikoli ni nakazal nobenega predplačila. Na ministrstvu za finance nimajo podatkov, ki bi to potrdili ali ovrgli, predstavniki 
podjetja Minis pa že več kot eno leto zavračajo vsakršno komunikacijo z Dnevnikom. 
Novinarka Dnevnika Meta Roglič je leta 2017 neuradno pridobila dokumentacijo v zvezi z nakupom tehničnih ovir, iz katere 
je med drugim razvidno, da je Minis z zavodom za blagovne rezerve 24. novembra 2015 sklenil dve pogodbi, že naslednji 
dan pa je od zavoda dobil 452.000 evrov. Ena od pogodb se nanaša na nabavo rezalne žice oziroma končertine, druga pa je 
bila sklenjena za dobavo panelne ograje. Tista za končertino – milijon evrov za 28.000 kolutov – vsebuje določilo o 
predplačilu, ki se glasi: »Dobava v roku do 20. 12. 2015 v primeru plačila 70 odstotkov avansa do torka 24. 11. 2015.« Na 
Transparency International trdijo, da je to neobičajno, »saj je tolikšno količino materiala težko dobaviti še isti dan, ne da bi 
za sklenitev pogodbe vedel vnaprej«. Vendar je možno to določilo brati tudi tako, da mora biti material dobavljen do 20. 
decembra, če bo na dan podpisa pogodbe izvedeno predplačilo. V nadaljevanju pogodbe pa je navedeno, da bo avans 
nakazan samo pod pogojem, da Minis dostavi bančno garancijo za celoten znesek avansa. Zakrajšek trdi, da Minis bančne 
garancije ni prinesel, zato predplačila ni dobil. Prvo plačilo po tej pogodbi je Minis dobil 11. decembra, ko je dobavil žico, še 
zatrjuje. 
Zaloga panelne ograje 
Omenjenih 452.000 evrov naj bi bilo torej izplačanih na podlagi druge pogodbe, ki je določala, da bo zavod od Minisa kupil 
20 kilometrov panelne ograje za 2,4 milijona evrov. Ta pogodba ne vsebuje možnosti predplačila in Zakrajšek pojasnjuje, da 
je bilo plačilo izvedeno tako hitro, ker je Minis že dan po podpisu pogodbe dostavil pet kilometrov panelne ograje, ki naj bi 
jo imel na zalogi. Včeraj nam ni uspelo preveriti, ali to drži, dejstvo pa je, da je Minis, preden je postal glavni dobavitelj za 
tehnične ovire na meji, delal kot podizvajalec v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so živali ograjene s panelnimi ograjami.  
Minis sicer ni edino podjetje, ki je dobavljalo tehnične ovire in je imelo v pogodbi z zavodom predvideno možnost 
predplačila. Taki pogodbi je zavod podpisal tudi s podjetjema Paleco in Ab Line, vendar tudi v teh primerih do avansov 
očitno ni prišlo, saj jima je zavod prvič plačal približno mesec dni po podpisu pogodb.  
Minis je od zavoda za blagovne rezerve doslej prejel nekaj več kot 9,3 milijona evrov, večino za dobavo in postavitev 
panelnih ograj. Drugi dobavitelji tehničnih ovir so skupaj zaslužili okoli šest milijonov evrov. Trenutno na meji stoji skoraj 
179 kilometrov tehničnih ovir, od tega skoraj 116 kilometrov končertine in 63 kilometrov panelne ograje. Zavod je rezalno 
žico kupoval po ceni 11 evrov za meter, meter panelne ograje pa ga je stal od 91,60 do 98,80 evra.  
Minis lagal ob prijavi na razpis? 
Policija je nakup tehničnih ovir preiskovala že dvakrat, a znakov kaznivih dejanj ni zaznala. Komisija za preprečevanje 
korupcije, ki svoje preiskave še ni končala, pa je že konec leta 2016 o sumu nepravilnosti obvestila celjsko okrožno sodišče 
ter državno revizijsko komisijo. Kot je včeraj prvi poročal Večer, je celjsko sodišče zadevo po letu in pol odstopilo 
ljubljanskemu, državna revizijska komisija (DKOM) pa je zoper Minis in njegovega direktorja Bojana Plohla vložila obdolžilni 
predlog. Kot nam je pojasnil direktor DKOM Borut Smrdel, so ugotovili, da je Minis ob prijavi na razpis priložil izjavo, da ima 
vse davčne in druge obveznosti poravnane, čeprav jih ni imel. Kazen za tak prekršek je globa v višini od 2500 do 50.000 
evrov za podjetje in od 200 do 500 evrov za direktorja ter petletna prepoved sodelovanja na javnih razpisih. Ljubljansko 

https://www.dnevnik.si/1042877089/slovenija/zakrajsek-nismo-potrebovali-soglasja-a-avansa-vseeno-nismo-placali


okrajno sodišče je o predlogu DKOM na prvi stopnji razsodilo, vendar sta se Minis in Plohl pritožila na višje sodišče, zato 
odločitev še ni pravnomočna.  

• V brodolomu čolna z migranti pred obalo Grčije umrla dva otroka. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042877184/kronika/v-brodolomu-colna-z-migranti-pred-obalo-grcije-umrla-dva-otroka  
Blizu grškega otoka Samos v Egejskem morju je zgodaj davi potonil čoln z migranti, pri čemer so umrli trije ljudje, med 
njimi dva otroka, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila grška obalna straža. 
 
 
Kot so pojasnili, sta dečka umrla kmalu po tem, ko so ju rešili, malo zatem pa so v morju našli še truplo moškega. Skupno naj 
bi bilo v čolnu najmanj 12 ljudi, med njimi trije otroci. 
Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos ob poskusu prečkanja Sredozemskega morja umrlo več kot 
200 beguncev in migrantov, med njimi večina na poti iz Afrike v Italijo. 
Na grške otoke v zadnjem času prihaja manj beguncev in migrantov kot v letih 2015 in 2016, ko je bil migrantski tok 
najmočnejši. Po podatkih Združenih narodov se je letos na nevarno pot čez Egejsko morje z obale Turčije na grške otoke 
podalo okoli 3600 ljudi, še okoli 1500 jih je v Grčijo iz Turčijo nezakonito prišlo prek kopenske meje. Lani je v Egejskem 
morju umrlo ali je pogrešanih 174 migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 

• Madžarska bo sporne protievropske plakate zamenjala prihodnji teden. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042877220/svet/madzarska-bo-sporne-protievropske-plakate-zamenjala-prihodnji-teden  
Madžarska vlada je danes sporočila, da bo prihodnji teden zamenjala sporne protievropske plakate, zaradi katerih je 
Evropska ljudska stranka (EPP) madžarski vladajoči stranki Fidesz zagrozila z izključitvijo. 
 

 
Slika: Madžarska vlada je danes sporočila, da bo prihodnji teden zamenjala sporne protievropske plakate, zaradi katerih 
je Evropska ljudska stranka (EPP) madžarski vladajoči stranki Fidesz zagrozila z izključitvijo. Foto: Facebook  
 
Na vprašanje v zvezi z ultimatom vodje politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfreda Webra, ki je od 
madžarskega premierja Viktorja Orbana zahteval konec kampanje proti Bruslju, je šef kabineta madžarskega premierja 
Gergely Gulyas povedal, da bodo plakate prihodnji teden zamenjali z novimi, ki bodo posvečeni nedavno predstavljenim 
načrtom za zaščito družin. 
Weber je pozdravil napoved Budimpešte. »Odstranitev plakatov je dober znak, kar je bila ena od zahtev, ki sem jih postavil 
ta teden,« je dejal. 
Gulyas je tudi ponovil, da si Fidesz želi ostati v EPP in »se ne pogaja z radikalnimi strankami v Evropskem parlamentu«, 
poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Madžarski premier je partnerske stranke v EPP razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu 
in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. Fidesz je objavil 
plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: »Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj.« 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. Vodja politične skupine EPP in njen spitzenkandidat na evropskih volitvah 
Weber je Orbanu v torek postavil tri pogoje za obstanek njegovega Fidesza v EPP: konec kampanje proti Bruslju, opravičilo 
in delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. 
Slovenskih strank ni med tistimi, ki zahtevajo izključitev 
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo najmanj 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, 
kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem 
strank članic iz petih različnih držav. 
Med članicami EPP, ki zahtevajo izključitev Fidesza, ni nobene slovenske stranke. V SDS in SLD izključitvi nasprotujejo, NSi pa 
bo predlagala zamrznitev članstva. 
Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti - izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. 
 

Večer, Maribor 

• Boris Pahor danes v Celovcu. M.H.  Večer, Maribor, 01.03.2019 
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Slika: Boris Pahor in Darka Zvonar Predan na predstavitvi knjige v Ljubljani. Foto: Borut Živulović 
 
Mohorjeva družba v Celovcu, Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji 
vabijo danes, 1. marca, ob 16. uri na predstavitev knjige dolgoletne Večerove novinarke in urednice Darke Zvonar Predan z 
naslovom Boris Pahor - najini pogovori, ki jo je izdala založba Kulturni center Maribor. Predstavitev bo v Tischlerjevi dvorani 
Mohorjeve hiše, Viktringer Ring, Vetrinjsko obmestje 26, Celovec. 
Tokratne predstavitve, ki je po tržaški, ljubljanski in mariborski že četrta, se bo udeležil tudi Boris Pahor. Voditelj pogovora 
bo Tržačan Ivo Jevnikar. 
Knjiga je dragocen prispevek k spoznavanju slovenskega zamejstva oziroma skupnega slovenskega kulturnega prostora pa 
tudi slovenske zgodovine in kulture nasploh. Pahorjeva jasna, kritična stališča o fašizmu, nacizmu in komunizmu pa so še 
zmeraj in vedno znova aktualna. 
Najini pogovori so avtoričina tretja knjiga - po Tržaških in Beograjskih pogovorih, knjigah intervjujev, ki so izhajali v zadnjih 
desetletjih na straneh Večera. 

• Katalonski osamosvojitelji ždijo na zatožni klopi. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 02.03.2019 
https://www.vecer.com/katalonski-osamosvojitelji-zdijo-na-zatozni-klopi-6669642  
 
 
Sojenje katalonskim osamosvojiteljem kaže pravo sliko (ne)odvisnosti španskega pravosodja. 
Glasovati ni zločin, preprečiti glasovanje s silo pa je." To je eden ključnih stavkov, na katerih temelji obramba katalonskih 
obtožencev na madridskem procesu. Izrekel ga je prvoobtoženi, odstavljeni podpredsednik katalonske vlade in voditelj 
stranke Katalonska republikanska levica (ERC - Esquerra Republicana de Catalunya) Oriol Junqueras na zaslišanju 14. 
februarja. Junqueras je odgovarjal na vprašanja svojega zagovornika, ni pa odgovarjal na vprašanja tožilstva, kar španska 
zakonodaja omogoča obtožencem. Njegov zagovor je dal zadevi politični okvir, ki ves čas sojenja, tri tedne pričevanja 
obtožencev in ključnih prič, španskih in katalonskih politikov, predstavlja ključno vprašanje celotnega procesa, pa tudi očiten 
razkorak med sodnim zborom in obrambo. Temeljno vprašanje namreč je, ali gre za politični proces proti katalonskim 
voditeljem, ki so se pri svojem delu sklicevali na pravico do samoodločbe, ali za obravnavo za kršitve zakona oziroma 
nespoštovanje odločitev ustavnega sodišča, ki ima pač kazenske posledice, nima pa nobene zveze s temeljnimi človekovimi 
pravicami, med katerimi je tudi pravica do samoodločbe. 
Grozi jim do 25 let zapora 
Sojenje se je začelo 12. februarja pred vrhovnim sodiščem v Madridu. Na zatožni klopi je dvanajst ljudi, devet od teh je v 
priporu, vsi več kot leto dni. Tožilstvo zahteva visoke zaporne kazni, od šest do 25 let zapora. Med obtoženci pa ni bivšega 
katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta, ki je bil eden glavnih pobudnikov odcepitve. Tudi on je sicer obtožen upora, a 
mu ne bodo sodili. Takoj po razglasitvi neodvisnosti se je namreč zatekel v Belgijo, španska sodišča pa ne sodijo v 
odsotnosti.  
"Zdaj sem politični zapornik" 
Prvi je govoril Junqueras. Ko je odgovarjal o svojem poklicu, je navedel akademsko in politično kariero, od profesorja na 
univerzi do evropskega poslanca in nato podpredsednika katalonske vlade. In zdaj? "Zdaj sem politični zapornik," je dejal in 
vztrajal, da je pravica do samoodločbe temeljna pravica, in kadar so te zahteve večkrat postavljene, miroljubno, je treba 
poiskati politično rešitev, ne pa pošiljati ljudi v zapor. In nato Raül Romeva, nekdanji katalonski zunanji minister: "Pravica do 
samoodločbe je pravica evolucije, ne zadeva samo dekolonizacije. Ni nobenega specifičnega določila, ki bi jo 
prepovedovalo." Od leta 1991 je bilo v svetu 54 postopkov samoodločbe, od teh 26 brez privoljenja držav, od katerih so se 
posamezni deli odcepili. 
Zelo odmevno je bilo tudi pričanje obeh obtoženih voditeljev organizacij civilne družbe. Jordi Sanchez je zavrnil trditve, da 
so bili na referendumu volivci nasilni; nasilna je bila policija, ki je uporabila celo gumijaste naboje, ki so v Kataloniji z 
zakonom prepovedani; na vztrajanje tožilca, ki je hotel od njega za vsako ceno izsiliti priznanje, da so Katalonci napadli 
policiste, je grobo odgovoril: "Sem independentist (borec za neodvisnost, op. p.), nisem pa idiot." Jordi Cuixart pa je 
globoko zarezal v dejavnost države proti njegovi organizaciji Omnium cultural vse od leta 1963. Tokrat so iz njegovega 
računalnika zasegli 35.000 dokumentov. Opozoril je, da v Španiji brez sodne odločbe ugašajo spletne strani, "tako kot v 
Turčiji". 
S svojimi odgovori, z zavračanjem obtožb, z odločnim potrjevanjem nenasilnosti Kataloncev je Cuixart spravil ob živce tožilca 
in šokiral tudi predsednika sodnika s stavkom: "Po več kot 500 dneh v zaporu ni moja prioriteta, da odidem iz zapora. Moja 
prioriteta je obsodba napada ter kršitev pravic in svobode v Kataloniji s strani španske države." 
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Tudi vsi drugi obtoženci so zavrnili obtožbe. Predvsem so zanikali, da bi med referendumom in tudi pred njim prišlo do 
kakršnegakoli nasilja s strani Kataloncev, in odločno potrdili, da je bila nasilna samo policija. Predsednica parlamenta Carme 
Forcadell je natančno pojasnila postopke v parlamentu in opozorila, da sklep o razglasitvi samostojnosti, ki so ga podpisali 
poslanci, ni bil objavljen v uradnem listu Katalonije, kar so zagovorniki komentirali s trditvijo, da sta bila odstavitev 
katalonske vlade in razpust parlamenta protizakonita, ker uvedba 155. člena španske ustave ni bila dopustna. Obtoženci so 
tudi zanikali, da je katalonska deželna vlada financirala referendum, in povedali, da ni šlo v nobenem primeru za 
nedovoljeno porabo javnih sredstev. 
Referendum in 155. člen 
Referenduma z vprašanjem "Ali želite, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike?" se je 1. oktobra 2017 
kljub nasilju zvezne policije udeležilo 2,28 milijona od skupno 5,3 milijona volilnih upravičencev oziroma 43 odstotkov, kar 
92 odstotkov pa jih je glasovalo za. Katalonski parlament je nato 27. oktobra razglasil neodvisnost, španska vlada pa je 
aktivirala 155. člen ustave in katalonskim oblastem odvzela vse pristojnosti. Naslednja vlada v Madridu je centralizacijo 
omilila.  
Kdo je poslal policiste? 
V sredo so se na sodišču zvrstile prve priče. Največ zanimanja je vladalo za dva ključna madridska politika v času 
referenduma. Tedanji španski premier Mariano Rajoy in podpredsednica vlade Soraya Saenz de Santamaria sta se izmikala 
vprašanjem zagovornikov. Soraya Saenz de Santamaria, ki je pričala prva, se je predstavila sodnikom z nasmeškom, na 
vprašanja tožilcev je odgovarjala samozavestno, odločno, brez oklevanja. Ko pa so bili na vrsti zagovorniki, je z njenega 
obraza izginil nasmeh, odgovori so bili skopi, nejasni, predvsem na dve vprašanji. Prvo je zadevalo napotitev dodatnih 6000 
policistov v Barcelono na dan referenduma; zagotavljala je, da je ta odločitev vlade padla 22. septembra, po množičnih 
protestih pred katalonskim ministrstvom, kjer je policija (zaman) iskala volilne skrinjice. Ko pa je bila soočena z dejstvom, da 
so trajekti, na katere so namestili policiste, prosili za privez že 19. septembra, je zajecljala, da je šlo za previdnostno prošnjo. 
Vprašanje ni nepomembno, kajti tista prošnja za privez dokazuje, da so v Madridu načrtovali policijske racije, še preden so v 
Barceloni izbruhnili prvi protesti. 
 

 
Slika: Katalonski boj za neodvisnost še dolgo ne bo končan. Foto: EPA 
 
Drugo vprašanje je zadevalo legitimnost uveljavitve 155. člena ustave glede na dejstvo, da v katalonskem uradnem listu 
sploh ni bila objavljena odločitev o razglasitvi samostojnosti. Tu se je najprej izgovarjala in na koncu dejala, da se tega ne 
spominja, da pač ne ve. Nekoliko bolj argumentirano je odgovoril Rajoy, ki je pričal takoj za njo, češ da je pisal katalonskemu 
predsedniku Carlesu Puigdemontu, naj pojasni, ali je Katalonija razglasila neodvisnost, prejel pa je odgovor, v katerem je bil 
govor o človekovih pravicah in o pravici do samoodločbe, odgovora na postavljeno vprašanje pa ni prejel. Skratka, s 
stisnjenimi zobmi sta oba vodilna predstavnika španske vlade potrdila, da ni bilo pravne osnove za razpust katalonskega 
parlamenta in odstavitev vlade ter torej tudi za aretacije katalonskih politikov ne. Oba, Rajoy in njegova namestnica, sta tudi 
zatrdila, da nista dala ukaza za nasilen poseg policije. Na četrtkovem zaslišanju je enako odgovoril tudi takratni notranji 
minister Juan Ignacio Zoido, ki je dejal, da gre za operativo, ki sodi v pristojnosti policijskih šefov, ki pa jih bodo zaslišali 
prihodnji teden. 
Tu ni mogoče mimo zadržanosti predsednika sodišča Manuela Marchene, ki je v zadnjih dveh dneh pokazal pravi obraz. 
Potem ko je v prvi fazi procesa, to je pri zaslišanju obtožencev, dajal vtis velike strpnosti in nekakšne očetovske 
nepristranskosti, se je v zadnjih dneh, predvsem ob zaslišanju voditeljev prejšnje vlade, bistveno spremenil in vseskozi 
omejeval zagovornike, ko so načenjali najbolj kočljiva vprašanja. Proces se bo nadaljeval v ponedeljek; ves prihodnji teden 
bodo zasliševali voditelje policije, sledile bodo druge priče. Predvidevajo, da bo sodišče izreklo razsodbo sredi maja, 
vsekakor pred evropskimi volitvami. 

• Diferenciran pogled na sedmi člen. Intervju:  Manuel Jug. Pogovarjal se je: Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 
03.03.2019 

Manuel Jug,  novi predsednik Zveze slovenskih organizacij v Celovcu 
https://www.vecer.com/diferenciran-pogled-na-sedmi-clen-6670065  
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Slika: Novi predsednik Zveze slovenskih organizacij v Celovcu je Manuel Jug.  Foto: Boris Jaušovec  
 
Enaindvajsetletnik Manuel Jug je po 27 letih na predsedniškem mestu Zveze slovenskih organizacij na avstrijskem 
Koroškem nasledil Marjana Sturma 
Manuel Jug je pri, rekli bi rosnih, 21 letih konec februarja postal predsednik ene od treh krovnih manjšinskih organizacij 
na avstrijskem Koroškem Zveze slovenskih organizacij (ZSO). Na občnem zboru ZSO v Celovcu so ga za naslednika 
Marjana Sturma, ki je predsedoval 27 let in ni več kandidiral, potrdili s prepričljivo večino. 
Ali ste se v ZSO zgledovali morda po Sebastianu Kurzu, ki je pred dobrim letom komaj 31-leten postal avstrijski kancler? 
"Zdi se, kot da je postalo moderno, da so na čelu zelo mladi politiki. Kurz sicer ni moj zgled, vendar mu moramo priznati, da 
je veliko dosegel, ko je zmagal na volitvah. A če pogledava 50 let nazaj. Tedaj je bil novum, če so se v politiki pojavile ženske. 
Pred tem niti ni bilo predstavljivo, kaj naj ženske sploh počnejo s politiko ali v politiki. Tako tudi pri nas še pred dvema 
desetletjema ne bi mogli imeti zveznega kanclerja s komaj 30 leti ali pa predsednika ZSO s komaj 20 leti." 
Pravite sicer, da vam Kurz ni vzor, morda ker naj bi bila ZSO bližje levemu političnemu spektru?  
"Drži, ZSO je orientirana bolj levo-liberalno. Članstvo sega od takih, ki so zelo na levi, do onih, ki spadajo v politično sredino. 
Tako so naši člani socialdemokrati, zeleni, so tudi pri Komunistični stranki Avstrije, recimo člani Zveze koroških partizanov." 
Kako je danes biti mlad koroški Slovenec v Avstriji? 
"Obiskoval sem dvojezično ljudsko šolo v domačih Selah, prihajam namreč iz Sel-Fare. V glavno šolo, kjer sem tudi imel 
slovenščino, sem hodil v Borovljah. Leta 2016 sem maturiral na dvojezični Trgovski akademiji v Celovcu. Ves ta čas se mi ni 
niti enkrat zgodilo, da bi me bil kdo napadel zavoljo moje narodnosti ali zavoljo mojega maternega jezika. Vendar dobro 
poznam zgodbe starejših generacij, denimo očeta in matere pa tudi svojega predhodnika v ZSO Marjana Sturma, ki so jih 
zavoljo slovenščine še preganjali. Teh izkušenj se je treba spoštljivo spominjati in jih ne kaže pozabiti." 
Kaj se je torej v tem času na avstrijskem Koroškem spremenilo? 
"Do leta 2013 so v deželi vladali svobodnjaki. Nato je deželni glavar postal socialdemokrat Peter Kaiser in z njim se je ozračje 
v deželi sprostilo. Najhujši hujskači so nekoliko potihnili, saj so bili uvideli, da v ščuvanju zoper slovensko narodno skupnost 
ni več kapitala za njihovo politiko. Družba je tak sovražni pristop namreč začela zavračati." 
Se je morda zgodilo to, da so običajni deželni hujskači zgolj zamenjali tarčo v zadnjih letih, sploh po begunski krizi leta 
2015, in je pred njihovimi očmi rdeča cunja migrant in ne več koroški Slovenec? 
"Tega ne vem. Seveda so migracije problematična tema, ki jo ljudje občutijo. Zategadelj politiki ponujajo rešitve za strah 
pred priseljevanjem, še posebej muslimanov, ki da imajo popolnoma drugačno kulturo in živijo drugačna življenja. Sam 
menim, da je integracija beguncev mogoča, če bomo odprti do njih. Ne bo šlo brez tega, da oni spoštujejo naš, evropski 
način življenja in sprejmejo naše zakone. Važno je tudi, da se evropske države zavzamejo za to, da se v državah, od koder 
prihajajo begunci, vzpostavijo normalne razmere za življenje." 
Vendar koroškim Slovencem v Avstriji še ni ravno z rožicami postlano. Pred letom ali dvema so slovenski gimnazijci ob 
sprejemanju koroške ustave v deželnem zboru zapeli protestno pesem, ker v listini ni omenjena slovenščina. Ste bili 
zraven? 
"No, tedaj nisem bil zraven. Deželna ustava pravzaprav nima neke pravne moči, je bolj simboličen akt in ne ogroža našega 
jezika ali kulture. Res pa je, da bi lahko bilo bolje." 
Ali bi torej lahko rekli, da je sedmi člen Avstrijske državne pogodbe, ki ščiti manjšino, že izpolnjen? 
"Je že prav, da si postavljamo to težko vprašanje. Treba je morda gledati malo bolj diferencirano. V sedmem členu so 
zapisane nekatere stvari, za katere se je treba še zmeraj boriti. Naj omenim tednik Novice, ki kot manjšinski medij nima 
šanse, da preživi. Tu bi morali priti do neke bilateralne rešitve. Če Slovenija za tednik prispeva okoli 170 tisoč evrov letno, bi 
vsaj toliko morala prispevati tudi Avstrija, saj smo ja manjšina, ki živi v Avstriji. A Avstrija doslej ni dala niti 20 tisoč evrov 
prispevka na leto." 
Vleče se še naprej tudi problem postavitve dvojezičnih krajevnih tabel, zaostruje se tudi problem dvojezičnega šolstva, 
nazadnje s predlogom o združitvi celovške in graške slovenistike na univerzi ... 
"Pri tablah je leta 2011 z celovškim memorandumom prišlo do konsenzualne rešitve. Od tedaj naša manjšina na Koroškem 
ni več žogica, ki bi si jo za politične točke podajali deželni politiki. Če bi tedaj večinska stran vztrajala pri svojih pogledih, 
manjšina pa pri svojih, do rešitve ne bi nikoli prišli. Oziroma bi nam lahko grozilo to, da bi kdo znova zahteval preštevanje 
manjšine in preštel bi nas še manj. V šolstvu pa imamo zadnja leta zelo pozitiven trend, ko se zdaj že več kot 45 odstotkov 
otrok na južnem Koroškem vpiše v dvojezične ljudske šole. Ne glede nato pa po drugi strani opažamo, da slovenščina kot 
jezik družine izumira." 
Zakaj je tako? 
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"Vzrokov je več. Veliko nemško govorečih staršev danes meni, da je večjezičnost priložnost, tudi ekonomska, da pač poklicni 
karieri odpira več vrat. Zato pa govoriti slovensko zanje še ne pomeni, da se počutijo Slovenci. Zato čisto nemško govoreče 
družine ali pa tiste iz mešanih zakonov otroke vpisujejo k slovenščini." 
Ta atraktivnost osnovnošolske slovenščine ima hendikep, saj znanje jezika pogosto ni dovolj dobro, kajne? 
"Da, jezikovna kompetenca trpi. Zato pa je toliko bolj važno, da na Koroškem ohranjamo naše višje in visoke šole, čeprav se 
tudi tja zdaj vpisuje vse več dijakov in študentov iz Slovenije. Brez teh bi marsikatera naša šola imela težavo za svoj 
obstanek. Na slovenistiki na celovški univerzi imajo zelo malo študentov, morda pet, in jo hočejo združiti z graško, da bi 
privarčevali. Seveda bo tak študij za študente dražji, če se bodo morali dvakrat ali trikrat na teden voziti na predavanja ali 
vaje v Gradec. Je pa tak študij v Celovcu še kaj več, je simbol tega, da dežela ostaja odprta in raznolika." 
Bi morala Slovenija notificirati Avstrijsko državno pogodbo? 
"To se mi ne zdi nujno, saj kot manjšina nismo do te mere ogroženi. Problemi, ki jih imamo, so rešljivi." 
Torej če ni tako hudo, potemtakem tudi notifikacija s strani Slovenije ne bi smela biti težava? 
"Bojim se, da bi tedaj vendarle nastal še en konflikt, ki pa ni nujno potreben in ne bi bil produktiven. Lahko se mu izognemo. 
Vsekakor sta Slovenija in Avstrija obe članici Evropske unije in to že veliko pomeni." 
Se pa v ZSO ne odpovedujete sklicevanju na sedmi člen te pogodbe, ali pač? 
"Seveda ne. A je treba na ta člen gledati na način dogovora, ki bo usmerjen v prihodnost." 
Ali je tak dogovorni oziroma konsenzualni način dialog vašega predhodnika Marjana Sturma s hajmatdinstom? Kakšni so 
rezultati tega, za mnoge presenetljivega dialoga? 
"Pozitivna stvar te konsenzne skupine je, da je dialog v njej prispeval k spremembi klime v deželi na bolje. Tudi spričo tega je 
deželni glavar končno lahko postal nekdo, ki je do manjšine zelo odprt. Seveda je konsenzna skupina Marjanov projekt in on 
v njem ostaja z naše strani glavni. Moja naloga bo, da kot predsednik ZSO njene rezultate sprejmem, upoštevam in jih v ZSO 
ustrezno predstavim." 
Rekli ste, da se je zavoljo tega klima izboljšala. Toda kritiki bi rekli, da se je to zgodilo predvsem na račun popuščanja 
manjšine pri njenih pravicah in zahtevah. Denimo avstrijsko ustavno sodišče je dvojezične table prisodilo krajem z vsaj 
desetodstotnim deležem slovensko govorečega prebivalstva, v kompromisu, pri katerem je imel besedo tudi hajmadinst, 
pa je ta lestvica dvignjena na 17,5 odstotka? 
"To razmišljanje je povsem legitimno. Zavedati se moramo, da je to pač bil kompromis, ki je bil za našo narodno skupnost 
deloma boleč. Toda alternativa bi bilo nadaljevanje konflikta, kar bi vsaj svobodnjaki izkoristili in bi to imelo negativen vpliv 
na naše kulturno in drugo delovanje, tudi na prijave k dvojezičnemu pouku." 
Kaj pa menite o pobudah o drugačnem, bolj poenotenem zastopstvu manjšine, tudi o tej iz NSKS, da bi koroški Slovenci 
predstavnike volili na bolj neposreden in demokratičen način? 
"Mislim, da poenotenje naših struktur, da bi vse tri krovne organizacije postale ena sama, ne bi bilo pozitivno. Bolje je 
krepiti sodelovanje med nami. To že gojimo v manjšinskem sosvetu pri uradu zveznega kanclerja. Volitve v manjšini bi bilo 
zelo težko organizirati. Po kakšnem kriteriju neki bi koga šteli za koroškega Slovenca? Morda se kdo počuti koroškega 
Slovenca, a se je slovenščine priučil ali pa je ne zna več, bi takšen lahko volil?" 
Sem spada tudi vprašanje, ali naj koroški Slovenci volijo lastno politično stranko ali pa tudi avstrijske demokratične 
stranke? 
"NSKS večkrat zagovarja samostojno nastopanje manjšine na volitvah, imajo tudi politično stranko Enotno listo. Podpreti je 
treba vsako stranko, ki zagovarja naše cilje in jih lahko uresniči. Imamo Ano Blatnik, ki je bila izvoljena na listi 
socialdemokratov in je eno leto predsedovala zveznemu državnem svetu na Dunaju, zdaj pa je v deželnem zboru. Marsikaj ji 
je uspelo spremeniti na bolje. In koroški Slovenci so aktivni tudi pri Zelenih, pri Ljudski stranki in drugod. Enotni listi pa je 
večkrat uspelo na lokalnih, občinskih ravneh, kjer so ponekod dobili župane. Ta formula je torej doslej bila uspešna." 
Bi podprli direktno zastopstvo Slovencev v deželnem parlamentu? 
"Sem proti temu, da bi imeli takšen virilni mandat. Imeli bi sicer nekoga, ki bi tam sedel v našem imenu, a to bi druge 
stranke navedlo k temu, da jim za manjšino ni treba nič več storiti. Zato sem pristaš integrativnega modela, da koroški 
Slovenci tukaj nastopijo na listah avstrijskih demokratičnih strank." 
Bi koroškim Slovencem koristilo, če bi Slovenija dvignila zaščito svojih nemško govorečih državljanov? 
"To bi lahko imelo pozitivni učinek. Svobodnjaki nam zmeraj očitajo, češ, kako morajo gledati na slovensko manjšino, v 
Sloveniji pa da tega do nemško govorečih ni. Moram poudariti, da nisem pravnik, vendar njihovo najbolj pereče vprašanje 
prav gotovo ni direkten mandat v državnem zboru, kot ga imata madžarska in italijanska manjšina. Lahko pa se jim da več 
podpor, zakaj pa ne?" 
Ni strica iz ozadja 
O Marjanu Sturmu in o tem, koliko bo ta še imel besede v ZSO, novi predsednik Manuel Jug pravi: "Sturm ostaja član 
nadzornega odbora. Seveda bom vesel njegovih nasvetov, saj ima bogate izkušnje. Stric iz ozadja pa ne bo. Vsekakor bom 
skušal okrepiti dialog med krovnimi organizacijami, predvsem pa dialog znotraj ZSO. Veliko naših organizacij in 
odbornikov meni, da se je moj predhodnik preveč osredotočil na konsenzno skupino in da včasih v ta projekt niso bili 
dovolj vključeni."  

• Bo Orbanova stranka 20. marca izključena iz EPP?. STA, VČ. Večer, Maribor, 04.03.2019 
https://www.vecer.com/bo-orbanova-stranka-20-marca-izkljucena-iz-epp-6670803 
 
 
V Evropski ljudski stranki (EPP) se je po ugibanjih danes pokazala zadostna podpora za izključitev stranke Fidesz 
madžarskega premierja Viktorja Orbana. Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te 
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desnosredinske evropske stranke, je povedal vodja EPP Joseph Daul po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. EPP 
bo o tem razpravljala na svojem srečanju 20. marca. V skladu s pravili EPP mora izključitev posamezne stranke zahtevati 
najmanj sedem strank članic iz petih držav. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino, v tej evropski stranki pa so glavne desnosredinske stranke, 
tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski Republikanci. Iz Slovenije so članice 
EPP SDS, NSi in SLS, ki imajo v politični skupini v Evropskem parlamentu skupno pet poslancev. 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. 

• Pop TV o sporni žici na slovenski meji: Večmilijonski posel razkrit, vložene ovadbe. VČ. Večer, Maribor, 
05.03.2019 
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Koliko sta nas stali rezilna žica in panelna ograja, s katero je Cerarjeva vlada ogradila Slovenijo ob začetku begunskega vala? 
Tako so začeli nocoj poročilo na Pop TV.  Objavili so do zdaj zaupne pogodbe, ki, poročajo, razkrivajo med drugim, kako je 
relativno neznano podjetje Minis iz Žalca (s celo večkrat blokiranimi računi) s tem poslom dobro zaslužilo brez vsakršnega 
tveganja. 
Nevladna organizacija Transparecy International je na tožilstvo naznanila sum kaznivega dejanja zoper direktorja Zavoda 
Republike Slovenije za blagovne rezerve Antona Zakrajška zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, je 
nocoj poročala televizija. Sedež podjetja v Žalcu so našli na istem naslovu, kot je bila nekoč lokalna pisarna SMC. 
Prva pogodba med državo in podjetjem Minis je bila podpisana 24. novembra 2015. S to prodajno pogodbo je naročnik od 
podjetja Minis za 1,229.760,00 evrov (cena z DDV-jem) kupil 28.000 kolutov spiralne raztegljive varnostne žične ograje 
Concertina TIP-BTO-22, poroča 24ur.com. Rok za dobavo žice je bil 20. 12. 2015, v primeru 70-odstotnega avansa pa kar isti 
dan, 24. 11. 2015. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da si je podjetje Minis po letu 2015 precej finančno opomoglo. 
Družba Minis je v posel vstopila in ga tudi realizirala brez tveganja ter z dobičkom, pravijo pri TI Slovenija. Namesto žice je 
država potem začela postavljati panelno ograjo. Minis, ki je imel pred prvim poslom z državo le nekaj deset tisoč prihodkov 
letno, je tako od ministrstva za notranje zadeve in Zavoda za blagovne rezerve v samo nekaj mesecih prejel 3 milijone evrov, 
in to samo iz treh pogodb ... 

• To so trije pogoji Orbanu iz Bruslja. STA, VČ. Večer, Maribor, 05.03.2019 
https://www.vecer.com/to-so-trije-pogoji-orbanu-iz-bruslja-6671202  
 
Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v evroparlamentu Manfred Weber je madžarskemu premierju 
Viktorju Orbanu postavil tri pogoje za obstanek njegovega Fidesza v EPP. To so konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in 
delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti, je poudaril Weber v pogovoru za sredino izdajo časnika Bild. 
Weber, ki je tudi vodilni kandidat EPP na evropskih volitvah, je dejal, da mora Orban pokazati spoštovanje do te evropske 
desnosredinske politične družine. Po njegovem gre za odločilna vprašanja v zvezi z demokratičnimi načeli in političnim 
stilom. Zato je vodji Fidesza postavil tri pogoje, ki jih mora izpolniti še ta mesec, če želi njegova stranka ostati v EPP. Prvi je, 
da mora "takoj in dokončno ustaviti kampanjo proti Bruslju". Poleg tega se mora opravičiti drugim strankam, ki so članice 
EPP, ter zagotoviti nadaljnje delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Slednjo podpira milijarder madžarskega 
rodu George Soros. 
Konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti 
Weber je po pisanju spletne izdaje nemškega časnika Die Welt dal jasno vedeti, da je od Orbanovega ravnanja odvisno, ali 
bo prišlo do razkola med konservativno evropsko politično družino in Fideszom. Dodal je, da bo sam še zadnjič poskusil 
obdržati Viktorja Orbana in Fidesz v EPP, ob tem pa poudaril, da se "ne bo pogajal" o vrednotah krščanske demokracije. 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Fidesz je objavil plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: "Tudi vi imate pravico vedeti, kaj 
pripravlja Bruselj." Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. "Viktor Orban je prestopil mejo," je bil danes za spletno 
izdajo časnika Welt kritičen tudi predsednik EPP Joseph Daul. 
Izključitev Fidesza je po zadnjih podatkih uradno zahtevalo 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske 
evropske stranke, kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. 12 strankam, ki so to storile do ponedeljka, se je 
danes pridružila še irska Fine Gael. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem strank članic iz 
petih različnih držav. 
Med članicami EPP, ki zahtevajo izključitev Fidesza, ni nobene slovenske stranke. Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po 
napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP bosta na mizi dve možnosti - izključitev 
Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino prisotnih. EPP ima v Evropskem parlamentu 
največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne desnosredinske stranke, tudi 
krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski Republikanci. 

• Slovenski evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke odločno nasprotujejo izključitvi "strelovoda" Orbana.   
Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 05.03.2019 
https://www.vecer.com/orbanov-fidesz-na-tapeti-epp-6671172  
 

https://www.vecer.com/pop-tv-o-sporni-zici-na-slovenski-meji-vecmilijonski-posel-razkrit-vlozene-ovadbe-6671265
https://www.vecer.com/to-so-trije-pogoji-orbanu-iz-bruslja-6671202
https://www.vecer.com/orbanov-fidesz-na-tapeti-epp-6671172


V največji evropski politični grupaciji Evropski ljudski stranki (EPP), pripada ji 217 od skupno 751 poslancev, iz Slovenije jih je 
pet, se manj kot dva meseca pred evropskimi volitvami, ki bodo konec maja, krepijo pozivi za izključitev madžarske članice 
Fidesz premiera Viktorja Orbana iz njenih vrst. V ponedeljek zvečer je vodja EPP Joseph Daul sporočil, da bo politična 
skupščina krščansko-demokratske politične družine o tem sklepala na sestanku v Bruslju 20. marca. 
Fidesz "naš" ali "njihov" 
Da vprašanje sprožitve postopka za izključitev Fidesza uvrstijo na dnevni red skupščine, je bilo po pravilih nujnih vsaj sedem 
zahtev članic EPP iz vsaj petih držav članic Evropske unije (EU). Daul je povedal, da je glasovanje o izključitvi Fidesza 
zahtevalo dvanajst od 51 strank v EPP - in to iz devetih držav. Po francoski tiskovni agenciji AFP so to finska stranka 
Kokoomus, švedski Zmerna stranka in krščanski demokrati, belgijski krčansko-demokratski stranki CDV in CDH, 
luksemburška krščansko-socialna stranka CSV, grška Nova Demokracija, litovska TS/LKD, norveška Hoyre, nizozemska 
krščansko-demokratska stranka CDA ter portugalski desnosredinski socialdemokratska (PSD) in Ljudska stranka (CDS-PP). 
Danes se je zahtevi priključila še trinajsta stranka Fine Gael iz desete države, Irske. 
Skupščino EPP, ki bo Fidesz 20. marca imela na tapeti, sestavljajo predsedstvo EPP, vodstvo grupacije v Evropskem 
parlamentu in predstavniki strank članic. Za izključitev kakšne članice je po statutu EPP dovolj "večina glasov prisotnih 
članov skupščine". V EPP nekateri omenjajo možnost, da bi Fideszu članstvo v EPP samo zamrznili, torej suspendirali. Med 
tistimi, ki v EPP menijo, da Fidesza ne bi kazalo izključiti, so po naših virih tudi takšni, ki se bojijo, da bi to bila zgolj voda na 
predvolilni mlin skrajnodesničarskih in evroskeptičnih strank v vseh državah članicah. Fideszu predvoline ankete za maj 
napovedujejo osvojitev 13 sedežev in ti bi ob izključitvi iz EPP nemara šli k desničarski evroskeptični skupini Evropa narodov 
in svobode. Toda iz Fidesza so sporočili, da si želijo ostati v EPP, je poročal britanski Reuters. 
Na plakat še Timmermans 
Kot je znano, je mnoge v EPP in v Bruslju razburila že od lani trajajoča negativna kampanja, ko je Fidesz domovino prelepil s 
portreti ameriškega poslovneža madžarsko-judovskega rodu Georgea Sorosa. Tega v Budimpešti neženirano obtožujejo, da 
kroji migrantsko politiko Evropske unije. Portretu Sorsa so na plakatih februarja dodali še portret predsednika Evropske 
komisije Jean-Clauda Junckerja. Luksemburžan prav tako kot madžarski premier prihaja iz vrst EPP. Pod smehljajoča se 
portreta je Fidesz na plakat zapisal: "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." 
Predvolilne projekcije 
V drugi projekciji sestave naslednjega Evropskega parlamenta iz začetka marca, ki temelji na preseku nacionalnih 
javnomnenjskih raziskav in predpostavki, da bo sedežev 705, in zaradi brexita ne več 751, bi EPP osvojila 181 sedežev ali 
25,7 odstotka. To je dva manj kot v projekciji, objavljeni sredi februarja. Leta 2014 je EPP dobila okoli 30 odstotkov, dvanajst 
sedežev ji jih je prinesel madžarski Fidesz. V zadnji projekciji EPP sledijo socialdemokrati (S&D). S 135 ali dobrimi 19 odstotki 
sedežev bi ostali druga sula. Pred petimi leti so dobili okoli 25 odstotkov. Stranki tako skupaj zdaj ne bi imeli več kot 
polovice sedežev. Na tretjem mestu so tako kot v projekciji iz sredine februarja liberalci (Alde) s 75 sedeži ali enajstimi 
odstotki. Na zadnjih volitvah so dobili okoli devet odstotkov sedežev. Sledi skupina desnih in evroskeptičnih strank, Evropa 
narodov in svobode (ENF), z italijansko Ligo Mattea Salvinija in francosko Nacionalno fronto Marine Le Pen. Tej skupini se 
obeta največje izboljšanje, saj naj bi dobila 59 ali 8,4 odstotka vseh sedežev. Sedaj jih ima manj kot pet odstotkov. Zmerni 
evroskeptiki Evropski konservativci in reformisti (ECR) bi dobili 46 sedežev ali 6,5 odstotka. Leta 2014 so dobili okoli devet 
odstotkov sedežev. Izgubili bi tudi Levica in Zeleni. Levica naj bi padla z 52 na 47 sedežev, Zeleni pa z 52 na 49. Obe bi imeli 
okoli sedem odstotkov. Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) naj bi ostala pri okoli šestih odstotkih sedežev. 
Nove stranke in gibanja bi si razdelila 66 sedežev.  
V Bruslju so se odzvali z ogorčenjem in Budimpešto obtožili, da širi "lažne novice". Madžarska vlada je tako v soboto 
sporočila, da s 15. marcem končuje svojo sporno kampanjo pred evropskimi volitvami proti migracijam, je poročala 
slovenska tiskovna agencija STA. Po besedah tiskovnega predstavnika madžarske vlade Zoltana Kovacsa naj bi bilo tako 
načrtovano že prej. Toda Orban je ob tem napovedal, da bo Junckerja na plakatih nadomestil prvi podpredsednik komisije, 
sicer socialdemokrat Frans Timmermans, in v pogovoru za nemški tednik Welt am Sonntag pojasnil: "Vloge Sorosa v 
evropski politiki ni mogoče spregledati in vsi imajo pravico vedeti, da je Timmermans javno njegov zaveznik!" 
Vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu in špicenkandidat, se pravi glavni kandidat te stranke za evropske 
volitve Manfred Weber, je medtem v pogovoru za nemški tednik Der Spiegel dejal, da madžarska kampanja škodi EPP. 
Izrazil je pričakovanje, da se bo Orban zanjo opravičil in jo ustavil. 
Niso za čistko 
Kaj pa o mogoči izključitvi, da ne rečemo čistki Orbanovega Fidesza iz EPP menijo slovenski evroposlanci iz te konzervativne 
politične grupacije? Vodja slovenske delegacije EPP v Evropskem parlamentu Milan Zver, sicer član SDS, ki premore tri 
evroposlance, odgovarja: "SDS ostro nasprotuje izključitvi Fidesza iz EPP. Skladno s tem bomo ravnali tudi na politični 
skupščini EPP 20. marca v Bruslju. Fidesz je eden od glavnih stebrov EPP in ena najmočnejših članic naše politične družine. 
Žalosti me, da liberalni del EPP ne uvidi strategije namernega uničevanja naše politične skupine s strani levice, ki je 
izključitev Fidesza zagotovo ne bo zadovoljila." 
Franc Bogovič iz SLS/EPP je sporočil: "Stranke Fidesz ne vidimo kot stranke, ki je proti EU, temveč kot tisto, ki večkrat 
provokativno opozarja na nekatere zelo aktualne teme, kjer bi v EPP potrebovali malo več razmisleka, kot so varovanje 
zunanjih mej, migrantska politika EU, ohranjanje nacionalne identitete in klasičnih konservativnih vrednot. SLS je odločno 
proti izključitvi Orbanove stranke iz EPP in pozivamo vse akterje k pogovoru, dialogu in verjamemo, da je pred skrajno 
odločitvijo o izključevanju še mogoča umiritev strasti, pogovor in konsenz znotraj skupine EPP." 
13 konservativnih strank zahteva izključitev Fidesza iz EPP  



Lojze Peterle iz NSi/EPP pa je nam je odgovoril: "V predvolilni kampanji očitno ni samo Orban. Najmanj pa je v njej Juncker, 
saj vendar končuje svoj mandat. Koncept strelovoda je do zdaj Orbana vodil k uspehu, ne bo pa nujno vodil v radikalne 
odločitve. Bolj kot pogovor o Orbanu je potreben pogovor z Orbanom, predvsem o temah, v katerih se srednja Evropa 
razlikuje od zahodne." 

• SDS in SLS proti izključitvi Orbanovega Fidesza, Janša komentiral odločitev NSi. STA, M.R. Večer, Maribor,   
                  05.03.2019 
https://www.vecer.com/sds-in-sls-proti-izkljucitvi-orbanovega-fidesza-iz-evropske-ljudske-stranke-6671046 
 
Slovenske stranke, ki so članice Evropske ljudske stranke (EPP), imajo različna stališča glede morebitne izključitve 
madžarskega Fidesza iz desnosredinske politične družine. V SDS izključitvi nasprotujejo, češ da bi oslabila EPP, tudi v SLS 
menijo, da to ne bi bilo pravo sporočilo pred evropskimi volitvami. NSi pa bo predlagala zamrznitev članstva. 
Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti - izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. 
"SDS nasprotuje vsem predlogom, ki slabijo moč EPP. Fidesz kritizirajo predvsem tiste stranke, ki v svojih državah niso 
uspešne na volitvah, vzroke za poraz pa iščejo na napačnem koncu," so zapisali v največji opozicijski stranki. Dodali so, da 
"ima pri nasprotovanju uničevalni migrantski politiki prav Fidesz in ne njegovi kritiki". 
Da so odločno proti izključitvi stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana iz EPP, so izpostavili tudi v 
zunajparlamentarni SLS. Ob tem so vse akterje pozvali k pogovoru in dialogu. Dodali so, da verjamejo, da so pred skrajno 
odločitvijo o izključitvi še možni umiritev strasti, pogovor in konsenz znotraj EPP. "V SLS ocenjujemo, da postopek 
izključevanja vsekakor ni v korist politične družine EPP in ni pravo sporočilo pred evropskimi volitvami," so še poudarili. 
NSi: Fidesz in Orban naj se odločita, kje želita biti 
Predsednik NSi Matej Tonin pa je danes v izjavi za medije v Ljubljani poudaril, da se morata Viktor Orban in Fidesz odločiti, 
ali želita biti del EPP ali ne. "Če želijo biti del največje evropske politične družine, je jasno, da je v njej nesprejemljivo, da svojo 
politično kampanjo gradiš na netočnih dejstvih oz. z napadi na svoje kolege znotraj te politične skupine," je dejal. 
Zato bo NSi po njegovih besedah 20. marca predlagala, da se Fideszu zamrzne članstvo v EPP, dokler se ne ugotovi, ali 
Orban in Fidesz nameravata prenehati z neutemeljenimi napadi ali se želita vrniti nazaj "na pota politične družine". Če to 
nameravata, še vedno vidimo možnosti, da ostanejo v EPP, če bodo nadaljevali aktivnosti in se na takšen način še 
oddaljevali, potem EPP ne bo imela druge možnosti kot izključitve, meni Tonin. 
Povedal je še, da je danes o tem po telefonu govoril s predsednikom EPP Josephom Daulom. Ta mu je povedal, da je 
prihodnost Fidesza v EPP odvisna od razpleta glasovanja 20. marca. Strinjala sta se, da je usoda madžarske stranke odvisna 
predvsem od njenega nadaljnjega ravnanja. 
Fidesz razburil EPP z napadom na Juckerja in Sorosa 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. 
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, kar je 
zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem 
strank članic iz petih različnih držav. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. Iz Slovenije so članice EPP SDS, NSi in SLS, ki imajo v politični skupini v Evropskem parlamentu skupno pet 
poslancev. 

• Ovadba TI zaradi rezilne žice: KPK je zadevo naznanila celjskemu tožilstvu že spomladi 2017. Kristina Božič. 
Večer, Maribor, 06.03.2019 

https://www.vecer.com/ovadba-transparency-international-zaradi-rezilne-zice-kpk-je-zadevo-naznanila-celjskemu-
tozilstvu-ze-spomladi-2017-6671391 
 
Organizacija Transparency International Slovenije je včeraj podala ovadbo na državno tožilstvo zaradi suma zlorabe 
uradnega položaja pri nakupu rezilne žice konec leta 2015. Je kdo od pristojnih sume nepravilnosti po medijskih razkritjih že 
pred leti do sedaj preiskoval? 
Na komisijo za preprečevanje korupcije, na vrhovno državno tožilstvo, specializirano državno tožilstvo in na oddelek 
specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili smo poslali vprašanja, 
ali so do sedaj vodili preiskave o nakupu rezilne žice, ki jo je slovenska vlada Mira Cerarja začela postavljati novembra 2015.  
S posebnega oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili so nam odgovorili, da oddelek 
"navedene zadeve ne preiskuje" ter pojasnili, da "zanjo tudi ni pristojen, v kolikor niso osumljene uradne osebe s pooblastili 
policije". S komisije za preprečevanje korupcije pa so nam sporočili, da "obravnava omenjene zadeve na komisiji še ni 
zaključena, tako vam v interesu objektivne in nepristranske obravnave dodatnih informacij glede te zadeve ne moremo 
posredovati". Hkrati so spomnili, da so že maja 2017 sporočili, da je senat KPK na seji decembra 2016 "v zadevi sprejel 
vmesno poročilo in sklep, da se o sumu nepravilnosti predlaga uvedba postopkov pristojnim organom". Tedaj so obvestili 
državno revizijsko komisijo in celjsko okrožno državno tožilstvo.   
Že konec leta 2015 ter nato tekom let 2016 in 2017 je novinarka Dnevnika Meta Roglič razkrivala nepravilnosti nakupa 
rezilne žice. Nakup je izvedel zavod za blagovne rezerve pod vodstvom Antona Zakrajška. Hkrati tedanje slovenske oblasti 
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niso bile pripravljene razkriti dokumentov, zatrjujoč, da gre za tajne dokumente. Ministrstvo za notranje zadeve pod 
ministrico Vesno Györkös Žnidar je zatrjevalo, da bi razkritje pogodb "lahko škodovalo skladnemu upravljanju zunanjih meja 
in mednarodnim odnosom ter varnosti Republike Slovenije". 
Že februarja 2016 je postopek za javni dostop do dokumentov, s katerimi je bil potrošen javni denar za nakup rezilne žice, ki 
ga je izvedlo podjetje Bojana Plohla Minis, začela organizacija Transparency International Slovenije. Po odločitvi urada 
informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, da je pogodbe potrebno razkriti, in potrditvi njene odločitve tudi na vseh 
stopnjah sodstva vse do vrhovnega sodišča je organizacija prejšnji mesec pogodbe vendarle prejela. Po preučitvi 
dokumentov so pri Transparency International Slovenije na tožilstvo včeraj podali tudi ovadbo, na ministrstvo za pravosodje 
pa pritožbo zaradi dolžine trajanja sodnih postopkov glede odločitve o javnosti dokumentov.  
 
 
Spomnimo, da se je že v prvih medijskih prispevkih in razkritjih opozarjalo na sume, da so se dokumenti datirali za nazaj, 
zato da bi se naknadno legaliziralo naročilo in nakup žice. Tudi v dokumentih, ki jih je pridobil Transparency International, se 
odpira vprašanje o naročilu in dobavi rezilne žice v enem dnevu ter predplačilo 70-odstotkov posla, ocenjenega v višini 
860.832 evrov. V organizaciji opozarjajo, da bi za predplačilo v taki višini bilo potrebno soglasje ministra za finance, ki ga 
zavod za blagovne rezerve po njihovih informacijah ni dobil. Davkoplačevalce sta nakup in namestitev žice, ki so jo postavili 
in jo varujejo tudi policisti in vojaki na južni meji, do danes stala krepko preko 10 milijonov evrov - v vmesnem času, 
opozarjajo pri Transparency International Slovenije, je zavod za blagovne rezerve, dosegel umik transakcij v višini več kot 
7,5 milijona evrov iz spletne aplikacije Erar, a so uspeli doseči, da se je ta umik razveljavilo in so transakcije spet vidne. 
Podjetje Minis je od državnih organov v treh letih prejelo več kot 9,7 milijonov evrov, januarja letos od notranjega 
ministrstva dobrih 4700 evrov. 
 

 
Slika: Posnetek javnega portala Erar glede poslov podjetja Minis z državo.  Foto: Erar 
 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• »Prav zaradi jezika se nismo izgubili«. Vida Toš.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 10, 7. marec 2019, str. 16  
Ob mednarodnem dnevu maternega jezika 
Na Razkrižju, kjer so vedno stali na braniku slovenstva, tudi letos niso pozabili na dan maternega jezika 
Na   glasbeno-literarni   prireditvi   na   Razkrižju   so   se   predstavili   učenci   Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje,  dijaki  
Gimnazije  Franca  Miklošiča  Ljutomer, kulturno-umetniško društvo z Razkrižja ter Ljutomerski oktet, dali pa so poudarek 
tistim slovenskim književnikom,  katerih  okrogle  obletnice  zaznamujemo letos. Tako so brali pesmi Valentina Vodnika, 
Simona Jenka, Otona Župančiča in Svetlane Makarovič, kajti letos mineva 200 let od smrti Vodnika, 150 let od smrti Jenka in 
70 let od smrti Župančiča. Makarovičeva pa letos praznuje 80 let. Vsem tem velikim umetnikom, ki so imeli radi slovenski 
jezik in so mu veliko dali, hkrati pa našemu narodu pomagali preživeti, so se na Razkrižju poklonili ob mednarodnem dnevu 
maternega jezika, ki ga praznujemo 21. februarja.  
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Slika: Namen mednarodnega dneva maternega jezika je spodbujanje spoštovanja lastnega maternega jezika in drugih po 
vsem svetu. Fotografija: Tadeja Ivanušič 
 
Mednarodni dan maternega jezika je spominski dan z namenom spodbujanja spoštovanja lastnega maternega jezika in 
drugih po vsem svetu oziroma  ohranjanja  večjezičnosti  ter  jezikovne in kulturne raznolikosti.  
Slavnostna govorka je bila Dunja Zupanec, dramska igralka, ki na umetniškem  oddelku  ljutomerske  gimnazije  uči  
gledališko  igro.  Med  drugim  se  je  vprašala,  ali  je  naša,  slovenska  beseda nastala naključno ali je plod vsega – tako 
materialnega kot duševnega dela,  od  začetka  našega  samozavedanja  do  danes.  »Naša  zgodovina  res  ni  zgodovina 
velikih zavojevalcev, ker mi smo  pač  služili  in  delali  in  nismo  bili  nikoli res svobodni. Vedno smo bili nekomu podložni in 
zlahka bi tudi izginili, nikjer nas ne bi bilo. Ampak smo! Jaz berem ta govor v slovenščini in ne v hrvaščini.« In to kljub temu, 
je povedala, da danes še vedno nekateri govorijo, da kulture ne potrebujemo. »Ampak ravno h kulturi smo se vedno 
zatekali, kultura pa je vedno živela v tem posebnem jeziku, ki ga govori glede na preostale jezike le peščica ljudi. A ta peščica 
se je izkazala za zelo močno in trdno in ga je branila in ga ni zamenjala ne za nemščino, ne za italijanščino in ne za 
madžarščino. Naš jezik je bil vedno vir naše  identitete  in  prav  z  njegovo  po-močjo  se  nismo  izgubili  med  večjimi  
narodi, ki so nas vedno obdajali.« Prav Razkrižje, je menila Dunja Zupanec, je moralo veliko prestati, da je lahko  del  
slovenskega  ozemlja.  »Za  preživetje potrebujemo hrano in vodo, a da res živimo, potrebujemo nekaj, česar ni moč kupiti. 
Že Ivan Cankar je rekel, da piše zato, ker želi povedati ne-kaj  svojega,  novega,  ne  pa  zato,  da  bi  si kupil novo suknjo.« 
To, je dodala, so spoznali tudi tisti narodi, ki so gospo-darili na naši zemlji in nas nekako niso mogli izbrisati. »Niso nas mogli 
preoblikovati.  Trdno  smo  se  držali  svojih  načel  in  za  to  dajali  tudi  življenja.  Mi  pa,  ko  prisegamo  na  današnja  
načela  akumulacije  kapitala,  bomo  zapravili  prav  ta  svoj  prepoznavni  znak,  to  lepilo, ki nas drži skupaj, to drugačnost, 
ki  nam  je  pomagala,  da  smo  vsa  leta  ostali to, kar smo. In tako vsako leto ob dnevu maternega jezika vsi govorniki 
povsod skušamo spodbuditi naše ljudi, da vsi skupaj razmislimo. Ni treba, da so te misli strašno globoke, dovolj je, da vemo, 
od kod smo, od kod smo prišli,  in  da  se  zavedamo,  kaj  nam  to  osebno pomeni. Ker – vi in vsi mi smo ta jezik, v nas 
živi.«Slovenščina je sicer uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih Slovenci govorijo ali so jih 
nekoč govorili. Trenutno naj bi slo-venski jezik govorilo okrog dva milijona  in  pol  govorcev  po  svetu,  od  katerih jih večina 
živi v Sloveniji. Glede na število govorcev pa na bogastvo slovenskega  jezika  kaže  tudi  dejstvo,  da  ima  slovenščina 
razmeroma veliko narečij. 

• O pomenu Prekmurja s pravljicami. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 10, 7. marec 2019, 
str. 16 

Pravljična čajanka 
Na Osnovni šoli v Šalovcih so roditeljskemu sestanku dali drugo vsebino  
Letošnje leto je za Prekmurje posebnega pomena, saj zaznamujemo 100. obletnico priključitve matični državi. Temu v čast 
se bodo med letom zvrstile številne prireditve, ki bodo povezale staro in mlado. Ravno mlade, predvsem pa otroke, je treba 
ozaveščati o pomenu tega dogodka. Tudi zato so se na Osnovni šoli (OŠ) Šalovci odločili, da bodo roditeljski sestanek 
prilagodili priložnosti in mu dali drugačno vsebino. Medse so povabili znano pravljičarko iz Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota Vesno Radovanovič, ki je na dogodku, poimenovanem Pravljična čajanka v prekmurščini, otrokom, njihovim 
staršem ter zaposlenim na šoli pripovedovala pravljice v prekmurščini. 
 

 
Slika: Otroci in njihovi starši so razmišljali o Prekmurju in njegovi priključitvi k matični državi. Fotografija: Damjana 
Nemeš 
 
»Pravljice se dotaknejo vseh nas in nas zbližajo, danes pa je dovoljeno govoriti v prekmurščini,« je povedala Darja Farič 
Klemenčič, ravnateljica OŠ Šalovci, ki je poudarila, da dogodek ni bil namenjen učenju, ampak ozaveščanju o tem, da je 
prekmurščina jezik, ki ga moramo ohraniti, in da moramo biti ponosni na to, da smo Prekmurci.  



Radovanovičeva  je  zbranim  med  drugim   pripovedovala   pravljico   o   Zaliki  in  Gustiju,  kot  je  povedala,  je  to  ena  
njenih  najljubših,  vse  pa  so  imele  življenjski  nauk,  da  se  vse  slabo  slej  ko  prej  povrne.  Poslušanju pravljic so sledile 
dejavnosti po razredih.  Otroci  so  se  s  starši  lotili  ustvarjanja v prekmurščini. Najmlajši  učenci  so  s  pomočjo  pravljične 
kocke ustvarili pravljico v prekmurščini,  ki  so  jo  poimenovali  Drejvo,  malce starejši so ustvarili križanko v povezavi s 
Prekmurjem ter spozna-vali  državne  ureditve  in  valute,  vezane na Prekmurje, učenci 7. in 8. razreda so se pozabavali z 
dopolnitvijo prekmursko-šalovskega  slovarja,  za  katerega so izbirali zanimive, vendar širši javnosti morda manj znane 
besede, učenci 9. razreda pa so skušali  zapisati  himno  v  slovenščini.  Dogodek, ki je bil malce drugačen, bolj za  dušo,  kot  
je  povedala  ravnateljica, je izvabil iz otrok in njihovih staršev veliko kreativnosti, hkrati pa jih je spodbudil h kritičnemu 
razmišljanju o pomenu priključitve Prekmurja matični državi. 

• Dramatični čas zdaj na filmskem platnu. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 10, 7. 
marec 2019, str. 20 

Predpremiera dokumentarnega filma Štefana Celca Za Prekmurje gre! 
Kratka učna ura o Prekmurju v prelomnem obdobju – Kdo je bil ključen, da se je odvilo, kot se je 
V  Gledališču  Park  Murska  Sobota  je  bila minuli petek predpremiera dokumentarnega filma Za Prekmurje gre! scenarista  
in  režiserja  Štefana  Celca.  Govori  o  nemirnem  in  dinamičnem  času pred stotimi leti, ko so se Prekmurci  združili  z  
matičnim  narodom.  Dokumentarni  del  filma  in  arhivske  posnetke so z igranimi prizori dopolnili  in  prikazali  Srečko  
Centrih  kot  Matija Slavič, Borut Siherle kot Vilmoš Tkalec, Nenad Perič kot Jožef Klekl st. in  Slovenka  iz  Porabja  Vera  
Gašpar.  Direktor fotografije je Jože Glažar, za glasbo  pa  so  poskrbeli  Samo  Budna,  Andi Sobočan in Dejan Berden. Film je 
dolg 53,5 minute in je, kot meni Celec, učna ura zgodovine o Prekmurju v  tistem  prepišnem  in  dramatičnem  času, ko se je 
v desetih mesecih zamenjalo devet oblasti. 
 

 
Slika: Filmska ekipa z režiserjem Štefanom Celcem. Fotografija: Jure Zauneker 
 
»Ko smo pred leti končali snemanje zgodbe o prekmurski republiki in Vilmošu Tkalcu, sem premišljeval, da se bliža 100. 
obletnica združitve in da bi  bilo  treba  nekaj  narediti,«  pripoveduje Celec. Lotil se je preučevanja dogajanja tistega časa in 
napisal scenarij za film Za Prekmurje gre!, ki je nastal v produkciji Zavoda Sončnica in ob finančni podpori RTV Slovenija.  
Pri  tem  je  Celec  sodeloval  tudi  z  mnogimi   zgodovinarji   in   strokovnjaki,  ki  poznajo  ta  čas.  Podrobneje  je  scenarij  
pregledal  zgodovinar  Dušan Nečak, poleg njega dogajanje v  filmu  komentirajo  domači  in  tuji  zgodovinarji  Andrej  
Hozjan,  Franci  Čuš,  Dušan  Tomažič  in  Arpad  Hornyak, slovenistka Klaudija Sedar, duhovnik  Alojz  Benkovič.  »Zame  ima  
pomembno vlogo in čar tudi filmska glasba,  izbral  sem  štiri  najbolj  zna-ne  prekmurske  pesmi  in  jih  zaupal  trem 
domačim glasbenikom, cimbalistu  Andiju  Sobočanu,  pianistu  Dejanu Berdenu in violinistu Samu Budni, ki so jih aranžirali 
in priredili za ta film, akademski slikar Sandi Červek  pa  je  za  film  naredil  plakat,  ki upodablja zasedanje na pariški 
konferenci,«  je  o  sodelujočih  pri  filmu  povedal Celec.  
Prekmurci so lahko hvaležni Slaviču.  
V  zgodbo  je  vključil  ključne  osebe  za to, da so se stvari na pariški mirov-ni konferenci, v hudi diplomatski igri velikih z 
malimi narodi, ki tedaj med-narodno  niso  bili  priznani,  odvile,  kot so se. Neprecenljivi sta vlogi Prleka Matije Slaviča, ki je 
bil na pariško mirovno konferenco povabljen kot izvedenec  za  Prekmurje,  in  Frana  Kovačiča, ki sta sodelovala v 
etnografski komisiji. Posebej so predstavljeni tudi Prekmurci,  ki  so  pomembno  vplivali  na oblikovanje mnenja v 
Prekmurju, med njimi Jožef Klekl st., Jože Godina, Ivan Jerič in drugi. 
»V  filmu  smo  skušali  zajeti  ključne  podatke in dejstva, seveda pa je še veliko več zanimivih podatkov in dejstev iz  tistega  
časa,«  pove  Celec,  »zgodbo  filma smo morali uskladiti s časom, ki je na razpolago za dokumentarce meseca na RTV 
Slovenija, to je 50 minut. Na našo prošnjo so nam odobrili še dodatnih tri minute in pol, več pa ni šlo. Ob tem bi rad 
poudaril, da smo lahko Prekmurci hvaležni Slaviču za to, kar je naredil za Prekmurce. V času, ko Prekmurje ni imelo veliko 
intelektualcev, je hodil po Prekmurju in Porabju, razi-koval in popisoval prebivalstvo, njihovo kulturo in jezik, medtem ko so 
Madžari prebivalstvo popisovali po svoje. Tudi s temi podatki je Slavič dokazal, kdo živi na levem bregu Mure, s čimer je  
bistveno  vplival  in  pripomogel  k  odločitvam na pariški mirovni konferenci. Prizadeval si je tudi za Porabje, ampak  so  
ameriški  pogajalci  takrat  predlagali   kompromisno   rešitev   na   razvodnici med Rabo in Muro in tako je Porabje ostalo 
tam, kjer je danes.« 
Nemirno tudi po konferenci  
Film  so  končali  s  17.  avgustom,  na  proslavi v Beltincih, znano pa je, da se je vprašanje Prekmurja razpletlo šele pet let 
kasneje, leta 1924 s podpisom pogodbe  v  Zagrebu.  Kot  pravi  Celec,  je bilo v Prekmurju tudi po pariški mi-rovni 
konferenci nemirno. Apetite po tem  ozemlju  so  imeli  najprej  Hrvati,  ki  so  ga  hoteli  priključiti  Hrvaški  in  narediti 



koridor do gradiščanskih Hrvatov. Da bi to preprečili, je posebna delegacija  odšla  v  Beograd  in  uspela  prepričati oblasti. 
Nakar je prišla pobuda iz Madžarske, kjer so trdili, da je meja,  ki  je  bila  začrtana  na  pariških  mirovnih pogajanjih, 
nepravična in si hoteli priključiti obmejne vasi z Lendavo. Po meji se je odpravila meddržavna komisija in potrdila mejo s pa-
riške mirovne konference.  
Ker je bilo za ogled filma veliko zanimanje, ga bodo kmalu predvajali še enkrat.  
V Porabju ohranjajo staro šego. Tadeja Lepoša. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 10, 7. marec 2019, str. 26 
Borovo gostüvanje v Sakalovcih 
Dvojezičnost je glavna razlika med porabskim in prekmurskim običajem 
Borovo  gostüvanje  je  stara  pustna  prireditev,   značilna   predvsem   za   Prekmurje. A zadnja leta v pokrajini ob Muri 
počasi tone v pozabo, drugače pa je v Porabju. V Sakalovcih so letos  znova  pripravili  zabavno  pustno  poroko  v  opomin  
mladim.  Ko  se  v  vasi  med  dvema  pustoma  nihče  ne  poroči,  skupnost  šaljivo  izrazi zaskrbljenost nad tem. Vaščani, ki 
so  pripravljeni  sodelovati  v  dogajanju,  namreč  uprizorijo  simbolično  poroko mladega para z borom. Prekmurska 
različica prireditve se zač-e  zgodaj  zjutraj,  ko  se  sodelujoči  fotografirajo  in  poiščejo  primernega ženina. Nato se 
osrednje dogajanje preseli v bližnji gozd, kjer izberejo  primerno  drevo,  ga  podrejo  in  odvlečejo ter okrasijo.  
 

 
Slika: Zelo lepo okrašen bor, na katerem se peljeta mladoporočenca. Bor so na koncu dali na dražbo, kupil pa ga je za 
100.001 forint Dejan Horvat, župnik v Markovcih. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
V  Porabju  pa  so  okrašeni  bor  imeli  na vozu že na začetku slavja, iz vasi so pripeljali »snejo in mladoženca« s starši in par 
posadili na voz z deblom. Tako se je prireditev začela. V nadaljevanju je županja Valerija Rogan razložila, zakaj mora v vasi 
biti borovo gostüvanje, kasneje  pa  se  je  maskirana  druščina  razporedila v sprevod. Jezdecem je sledila lokalna godba in 
drugi našemljeni liki, ki ne smejo manjkati, od fotografa, zdravnika, policista do ciganke. 
 

 
Slika: Najbolj tipična pustna lika v Porabju sta Pust oziroma Fašenek in Lenka, ki se pojavljata tudi na borovem 
gostüvanju. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
»Starešine,  posvalbice,  drüjžbani,  pozvačini«  so  prijeli  za  vrv,  pritrjeno  na  borovo  deblo,  in  potegnili,  da  je voz 
speljal. Za njimi je peljal voz z županjo  in  drugimi  uradniki  ter  duhovnikom.  Sledila  jim  je  množica,  med  katero  so  bili  
čarovnice  in  lucifer. Najbolj tipična lika v Porabju sta Pust oziroma Fašenek in njegova žena Lenka. Fašenek nosi visoko 
stožčasto pokrivalo (štük) s šopom pisanih trakov na vrhu, kar predstavlja klico, ki prihaja iz zemlje. Oblečen je v narobe 
obrnjen  kožuh  ali  v  staro,  raztrgano  obleko.  Po  hlačah  ima  našite  pisane  papirnate  ali  tekstilne  trakove  (pantlike).  
V  rokah  nosi  palico  in  pušico,  narejeno iz nogavice in izluknjane kuhalnice, za pobiranje denarja. Njegova žena Lenka ima 
v eni roki metlo, v drugi pa cekar ali torbo, v kateri zbira darove, krofe, jajca in klobase. Z metlo  pometa  in  se  pretepa.  V  
skupini  sta lahko tudi po dva para, ki ju spremlja godec (fudaš). Pri hišah plešejo z domačini in med tem močno poskakujejo, 
da bi zrasla visok lan in debela repa. Sprevod se je večkrat ustavil. Tudi v gozdu, kjer so simbolno podrli še en bor, končalo 
pa se je pred vaškim domom, kjer je župnik nevesto in  ženina  zvezal  v  zakon,  blagoslovil njiju in navzoče ter dal koristne 
»tanače« (nasvete). Sledila je prava vese-lica do zgodnjih jutranjih ur.  
 



 
Slika: Sodelovalo je 150 nastopajočih. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Sodelovalo je skupno 150 mask, dogodek pa je spremljalo približno tisoč gledalcev. Pred štirimi leti so porabsko borovo 
gostüvanje vpisali v register žive kul-turne dediščine na Madžarskem. Običaj ima med drugim pomembno vlogo pri  krepitvi  
identitete  in  ohranjanju  porabskega  jezika.   
 

 
Slika: Etnologinja Marija Kozar Mukič si prizadeva za ohranjanje stare šege. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Kot  razlaga  etnologinja Marija Kozar Mukič, so obredi in nagovori dvojezični, torej v slovenščini in madžarščini, po čemer se 
po-rabsko borovo gostüvanje tudi najbolj razlikuje od prekmurskega. »Razlikuje pa se tudi po tem, da ni nič modernizirano, 
da mladina res vleče bor in da ne zbiramo denarja. Pomembno nam je  ohranjanje  stare  šege,  mladino  pa  na ta način 
spodbujamo, da se poroča in si ustvari družino, otroke pa nauči govoriti slovensko,« še pove etnologi-nja. Tovrstno 
ženitovanje je bilo v Sakalovcih že trikrat, in sicer leta 1972, 1979 in 1998, v Porabju pa so ga prvič pripravili leta 1904. 
 

Primorske novice, Koper 

• (NR) Osmiza (osmica) je prišla v slovar italijanskega jezika: Trst. Primorske novice, št. 43, 4.3.2019, str. 32 

 

• Ameriško vabilo, ki ga ne bo mogoče zavrniti. Borut Šuklje. Primorske novice, Koper, 01. 03. 2019 
Borut Šuklje, strateški analitik 
https://www.primorske.si/2019/02/28/amerisko-vabilo-ki-ga-ne-bo-mogoce-zavrniti 
 

 
Slika: Borut Šuklje. Primorske novice koper, Regionalni horizonti 01. 03. 2019. Foto: Primorske novice 
Pismo, ki sta ga prejela oba predsednika, je bilo po obsegu razmeroma skromno. Vsaj zaradi datuma, 14. december 2018, bi 
lahko bilo tudi svojevrstno božično in novoletno voščilo, okrašeno z nezmotljivo velikim podpisom ameriškega predsednika 
Donalda Trumpa. Toda pismi, poslani predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in predsedniku Kosova Hashimu Thaciju, nista 
bili ne voščilo ne vljudnostno izražanje želja po dobrem zdravju in uspehih.  
Pismi sta bili predvsem opomnik o neopravljenem delu in neizpolnjenih obljubah obeh naslovnikov. Obenem sta pismi, kar 
je bilo za omenjena posebno sporočilo, obveščali, da se razpoložljivi čas izpolnitve dogovora nekako izteka. Ameriški 
predsednik je to seveda napisal v finem diplomatskem jeziku. Da se že veseli dne, ko bo lahko v Beli hiši gostil srbskega in 
kosovskega predsednika, in dne, ko bodo skupaj proslavili zgodovinski sporazum Beograda in Prištine. Temu je dodal, da te 
priložnosti ne smeta izpustiti, saj je pomembna za mir, varnost in ekonomsko rast celotne regije. 

https://www.primorske.si/2019/02/28/amerisko-vabilo-ki-ga-ne-bo-mogoce-zavrniti
https://www.primorske.si/avtor?a=Borut%20Šuklje
https://www.primorske.si/Mnenja/Kolumne/Regionalni-horizonti
https://www.primorske.si/avtor?a=Borut%20Šuklje


Tsipras in Zaev sta pokazala, da države regije potrebujejo liderje, ki spoštujejo sprejete dogovore in jih skozi zapletene 
institucije in procedure državne zakonodaje tudi znajo realizirati. 
Samo še vprašanje dni je bilo, kdaj bosta pismi dobili tudi svoje nadaljevanje, odločitev ameriške administracije o 
imenovanju morebitnega posrednika pri sprejemanju takšnega končnega dogovora. Odločitev o novem Richardu 
Holbrooku, ki je v času predsednika Billa Clintona aktivno sodeloval pri mirovnem sporazumu in končanju jugoslovanskih 
vojn. Nedavno, v začetku letošnjega februarja, so se pojavile prve informacije, da bi v regijo lahko ponovno prišel ameriški 
diplomat Philip Reeker. In to je bilo samo dan ali dva kasneje, ko je na predavanju v ameriški prestolnici predsednik Thaci 
ocenil, da bi lahko tudi Moskva podprla pomiritev Beograda in Prištine. Za potrditev teze je opisal svoje zadnje srečanje z 
ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, njun pogovor ob proslavi 100. obletnice konca prve svetovne vojne v Parizu. 
Takrat naj bi Putina povsem neposredno - prav to formulacijo je uporabil Thaci - vprašal, kakšna bi bila reakcija Rusije, če bi 
Srbija in Kosovo dosegli sporazum. Putin naj bi mu odgovoril, da bi to podprli. Thaci je to izjavo ocenil za pomembno 
spremembo ruskih stališč. Še junija leta 2017 je namreč po sestanku s hrvaško predsednico Kolindo Grabar Kitarović in 
predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem dejal, da lahko zgolj upa, da se bo rusko stališče spremenilo, saj da je Kosovo 
talec ruskega veta v Varnostnem svetu OZN. Sredi lanskega junija se je oglasil tudi ruski veleposlanik v Beogradu Aleksander 
Čepurin z mnenjem, da njegova država ne bi nasprotovala ideji o novi razmejitvi Srbije in Kosova. To je takrat pomenilo, da 
bi sever Kosova z večinskim srbskim prebivalstvom postal del države Srbije, srbske občine v Preševski dolini z večinsko 
albansko populacijo pa bi postale del Kosova. 
Toda to je bilo še vse v času, ko jih ni prav veliko verjelo, da bosta predsednika vlad Makedonije in Grčije, Zoran Zaev in 
Alexis Tsipras, ob vseh odporih lahko sklenila zgodovinski sporazum o novem imenu Makedonije in novem odprtju vseh 
procesov polnopravnega članstva Severne Makedonije v obrambni zvezi Nato in EU. In zato se je tudi zdelo, da je mogoče 
sporazum Beograda in Prištine preprosto časovno odlagati. A Tsipras in Zaev sta uspela. Pokazala sta, da države regije 
potrebujejo liderje, ki spoštujejo sprejete dogovore in jih skozi zapletene institucije in procedure državne zakonodaje tudi 
znajo realizirati. Obenem je dosežen makedonsko-grški sporazum pomenil tudi, da ostaja ključno odprto vprašanje Balkana 
popolna normalizacija odnosov Beograda in Prištine. Da se je čas za pogajanja nekako iztekel in da jih velja zaključiti. Zato se 
Thacijev optimizem na washingtonskem predavanju ni zdel prav pretiran. Pa vendar je motila drobna podrobnost. 
Tistega dne, junija 2017, ko je Vučić slavil svoje predsedniško imenovanje, sta bila med gosti tudi dva, ki sta natančno 
vedela, zakaj sta prišla v Beograd. Prvi je bil ameriški odposlanec, diplomat Hoyt Brian Yee, drugi zaupnik predsednika 
Putina Nikolaj Petrušev. Hoyta sem spoznal pred leti v Zagrebu, Petruševa osebno ne poznam. Leta 1999 je na mestu šefa 
ruske obveščevalne službe FSB zamenjal Putina, ko je ta začel svojo državniško kariero. In Petrušev ve, kaj bi pomenil 
dokončen sporazum Beograda in Prištine: vnovično zamejitev ruskega vpliva na Balkanu. Črnogorske oblasti so ga označile 
za možnega vplivnega akterja poskusa izvedbe državnega udara in odstranitve predsednika Mila Đukanovića. Petrušev 
ocenjuje, da je širitev zveze Nato na Balkan v nasprotju z velikim sporazumom Rusije in ZDA iz konca osemdesetih let 
prejšnjega stoletja. Pomeni, da bi podpora sporazumu o dokončni ureditvi odnosov Srbije in Kosova pomenila tudi ruski 
geostrateški odhod z Balkana. In da bi bila edina težava med državami regije, ki bi ostala, nedoločene državne meje Hrvaške 
s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro. Kjer pa tudi ne gre samo za meje. Gre za veliko vprašanje nahajališč plina v 
Jadranskem morju, predvsem v Črni gori in tudi Bosni in Hercegovini. Kar dodatno ogroža tudi ruske plinske interese v regiji. 
Zato je bila tako zanimiva obnova Thacijevega pogovora s Putinom v Parizu in izrazi ruske benevolence glede dogovora 
Beograda in Prištine. 
Potrditev tega je prišla pred nekaj dnevi s povsem neobičajnim nastopom srbskega ministra Nenada Popovića. Obvlada 
svoje delo, pred leti je bil v vladi Vojislava Koštunice podpredsednik vlade, obenem pa je povsem dovolj in še bolj bogat, da 
mu operativnega ministrskega dela ni treba opravljati. V Beogradu sem zjutraj nekega letošnjega februarskega dne 
spremljal prve televizijske novice. In prisluhnil. Popović je obtožil srbskega zunanjega ministra Ivico Dačića, ki načeloma ne 
skriva svojega posebnega odnosa do ruske vloge v regiji, da želi promovirati neustavno protidržavno idejo o razmejitvi na 
Kosovu. Da gre za ustavno izdajo in da bi Dačić, ki je bil od časa Slobodana Miloševića naprej v vseh srbskih vladah, moral 
razmisliti, ali lahko še vztraja v aktualnem ministrskem kabinetu. 
Popović, zanj pravijo, da ima edini v Srbiji neposredne povezave z ruskimi oblastmi, je bil odločen. Da ima Srbija samo eno 
možnost. Vztrajanje, da je celotno Kosovo, do zadnjega centimetra, kot je poudaril, Srbija. Malce kasneje je dodal, da je to 
edino stališče, ki ga podpira predsednik Putin. 
Trumpovo decembrsko pismo obema predsednikoma držav lahko razumemo predvsem kot določitev časovnega okvira, v 
katerem bo celovit sporazum med Beogradom in Prištino moral biti sprejet. Napotitev diplomata Reekerja v regijo pa kot 
orodje, kako to narediti. Vabila na proslavo tega dogodka se pač ne bo dalo zavrniti.  

• Odlični znanstveniki in šibka znanost. Vesna Humar. Primorske novice, Koper, letn. 73, št. 51, 4.3.2019, str. 4 
Koper. ZRS Koper uspešno na samostojni poti. Pišot: Evropski razpisi bi morali biti le dodatek. 
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• "Omejujejo nas lastne boleče zgodovinske izkušnje". Intervju: Kaja Širok. Pogovarjali sta se: Maja Kač, Ana 
Svenšek.     Ljubljana - MMC RTV SLO. 1. marec 2019  

Intervju z zgodovinarko Kajo Širok o novem projektu Izza zidov, ki ga lahko s svojimi spomini polnite tudi vi 
https://www.rtvslo.si/zidovi/omejujejo-nas-lastne-bolece-zgodovinske-izkusnje/481242 
 

 
Slika: Raziskovalno jo zanima percepcija zgodovine in oblikovanje identitete skozi kolektivni spomin, torej odnos med 
zgodovino in ustno zgodovino, individualnimi spominjanji in oblikovanjem spominskih skupnosti, svoje izsledke pa je 
med drugim popisala v knjigi Kalejdoskop goriške preteklosti. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
"Če bi lahko izbrisali zadnjih sto let krvnih obračunavanj, bi morda lahko zaživeli kot složna skupnost," o življenju ob meji 
na Goriškem razmišlja Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 
Kot Solkanko jo goriška preteklost spremlja od malih nog. Od starih staršev in sosedov je slišala preštevilne zgodbe prostora, 
ki je v zadnjem stoletju pretrpelo udarce obeh velikih svetovnih spopadov, fašistične represije in številne premene, 
povezane z nastajanjem novih držav in premaknjenih mej. Tudi pod vplivom vseh teh pripovedi je svoje strokovno delo 
usmerila prav v proučevanje in poskus razumevanja kompleksnega političnega, jezikovnega in nacionalnega položaja tega 
obmejnega območja in na podlagi te oblikovane identitete svojega domačega kraja in njegove širše okolice. 
V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bodo letošnje leto med drugim posvetili prav vprašanju, kako so dogodki 20. stoletja 
vplivali na življenje ljudi na obeh straneh meje. K temu sta jih spodbudili dve obletnici ‒ 30. obletnica padca Berlinskega zidu 
in pa 15. obletnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo in posledičnega padca dolgoletne meje med Goricama. Ob tej 
priložnosti se je muzej povezal z MMC RTV Slovenije, založbo Beletrina, Spomenikom berlinskemu zidu iz Berlina, 
Zgodovinskim muzejem Bosne in Hercegovine iz Sarajeva in zavodom 47/04 iz Gorice, da bi odprli premislek o zidovih, tako 
tistih fizičnih, ki so ali pa še vedno razdeljujejo mesta in države, do tistih v naših glavah. 
Želimo si, da bi nas ljudje spustili v svoje spomine in z nami delili zgodbe, ki bodo čez desetletje izginile in jih ne bomo 
mogli več spoznati. Če imajo bralci kakršno koli zgodbo ‒ ni treba da je posebna, pomembno je, da je osebna ‒ naj jo 
podelijo z nami in tako pomagajo ohraniti spomin na mejo. 
Kaja Širok 
"Meje v glavah so, a se mi zdi, da če bi že v otroštvu začeli spoznavati tudi zgodovino drugega, bi stopili korak bliže," 
razmišlja zgodovinarka sicer o obmejnem območju Italije in Slovenije, vendar v resnici podobno velja za skoraj vsa območja, 
kjer se srečujejo različne identitete. "S projektom, ki smo ga poimenovali Izza zidov, se ukvarjamo z vprašanjem, kako se je 
vzpostavil naš spomin na to, kar je nekoč bila jugoslovansko-italijanska meja in nato slovensko-italijanska meja do vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo. Zanima nas, na kakšen način je prebivalstvo dočakalo ta dan in kaj so pričakovali," dodaja. 
Z zgodovinarko smo se pogovarjali o zgodovinskih okoliščinah, ki so determinirale življenja ljudi na obeh straneh italijansko-
slovenske meje, kako je ta v preteklosti vplivala na njihov vsakdan, o italijanski percepciji skupne zgodovine in tem, kakšna 
prihodnost čaka obmejni prostor.  
Odraščali ste v Solkanu. Kako se spominjate časa, ko je Gorici ločevala meja? Če danes pogledate na svoje otroštvo, svojo 
mladost ‒ kako je ta omejitev vplivala na življenje vaše družine in okolice? 
Meja je dejansko popolnoma zaznamovala moje življenje in tudi mene kot osebo. V otroštvu je meja pomenila predvsem 
tisti drugi del mesta, kamor smo med konci tedna hodili na sprehode in kjer so se prodajale boljše stvari. V otroški logiki je 
bilo zelo lepo – ene čokolade si dobil v Novi Gorici, druge pa v stari Gorici. V moji predstavi je vsak nekaj izumil in tisto tudi 
potem prodajal.  
Gorica je vezana na zelo lepe spomine ‒ ne zgolj zaradi materialnih dobrin, ampak tudi zaradi posebnih dogodkov, ki so se 
tam dogajali. Med njimi je verjetno izpostaviti Andrejev semenj, ki se odvija ob koncu leta in je bil za nas otroke eden 
najpomembnejših trenutkov v letu. Tam je bil svet v malem, tam so prodajali stvari, ki jih drugače nikoli nismo videli. Še 
pomembneje pa je bilo, da si pri 12. letih lahko zaprosil za lastno prepustnico, in seveda je pomenil za nas prvi prehod meje. 
Odrasel si postal pri 12 letih, ko si lahko dobil prepustnico za prehod meje. Običajno smo se fotografirali za dokumente že 
kakšen dan prej in na sam rojstni dan hiteli na občino, da bi si naredili prepustnico. Takoj, ko je prišla, si odšel hitro sam čez. 
Vedno je obstajal ta "čez". Teren med Solkanom in staro Gorico je urejen tako, da se proti Gorici spustiš po malih tlakovcih, 
"sanpiretrinih", in zato je bil v moji otroški fantaziji to vedno prostor, v katerega si se spustil. Drugo mesto oziroma drugi del 
mesta je bil tlakovan drugače, dišal je drugače in imel je več za otroške oči zanimivih materialnih. 
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Območje Gorice ni bilo mejno samo v 20. stoletju, pač pa je na neki način na meji že od prve omembe. Navsezadnje 
poteka tu naravna meja med Alpami in Krasom, med dolinama Soče in Vipave. To je vsekakor danost, ki je determinirala 
tudi življenje tukaj živečih prebivalcev. 
Vsekakor. Goriško – Gradiščansko ozemlje in Gorica kot zgodovinsko mesto je zgodovinsko mesto oz. zgodovinski kraj, ki je v 
toku časa – prvič je bilo celotno območje omenjeno že leta 1001 ‒ doživljal svoje vzpone in padce. Imel je svoje zapise 
zgodovine, ki smo jih potem pozneje obravnavali kot nacionalne, tako za nemško in italijansko kot slovensko skupnost. Če 
imajo Italijani na eni strani svoje spomine na Gorico, imamo Slovenci svoje, kot denimo obglavjenje tolminskih puntarjev na 
Travniku v središču Gorice. Tudi iz vseh virov je razbrati, da so bili ti kraji vedno poseljeni z jezikovno mešanim 
prebivalstvom. V srednjem veku in stoletjih takoj zatem težko govorimo o nacionalnih identifikacijah, ker pridejo te pozneje, 
zlasti po letu 1848. Takrat se pojavijo trditve, komu ti kraji pripadajo in kdo je v teh krajih glavni. 
 

 
Slika: Tri generacije družina Vuga. Najmlajša, ki jo mati drži v naročju, je nona Kaje Širok, Julica (1916–2012). Foto: osebni 
arhiv  
 
Za razumevanje tega prostora se moramo nujno dotakniti tudi prve svetovne vojne. Tukaj je potekala fronta med Italijo 
in centralnimi silami, domačini so morali kot begunci oditi na drug konec dežele, po vojni Italija v skladu z londonskim 
paktom zasede ozemlje ... Kakšno je bilo tukaj življenje med prvo svetovno vojno in v prvih letih po njej? 
Če skočim za trenutek iz splošne v lastno, osebno zgodovino, moram reči, da sem imela ta privilegij, da je z menoj do pred 
osmimi leti živela nona, ki je bila letnik 1916. Ker je ta generacije živela v isti hiši, sem bila s temi zgodbami zelo seznanjena, 
oplemenitena. Ne nazadnje so tudi določile, kaj me je pri študiju zanimalo.  
Družina moje none, ki je bila takrat komaj novorojeno dete, je avgusta 1916 bežala iz Gorice, ki so jo Italijani v svoji 
historiografiji osvobodili, v naši pa okupirali. Družina Vuga se je v te kraje vrnila šele po nastanku nove meje. Ta odločitev 
seveda ni bila samoumevna. Na fotografiji celotne družine v taborišču Bruck na Litvi so tri rodovi. Začne se z mojo nono, ki 
je še dojenček v rokah svoje matere Hortenzije Vuga, in za njo je moja prapranona in vsi njeni štirje otroci, ki so vsak izbrali 
popolnoma drugačno pot med prvo in drugo svetovno vojno: naša družina je ostala v Solkanu, en brat se je odločil, da bo 
živel v Kraljevini SHS in se je preselil v Niš, drug brat se je z ženo že v 20. letih preselil v Argentino in tam z družino tudi ostal. 
Sestra pa se je potem leta 1947, ko je prišlo do nove razmejitvene linije, odločila, da bo živela v Gorici, ker ni želela biti v 
Jugoslaviji. Torej ena sama družina, ki se v času enega rodu razcepi na toliko različnih koncev bodisi sveta bodisi ideologij.  
O tem, kako je bil ta prostor zaznamovan s fašizmom, je bilo napisanih že veliko knjig. Veliko manj pa smo se s tem ukvarjali 
na individualnih ravneh, torej v pričevanjih. In ravno tukaj sva z italijanskim kolegom Alessandrom Cattunarjem prek 
pričevanj z analizami in raziskavami pokazala, da so dejansko nastopale različne zgodbe. Italijanske so govorile, da je ta 
prostor končno postal, kar je bil ‒ torej italijanski. Slovenske pa so bile zgodbe trpljenja in nezmožnosti izkazovanja lastne 
identitete – ne z imeni in priimki, ne z jezikom in ne z vsakodnevnim življenjem. Večina zgodb, te so bile pridobljene tako na 
slovenski kot italijanski strani meje ter v zamejski skupnosti, govori o tej konstantni mali borbi znotraj družine, da ohranja 
identiteto, da ohranja samega sebe. Seveda se bodo stvari krepko zasukale z drugo svetovno vojno in potem dejansko 
dosegle vrh v maju 1945 in posledično v zavezniški vojaški upravi. 
Kmalu sledi torej druga totalna in vseobsegajoča vojna. Na koncu pridejo partizani pred Zavezniki v Trst in Gorico, kar 
slovanski prebivalci, zatirani v desetletjih fašizma, vidijo kot osvoboditev, italijanski pa kot okupacijo. Za zeleno mizo 
območje začasno razdelijo v dve coni, ena je pod jugoslovanskim in druga pod italijanskim vplivom? Kako se v tistem 
trenutku spet spremeni življenje ljudi? 
Ko analiziramo zgodovino cone A in cone B, torej trenutek med letoma 1945 in 1947, se mi zdi zelo pomembno, da pri 
interpretaciji skočimo tudi dve leti nazaj. Torej v čas kapitulacije Italije in vzpostavitve operativne cone Jadranskega 
primorja, torej Adriatisches Küstenland. Že to obdobje je bilo, čeprav ga velikokrat ne primerjamo, zelo simbolno. Iz 
pričevanj je izšla zgodba o tem, da se prebivalstvo samo po sebi nemško govorečih vojakov ni toliko balo, kot se je balo 
tistih kolaboracijskih vojska, ki so prišle z njimi na to ozemlje. Kaj je razlog za takšno interpretacijo? Ljudje so jezik poznali, 
nenazadnje so se ga učili v šoli. Ne glede na to, da so nacisti okupirali območje, je velika večina starejšega prebivalstva z 
njimi lahko komunicirala v nemškem jeziku in jih skozi to prizmo ni čutila za takšno težavo kot na primer četnike, ustaše, 
kozake, ki so tudi takrat prišli z nemško vojsko. Seveda ne smemo pozabiti tudi na X MAS. Kako so se ljudje v tistem obdobju 
med 1943 in 1945 dejansko privadili komunikacije s tujcem, je stvar čisto individualnih osebnih strategij. Te strategije se 
bodo na isti način ponovile tudi po letu 1945, ko bo na območje ponovno prišla vojska, ki ni domača, ki je tuja, ki je za veliko 
večino Slovencev tudi videna kot tujek. Ne pa za vse. Enačba, ki se je vzpostavila: Slovenci – titini; Italijani – fašisti, nikakor 
ne sme biti iztočnica za razumevanje tega prostora. Na eni in na drugi strani smo namreč imeli skupine, ki so želele optirati 
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ravno za drugo stran. In so se dejansko borile proti temu, da bi priključitev temeljila na nacionalni, temveč na ideološki 
ravni. Ravno ta kompleksnost je v tem prostoru toliko bolj zanimiva. Ne gre zgolj za dve leti zavezniške vojaške uprave, 
ampak ne nazadnje tudi dveletno nemško okupacijo pred tem. Navsezadnje so bili za večino kot tujci na območju videni tudi 
ameriški vojaki, še toliko bolj pa angleški, ki niso želeli imeti stikov s prebivalstvom. V italijanskei terminologiji je to 
tolmačeno kot okupacija, 'Territori occupati'. 
 

 
Slika: Povojna razdelitev Primorske in dela Julijske krajine na cono A in cono B, ki pa ju ne smemo zamenjati s conama A 
in B Svobodnega tržaškega ozemlja. Foto: MMC RTV SLO  
 
Če konkretno govorimo o meji, ki se je vzpostavila v obdobju med 1945 in 1947: kaj je to pomenilo za ljudi? Zdaj so bili 
naenkrat odrezani od nekega prej enovitega prostora. 
Stvar je bila še bolj kompleksna. Pravnoformalno je do nove pogodbe, do nove meje, še vedno veljala rapalska. Znotraj 
rapalske meje je teritorij razdeljen na dva dela. Tukaj ne govorimo o pravih, državotvornih mejah, temveč o nekih začasnih 
rešitvah. Zato tudi ime: začasna meja. Namreč, ne mejna cona cone A ne cone B nista pravnoformalno nikoli vzpostavljeni 
kot meji. Dandanes, ko praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini, se v javnosti velikokrat sliši zasmehovanje, 
zakaj praznujemo teh par kilometrov cone A. Avtomatično smo iz kolektivnega spomina izbrisali to, da tudi cona B ni bila 
samoumevna. Med obema mejama so veljali do mejnega območja, torej do Jugoslavije in na drugi strani do Italije, posebni 
režimi. Zavezniška anglo-ameriška vojska je svoje surovine in svojo vojsko pridobivala prek Italije in ni vstopala v cono B, 
medtem ko se je cona B krepila iz Jugoslavije. Vmesni prehod med conama je bil dovoljen samo tistim, ki so že prej dejansko 
živeli v coni A ali v coni B. Avtomatično prehajanje prebivalcev Jugoslavije ali Italije v cono A ali cono B ni bilo mogoče. Za 
prebivalstvo v tistih krajih so bili narejeni posebni osebni dokumenti, ki so dokazovali, da ti ljudje tam tudi zares živijo. 
Zavezniki so se namreč bali, da bi tako z ene kot druge strani v cono A začeli prihajati agitatorski elementi, ki bi lahko na 
območju, ki so ga že ves čas imenovali sod smodnika (vsak dan so potekale manifestacije in dnevno je prihajalo do sporov in 
pretepov) zanetili nemire. Zavezniki so se zavedali, da morajo poskrbeti za red in mir. Varnost je bila na tem območju ena 
glavnih prioritet. In dosegala se je tudi tako, da se je zelo nadziralo prihode in odhode ljudi. Na višji ravni je bilo to videti kot 
mogoče, v resnici pa se to ni dogajalo. Iz cone B so redno vdirali v cono A, ugrabljali ljudi, ki so bili na posebnih seznamih. 
Nasilje je na eni in drugi strani ostajalo prisotno. 
Kar se tiče prehrane in vsakodnevnega življenja, pa so nekatere vasi same želele preiti v cono A. Med conama je bila zelo 
velika razlika v kvaliteti vsakodnevnega življenja. V coni A so se materialno dvignili predvsem v tistih družinah, ki so si bile 
sposobne pridobiti na svojo stran enega ali dva ameriška mešetarja in prek črnega trga dejansko vzpostaviti trgovino, ki je 
slonela predvsem na materialnih dobrinah. Tisti, ki je vzpostavil tak način črnega trga, je zelo dobro živel. In to je bila ta 
velika razlika s cono B, ki je po vojni še vedno zelo životarila. Seveda se bo to dejansko pokazalo kot bolj problematično za 
tiste prebivalce cone A, ki so po septembru 1947 postali del Jugoslavije. 
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Slika: Prebivalstvo med obiskom razmejitvene komisije na veliko pripravlja manifestacije, da bi pokazalo pravo naravo 
teh krajev. Dediščina je še danes vidna, recimo napisi, ki jih najdemo po starih hišah. Foto: Muzej novejše zgodovine 
Slovenije  
 
Kakšni so bili predlogi razmejitve? Na kaj so se opirali? 
Takoj po koncu vojne je vzpostavljena zahteva, da je treba cono čim prej urediti. Ne nazadnje o njenem pomenu za 
diplomatskimi mizami govori že železna zavesa, ki jo je potegnil Churchill, in je segala neposredno v naše kraje. Ureditev 
interesnih sfer je bila zelo problematična. Če sta bila v prvi fazi Tito in jugoslovanska vojska pri Zaveznikih sprejeta kot 
prijateljska, so že pred mirovnimi pogodbami postali tekmeci za isto območje. Med marcem in aprilom prispe na 
problematično območje cone A in cone B mednarodna razmejitvena komisija. Sestavljajo jo 4 člani: sovjetski, francoski, 
britanski in ameriški delegat. Prebivalstvo se takrat na veliko pripravlja na manifestacije, tu so močne agitacije, da se pojavi 
prava narava teh krajev. Dediščina tega obdobja je še danes vidna, recimo napisi, ki jih najdemo po starih hišah: Tukaj je 
Jugoslavija, živel Tito itd. Ta komisija potem odpotuje v Pariz, kjer se začnejo mesec pozneje priprave na pariško mirovno 
pogodbo in pripravijo štiri razmejitvene linije. Jugoslovanski rešitvi je najbolj naklonjena sovjetska. Tako britanska kot 
ameriška pa zelo posežeta v območje in dodelita Italiji še skoraj vso Istro. Prevladal je francoski razmejitveni predlog, ki je bil 
sprejet kot najbolj složen, vmesen. Ne moremo reči, da je prostor zaživel kot srečen in da so bili ljudje z odločitvijo 
zadovoljni. Italijani izobesijo črne zastave, Slovenci so tudi zelo nezadovoljni. Vzpostavi se dikcija izgube Gorice, medtem ko 
se še vedno čaka na del z mestom Trst, ki ostane del Svobodnega tržaškega ozemlja.  
Iz današnje perspektive je seveda tudi zanimivo to, da je bila pogodba podpisana februarja 1947, v veljavo pa je stopila 
septembra istega leta. Ljudje so imeli torej slabega pol leta časa, da se odločijo, na kateri strani bodo živeli in si uredili svoje 
življenjske razmere. Zanimivo je zato, ker sta bila do pred približno 15 let ta dva datuma (10. februar in 15. september 1947) 
za širši kolektivni nacionalni spomin popolnoma prazna in nepomembna. Z vzpostavitvijo italijanskega dneva spomina in 
pozneje tudi praznika vrnitve Primorske matični domovini sta datuma dejansko pridobila zelo močno politični in nacionalno, 
emocionalno konotacijo. In danes vidimo rezultate nagibov in trudov, da se ta datuma vzpostavita v kolektivni spomin. 
Zadnje tedne razburjajo besede predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija v Bazovici, slišimo italijanske 
politike, ki ponavljajo, da so bile žrtve v fojbah zgolj zato, ker so bili Italijani. Je italijanska interpretacija fojb in povojnega 
dogajanja ob meji že dosegla stopnjo dominantne naracije zgodovinskih dogodkov v Italiji? 
Ja, to je že postal dominantni diskurz. Začel se je uveljavljati takoj po uvedbi praznika spomina, in sicer tam, kjer je za 
prebivalstvo najbolj pomembno ‒ v šolskih učbenikih. Ko določene interpretacije preidejo v šolske učbenike, v vsaki državi 
postanejo del zgodovinske resnice. Nihče ne bo dvomil o tem, kar pišejo naši učbeniki. Tukaj gre za zelo močno 
indoktrinacijo, ki je dejansko dosegla to, kar je za ciljne skupine najpomembnejše: šolstvo. To poteka od sprejetja zakona 
naprej, in če so začeli tako poučevati 10-letnega otroka, je ta zdaj star 25 let. Če te nacionalna dominantna naracija s takimi 
trditvami oplaja, se nikoli ne boš spraševal, ali je bilo to res. Tukaj je pomembna še druga stvar ‒ dan spomina komemorira 
žrtve fojb, istočasno pa se spominja eksodusa italijanskega prebivalstva z območij, ki so pozneje prešla pod Jugoslavijo. A ta 
drugi del se iz naracije počasi povsem izgublja, sploh pa vloga Italije kot države in na kakšen način so ti ljudje životarili še 
desetletja po novi meji je povsem izbrisana iz tega diskurza. Naracija ves čas izpostavlja videnje Italijanov kot žrtev slepote 
komunizma, ne da bi se dogodki interpretirali v širšem kontekstu. Menim, da je bilo delo mešane zgodovinske komisije, ki je 
delovala v 90. letih in v začetku leta 2000, prezrto in pozneje zaradi teh manipulacij dejansko izbrisano.  
Pomembno je tudi, da razumemo trende v zgodovinopisju po letu 1989 in nove vale revizionizmov historiografije. Če smo 
po drugi svetovno vojni na evropski ali svetovi ravni spremljali diskurze zmagovalca ‒ zgodovino druge svetovne vojne so 
pisali tisti, ki so v njej zmagali, pa smo po padcu berlinskega zidu začeli spremljati naracijo žrtve. Vsak išče zgodbo o tem, 
kdo je bolj trpel in kdo bil krvnik. Dnevi spomina, ki so izhajali najprej iz potrebe, da se prepozna žrtve holokavsta, so se 
pozneje preselili v nacionalne zgodbe. Menim, da ni bilo evropske države, ki ni iskala, čigava žrtev je bila v 20. stoletju tudi 
sama. Italiji je ta krvava zgodba, ki se je odvijala takoj po koncu druge svetovne vojne, v vzpostavitvi te vloge prišla zelo 
prav. Politika si je prilastila spomine ljudi, ki so dejansko izgubili svojce ter še desetletja po tem niso vedeli, kje so njihovi 
dragi pokopani, ali pa so se preselili iz svojih domov. Spomin, ki je zelo boleč in se generacijsko prenaša, je postal orodje v 
rokah politike.  
Nemčija se s svojim temnim madežem zgodovine zelo ukvarja, tudi v šolstvu. Ali se je Italija kdaj enako soočila z 
obdobjem fašizma?  
Italija je tako iz prve kot iz druge vojne izšla na strani zmagovalcev. Predvsem je tu pomemben moment zmagoslavje prve 
vojne, ko se v iredentističnih zahtevah ozemlja vrnejo matični domovini. Strukture spominjanja na prvo vojno so v obdbju 
med obema vojnama in vzponom. Predvsem z vzpostavitvijo t. i. parkov spomina v večjih mestih je redno poudarjala 
spomin na padle italijanske fante v borbi za domovino. Madež fašizma, genocid v Etiopiji, napad na afriške države, napad na 
Jugoslavijo leta 1941 in vse grozote v Ljubljanski pokrajini ter na Balkanu, so bili s kapitulacijo leta 1943 izbrisani. Mi 
govorimo o kapitulaciji, terminološko je to armistizio (premirje). Že to nakazuje na drugačno oblikovanje spomina. To, da je 
bilo v Trstu taborišče smrti Rižarna, se iz italijanskega kolektivnega spomina briše, saj naj bi za to bili krivi nacisti, ki naj bi 
taborišče vzpostavili v času nacistične okupacije tega dela ozemlja. A ne moremo posplošiti, da je nesoočanje z lastno 
preteklostjo, predvsem z dediščino fašizma, prisotno v celotni italijanski družbi. To bi bilo napačno. Različne dežele, kraji, 
univerze se s tem ukvarjajo. Smo pa v obdobju, ko se nam politike desnih strank vračajo kot bumerang. 
Svoje raziskovalno delo ste usmerili v proučevanje kolektivnega spomina in s tem povezane identitete in percepcije 
zgodovine na Goriškem. Gotovo ste veliko zgodb o tem, kako je v življenja non in nonotov zarezala nenadoma 
postavljena meja, slišali že od malih zgodb. Kako se je vaše strokovno raziskovanje ujelo z že slišanim ali poznanim. So 
vam pričevanja, ki ste jih zbirali za svojo doktorsko disertacijo itd., prinesla kakšno presenečenje? Podatke ali spomine, ki 



jih niste poznali?  
Raziskovalci vstopamo v vse naše raziskave z lastno subjektivnostjo, kot dodelani ljudje in imamo določena pričakovanja. 
Moje zanimanje za to mejo se je začelo ob zavedanju, da se je ta meja z letom 2004 začela spreminjati. Ugotovila sem, da 
ljudje, ki so doživeli vzpostavitev meje, zdaj lahko doživijo tudi njen konec. Moja nona se je pred vojno dnevno s kolesom 
peljala po isti poti do Gorice, sama pa je nisem mogla ponoviti, saj je bila vmes meja brez možnosti prehoda. To so bile sive 
cone, ki jih imaš okoli sebe, a jih ne poznaš. Zanimalo me je, kako se ljudje odzivajo ob tem, da se je neki prostor zaprl, zdaj 
pa se bo spet odprl. Solkan se je historično povezoval z Oslavjem, Pevmo, Števerjanom, slovenskimi vasmi v danes 
italijanskih Goriških Brdih. OB vzpostavitvi meje se ti stiki prekinejo, običajne rutine zamenjajo nove poti in nove prometne 
povezave. 
Ob iskanju zgodb so me predvsem zanimala pričevanja o življenju družin, ki jih je meja razdelila. Tak je bil tudi primer naše 
družine, kjer so otroci iz prvega zakona mojega nonota ostali v Gorici, stiki pa zelo redki. Kako so torej ti ljudje, ki so imeli 
svojce na obeh straneh, doživljali ta prostor. Ko sem na študiju v Bologni spoznala kolega Alessandra Cattunarja, sva skupaj 
začela zbirati še zgodbe z italijanske strani. Zastavila sva si, da se pričevalci z obeh strani spominjajo istih dogodkov, 
zanimala pa naju je narativna struktura pripovedi ‒ kako vidijo sebe v tej zgodbi. Vse njihove zgodbe so se začele že v prvi 
svetovni vojni: ali so bili begunci ali so ostali na tem območju, kaj se je dogajalo z njihovimi starši in podobno. Presenetilo 
me je, da je moj italijanski kolega ob poslušanju istih zgodb prihajal do popolnoma različnih zaključkov. Naučila sem se, da 
če želim razumeti italijanske zgodbe, moram najprej razumeti njihovo zgodovino. Čeprav živimo skupaj na istem območju in 
imamo več skupnega v vsakodnevnih navadah, predvsem v prehrambenih, obiskujemo iste dogodke kot GUsti di Frontiera 
ali Andrejev semenj, pa vsakega definirajo zgodbe, ki izhajajo iz osebnih zgodb naših prednikov – tako na italiajnski kot 
slovenski strani. To so ti toksični spomini, ki izbruhnejo v ekscese ob dogodkih, kot je bil ta zadnji v Bazovici.  
V enem od pogovorov, ki ste jih pripravili za Arhive spomina, je zdaj že pokojni Tomaž Marušič poudaril, da se gospodje 
na stara leta, ko spijejo kozarec, še vedno pogovarjajo o Gorici, ki da je slovenska, sliši se parolo: Reka, Trst, Gorica ‒ naša 
je pravica. To je še vedno močno zasidrano v zavesti starejših. Očitno torej prek njihovih zgodb tudi v mlajših 
generacijah?  
Potomci se zagotovo fiktivno čutijo pripadne temu prostoru. Fiktivno pravim zato, ker čutijo povezanost s prostorom, kjer 
sami nikoli niso živeli, nimajo mreže prijateljstev ali kaj podobnega. Ko mediji potencirajo te zgodbe, se pojavi občutek neke 
identitete, ki so jo izgubili. To so kompleksne stvari, ki jih ljudje prevečkrat tolmačijo samo skozi nacionalno prizmo. Tukaj je 
napaka, saj je to bilo vedno obmejno in predvsem etnično mešano območje. Nacionalna prizma pa vedno sloni na tem, kdo 
je žrtev koga, čeprav bi lahko obrnili pogled in govorili o tem, kaj nas zaradi življenja tukaj združuje. Če bi lahko izbrisali 
zadnjih 100 let krvnih obračunavanj, bi morda lahko zaživeli kot služna skupnost. Ko je Slovenija postala samostojna, se je 
veliko govorilo o tem, da se bo meja na tem območju odprla. Vstop Slovenije v EU smo simbolno praznovali ravno v Gorici. 
Zgodba o tem, da bi se Gorica in Nova Gorica lahko združili in postali eno, se nam vrača kot bumerang, omejujejo pa nas 
lastne boleče zgodovinske izkušnje. 
 

 
Slika: Praznovanje vstopa Slovenije v EU in današnja podoba istega trga. Foto: BoBo  
 
Kakšno je bilo vzdušje med ljudmi decembra 2004 ob vstopu v EU in potem tri leta pozneje ob priključitvi Slovenije 
schengenskemu območju? Kakšna so bila pričakovanja ljudi ob meji? 
Tistega večera se spominjam kot lepega, veselega, deževnega. Vsi smo bili v zanosu, vsi smo si želeli boljšo prihodnost za ta 
prostor. Vedno sem si predstavljala, da bi Trg Evrope postal stičišče spomina, prostor miru, kjer bi lahko govorili o tem, kaj 
se nam je zgodilo. A 15 let pozneje imamo še vedno enak trg in to je to. Odmikamo se od tega, da bi lahko nekaj naredili 
skupaj. Novi politiki v občinskih strukturah velikokrat premalo poznajo lokalno zgodovino in realnost tega prostora, ali pa jo 
tolmačijo zgolj enostransko. Želeli in pričakovali smo več. Zdaj smo spet vsa ta pričakovanja zapakirali v EPK 2025. Z EPK 
2025 si želimo v prostor prinesti nove vsebine, ki bi nas povezovale in gradile skupen prostor. Osebno hrepenim po muzeju, 
ki bi bil sposoben predstaviti obe naraciji, obe zgodovini in kjer bi ljudje lahko spoznali, kako kompleksen je ta prostor. NI 
enostavnih naracij, ni enostavnih rešitev.  
Datuma 10. februar in 15. september 1947 sta bila do pred približno 15 let za širši kolektivni nacionalni spomin 
popolnoma prazna in nepomembna. Z vzpostavitvijo italijanskega dneva spomina in pozneje tudi praznika vrnitve 
Primorske matični domovini sta datuma dejansko pridobila zelo močno politično in nacionalno, emocionalno konotacijo. 
In danes vidimo rezultate nagibov in trudov, da se ta datuma vzpostavita v kolektivni spomin. 
Kaja Širok 
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Meje v glavah torej niso padle? Se je odnos Italijanov do Slovencev po letu 2004 kaj spremenil in obratno?  
Verjetno se je za marsikoga odnos vseeno spremenil, a to so individualne zgodbe. V kolektivni zavesti ne verjamem, da se je 
veliko spremenilo. Za to so različni vzroki: volitve, kriza, selitev mladih iz tega območja, nove migracije so centralizirane v 
Gorico in nič v Novo Gorico. Meje v glavah so, a se mi zdi, da če bi že otroci začeli spoznavati tudi zgodovino drugega, bi 
lahko stopili korak bliže. 
V letih takoj po vojni se je zgodil kup zgoščenih dogodkov, pa vendar vse, kar se je na tem območju dogajalo, nekako ni 
ostalo v splošnem spominu. Zadnje desetletje, ko se večinoma ukvarjamo z vzhodno in južno mejo, pa se nam začrtana 
zahodna meja zdi nekako samoumevna.  
Da, iz kolektivnega spomina je bilo izbrisano tudi obdobje začasne ureditve z zavezniško upravo v coni A. Ko smo pred leti 
postavljali v muzeju razstavo Začasna meja: Življenje in hrepenenje v coni A (1945‒1947), smo hitro ugotovili, da v prvih 
povojnih letih sploh ne govorijo o prisotnosti zaveznikov, temveč le, da ti kraji pripadajo Primorski. Imamo ogromno 
fotografij v naši fototeki, a zaveznikov na njih ni skoraj nikjer.  
Tudi tokrat se vsi partnerji v projektu trudimo s pridobivanjem novih osebnih zgodb, spominov, fotografij, drugih 
predmetov. Podobne akcije v vašem muzeju pogosto potekajo ‒ za različna zgodovinska obdobja. Kaj bi si želeli zbrati 
tokrat? 
Želeli bi si več malih zgodb tihotapstva, kako so ljudje mejo razumeli nekoč, kaj so na primer kupovali na drugi strani, 
predvsem pa si želimo, da bi nas ljudje spustili v svoje spomine in z nami delili zgodbe, ki bodo čez desetletje izginile in jih ne 
bomo mogli več spoznati. Če imajo bralci kakršno koli zgodbo ‒ ni treba da je posebna, pomembno je, da je osebna ‒ naj jo 
podelijo z nami in tako pomagajo ohraniti spomin na mejo. 

• Župan Turnišča: Želeli bi si več prispevkov iz naše pokrajine. Intervju: Borut Horvat. Pogovarjala sta se: A. S., 
Ksenija Horvat.   MMC RTV SLO. 2. marec 2019  

Predstavljamo prekmurske župane: Borut Horvat 
Drugi sodržavljani bi morali prepoznati željo prekmurskega človeka, da je del skupne države, pravi župan Borut Horvat.  
Občina Turnišče ima v uporabi enega največjih deležev kmetijskih zemljišč, hkrati pa je med najmanj gozdnatimi v državi. 
Kakšne možnosti razvoja vidi župan Borut Horvat? 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-turnisca-zeleli-bi-si-vec-prispevkov-iz-nase-pokrajine/481347  
 

 
Slika: Borut Horvat je županovanje prevzel jeseni po zadnjih lokalnih volitvah, ko je v drugem krogu prejel dobrih 56 
odstotkov glasov. Foto: Občina Turnišče  
 
Kako boste v vaši občini proslavili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom?  
Posebne prireditve na to temo ne načrtujemo.  
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Željo prekmurskega človeka, da je del skupne države Slovenije. Prepogosto se pri različnih poročanjih v medijih pozabi vse, 
kar je dlje od Maribora naprej. 
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
/ 
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Jožef Klekl, Štefan Kuzmič, Feri Lainšček. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva?  
Proslava ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matico, vsako leto pa praznujemo tudi dan državnosti in dan 
samostojnosti in enotnosti. 
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem?  
Vsi so venci vejli, Marko skače 
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Knjige avtorja Ferija Lainščka. 
Katero zvrst kulture v občini najbolj razvijate?  
Igranje na doma izdelane instrumente – Gomilički degaši, folklorni plesi, kot sta sotiš in šamarjanka, spodbujamo tudi pevce 
ljudskih pesmi. 

https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-turnisca-zeleli-bi-si-vec-prispevkov-iz-nase-pokrajine/481347
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Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v občini najbolj ponosni?  
Stara romarska cerkev Marije pod logom v Turnišču. 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v občini?  
Predstaviti ponudbo gostom, izletnikom – imamo tudi čevljarski muzej v Turnišču (Planika), Ancovo galerijo v Nedelici, 
Kupinarski muzej v Renkovcih. 
 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino občine v turistično ponudbo?  
Skozi različne predstavitve, skozi delovanje društev. 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Da, v smeri večjih možnosti. 
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti?  
Razvoj turizma, razvoj gospodarstva, manjkajoča infrastruktura. 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako?  
Težko ocenjujem, ker bo šele čas pokazal, kaj to prinaša. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Postavljene so bile določene omejitve, ki so zelo prizadele predvsem osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Več skupnih projektov. 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti?  
Gospodarska cona v bližini avtoceste – 1 km. 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine?  
Prej naštete znamenitosti. 
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Turizem in gospodarstvo. 
 

 
Statistični podatki za leto 2016. Foto: Surs  
 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Ker je bil ves čas prisoten – zgodovinsko gledano. 
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Starostna struktura prebivalcev, nizke pokojnine. 
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav?  
Mislim, da ne. 
Katere prekmurske medije redno spremljate?  
Vestnik, Murski val, Pomurje.si, Pomurec.si, Sobotainfo.si. 
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Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih?  
Zelo slabo, želeli bi si več prispevkov iz naše pokrajine. 

• Kmetje: "Do zemljišč na našem območju praktično ne moremo".  Cirila Sever, TV Slovenija  Apače - MMC RTV 
SLO, Televizija Slovenija. 2. marec 2019  

So fitofarmacevtska sredstva, ki jih pripeljejo iz Avstrije, v Sloveniji dovoljena? 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/kmetje-do-zemljisc-na-nasem-obmocju-prakticno-ne-moremo/481517 
 
 
Kmetje v Apaški dolini opozarjajo, da vse več obdelovalne zemlje kupijo naši severni sosedje, sami pa ne morejo širiti 
svojih kmetij. Na eni strani zato, ker primanjkuje zemljišč, po drugi pa zato, ker so tujci pripravljani odšteti precej več 
denarja. 
Zato kmetje pozivajo kmetijsko ministrstvo k zaščiti slovenske obdelovalne zemlje. Skrbi pa jih tudi dejstvo, da ne vedo 
kakšna fitofarmacevtska sredstva in gnojila uporabljajo tujci na slovenski obdelovalni zemlji, zato jih skrbi tudi morebitno 
poslabšanje kakovosti pitne vode. 
V Apaški dolini je kmetijstvo glavna panoga. Na družinski kmetiji Frasovih v Lešanah redijo približno 70 plemenskih svinj in 
obdelujejo 65 hektarov zemlje. Kmetijo želijo širiti, a gospodar Martin Fras pravi, da skorajda nimajo možnosti za nakup 
zemljišč. 
 

 
Slika: Martin Fras bi rad razširil svojo kmetijo, a možnosti za nakup zemljišč skoraj ni. Foto: Cirila Sever  
 
''Dobro polovico obdelovalne zemlje imamo v najemu. Pretežno od Sklada kmetijskih zemljišč, nekaj pa tudi od zasebnikov. Si 
pa seveda želimo imeti več svoje obdelovalne zemlje za dolgoročni razvoj in obstoj kmetije. Ampak do zemljišč na našem 
območju praktično ne moremo. Večji del zemljišč, ki so na voljo, kupijo Avstrijci, ki so za zemljo pripravljeni plačati precej več, 
kot zmorejo naši kmetje. Menim, da bi država morala vzpostaviti neki mehanizem za reguliranje cene kupnine, ker naše 
kmetije niso v stanju plačati tri ali štiri evre za kvadratni meter, ampak polovico tega. Država bi lahko obmejna območja 
zaščitila tako, da bi določila katastrske meje občine, kjer bi država uveljavljala brezpogojno predkupno pravico. Naslednja 
stvar, ki bi jo rad povedal, je to, da mi sledimo KOPOP-programu (Ukrep programa kmetijsko okoljskih podnebnih plačil) na 
drugem in tretjem vodovarstvenem območju. Kar se pa tiče prvega vodovarstvenega območja, je pa tako, da apaško polje 
zajema 27 hektarov zemljišč v neposredni bližini vodnjakov. Tudi tam kmetujemo, kjer so predpisani posebni vodovarstveni 
režimi, na katerih moramo spoštovati stroge omejitve uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. In tudi ta zemljišča lahko 
preidejo v prodajo tujcem. Če ti ne bodo upoštevali teh režimov, me skrbi, da se utegne poslabšati stanje voda, '' je dejal 
kmetovalec Fras. 
''Avstrijski kmetje, ki imajo pravico do nakupa kmetijskih zemljišč v Sloveniji, imajo tudi status kmeta, ki so ga dobili na 
upravni enoti v Gornji Radgoni. Če imajo status kmeta, lahko oddajo zbirno vlogo in pridobijo subvencije,''je povedal direktor 
Kmetijske zadruge Gornja Radgona, Danilo Rihtarič. 
Kako je z neposrednimi plačili in ali jih lahko slovenski kmetje uveljavljajo tudi v sosednjih državah, so na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pojasnili: ''Za neposredna plačila (in druge SKP-ukrepe na površino ali živali, ki se 
uveljavljajo prek vsakoletne zbirne vloge) se v skladu z Uredbo 1307/2013/EU šteje tisti del kmetijskih površin, ki se v npr. 
sosednji državi članici šteje za samostojno kmetijsko gospodarstvo in se neposredna plačila uveljavljajo v državi članici, v 
kateri se nahajajo zemljišča, saj gre za izplačila iz njihove nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Slovenski kmet pa se 
mora pozanimati, kako je z vpisom v "register KMG" zadevne države članice. Prav tako je dodelitev plačilnih pravic, ki so 
podlaga za izplačilo neposrednih plačil (razen proizvodno vezanih podpor), danes možna le iz nacionalne rezerve mladim 
kmetom ali kmetom začetnikom, pri slednjih pa mora sosednja država preveriti, ali gre res za začetnika (torej nima kmetije 
že v Sloveniji). To ne velja za Madžarsko, saj nima sistema plačilnih pravic. Po neformalnih informacijah, ki jih ima MKGP, je 
v preteklem letu le ena kmetija uveljavljala plačila za svoje površine v Avstriji. Da plačil ne uveljavlja več kmetij, je verjetno 
glavni vzrok v tem, da nosilci ne obvladajo tujega jezika in nimajo informacij o postopkih, kako naj jih uveljavljajo. Tudi 
velikost kmetijskih površin, ki jih imajo naši kmetje v Avstriji, je večinoma manjša. Omenjena kmetija je začela uveljavljati 
subvencije v Avstriji ob pomoči avstrijskega ekološkega kmeta - soseda, ki je že pred uveljavljal plačila za svoje površine v 
Slovenji.''  
Vrstni red nakupa kmetijskih zemljišč 
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''Ena od težav je pa tudi to, da sosedje, ki so lastniki kmetijskih zemljišč pri nas, vsa fitofarmacevtska sredstva in gnojila 
pripeljejo iz Avstrije. Morda tudi taka, ki niso v Sloveniji registrirana. Menim, da bi bilo treba prevetriti tudi zakonodajo, ki 
določa vrstni red nakupa kmetijskih zemljišč. Po zakonu je zdaj tako, da ima predkupno pravico prvi solastnik, na drugem 
mestu je kmet mejaš, na tretjem zakupnik, na četrtem pa drugi kmet. Če je tujec že lastnik določene parcele, ima predkupno 
pravico, ker si je mejaš in tako dosti lažje pridejo do zemljišč,''je povedal direktor Kmetijske zadruge Gornja Radgona, Danilo 
Rihtarič. 
"Zemljo prodajajo slovenski kmetje" 
Je poudaril državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek in dodal: ''Zato pa 
razmišljamo o možnostih, kako bi slovenskim kmetom omogočili nakup kmetijskih zemljišč. Tako se v teh dneh pogovarjamo 
z Ribniškim skladom o možnosti stalno odprtega razpisa za ugodna posojila za slovenske kmete, ki bi želeli kupiti zemljišča. S 
tem želimo na neki način ustaviti prodajo tujcem, na drugi strani pa želimo slovenskim pridelovalcem izboljšati pogoje za 
nakup zemljišč. Ob tem pa se je treba tudi zavedati, da v skladu z uredbo EU-ja iz leta 2014 mi kot država ne moremo 
pomagati slovenskim kmetovalcem s kakšno državno pomočjo, ker je v skladu s to uredbo kakršna koli državna pomoč za 
nakupe kmetijskih zemljišč prepovedana. Smo pa tudi sami pregledali poslovanje oziroma delovanje ene od upravnih enot na 
obmejnem pasu, in moram iskreno povedati, da so bila vsa zemljišča, ki so se prodala tujcem, prodana v skladu z našim 
zakonom o kmetijskih zemljiščih. Vsa zemljišča so bila objavljena na oglasnih deskah, pa so jih vseeno kupili tujci, ''je sklenil 
dr. Podgoršek. 
Konkretne rešitve za zaščito obmejnih kmetijskih zemljišč kmetje in lokalna skupnost pričakujejo 21. marca, ko se bodo 
srečali z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec. 

• Program "Le z drugimi smo" izobražuje o medkulturnem dialogu in sodelovanju. Darja Potočan, RSi, projekt 
Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope. Maribor - MMC RTV SLO, Radio Si. 2. marec 2019  

Izobraževanje učiteljev je ključno za dobro vključevanje priseljencev 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/program-le-z-drugimi-smo-izobrazuje-o-medkulturnem-dialogu-in-
sodelovanju/481438  
 

 
Slika: Seminarji spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju, k spoštljivi komunikaciji in h konstruktivnemu reševanju 
konfliktov. Foto: MMC RTV SLO 
 
Vsak med nami prispeva k temu, ali bo družba odprta in spoštljiva, ali pa bo gojila nestrpnost. Seminarji spodbujajo k 
medsebojnemu sodelovanju, k spoštljivi komunikaciji, in h konstruktivnemu reševanju konfliktov. 
Prav to naslavlja program "Le z drugimi smo", ki bo omogočil 10.000 strokovnim in vodstvenim delavkam, delavcem v vzgoji 
in izobraževanju usposabljanje na področju osveščanja o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in 
spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah. Seminarji spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju, k spoštljivi komunikaciji 
in h konstruktivnemu reševanju konfliktov. 
Gre za petletni nacionalni projekt brezplačnega izobraževanja, ki potuje po vsej Sloveniji in poteka pod okriljem Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. V okviru programa izvajajo pet različnih izobraževalnih 
seminarjev, namenjenih pedagoškim delavcem zaposlenim v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, ljudskih univerzah, glasbenih 
šolah in v dijaških domovih. Osredotoča se na vključevanje otrok priseljencev, na ničelno toleranco do nasilja, spoštljivo 
komunikacijo in izzive sodobne družbe, razlaga koordinatorica in predavateljica, dr. Marjanca Ajša Vižintin iz ZRC-ja SAZU-
ja: "Program je namenjen vsem, ki se spoprijemajo z izzivi vključevanja otrok priseljencev, ki bi radi vedeli, kaj je 
najnovejšega na tem področju, kako te vsebine posredovati znotraj rednega učnega procesa, kako naslavljati naraščajoči 
rasizem in ksenofobijo, dva seminarja pa naslavljata tudi ničelno toleranco do nasilja, spoštljivo komunikacijo in izzive 
sodobne družbe." 
 
 
Vsak seminar traja 16 ur in ga lahko vsebinsko povsem prilagodijo potrebam in željam pedagoških kolektivov. V vsebine 
vključijo tudi delavnice, diskusije, posredujejo tudi primere najboljših praks in zadnje zakonodajne zahteve. Udeleženci za 
polno udeležbo na vsakem seminarju pridobijo potrdila, vredna 1 točko, ki jih lahko uveljavljajo za strokovno napredovanje. 
"Najbolj priljubljena seminarja sta Spoštljiva komunikacija in Ničelna toleranca do nasilja. Večina meni, da je to znanje 
pomembno za ves kolektiv. Soočamo pa se tudi s predsodki pri seminarjih Živeti raznolikost, vključevanje priseljencev in 
Medkulturni odnosi in integracija, ki naslavljajo predvsem integracijo priseljencev. Nekateri menijo, da se te vsebine ne tičejo 
vsega kolektiva, da je to le delo učiteljice slovenščine in svetovalne delavke. A mi smo prepričani, da je vključevanje otrok 
priseljencev stvar celotnega kolektiva in sošolcev, saj je vsak med nami ključen za dobro vključevanje in spoštljivo 
komunikacijo." 
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Seminarje izvajajo vrhunski raziskovalci in visokošolski predavatelji s posameznega tematskega področja, z vseh treh 
slovenskih javnih univerz, s Pedagoškega inštituta ter z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC-ja SAZU-ja, v 
sodelovanju s praktiki in z aktivisti iz nevladnih organizacij, pa tudi skupaj s priseljenci, z osebno izkušnjo integracije v 
slovenski kulturni prostor. Izobraževanja potekajo na nacionalni in regionalni ravni, naslednje nacionalno izobraževanje bo 
4. in 5. aprila v Ljubljani. 
 

• Lani za migrante iz proračuna porabljenih 7,8 milijona evrov. G. K.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA.  2. marec 
2019 

Za migrante v Turčiji bo letos namenjenih 840.000 evrov. 
https://www.rtvslo.si/slovenija/lani-za-migrante-iz-proracuna-porabljenih-7-8-milijona-evrov/481521 
 
 
Za vsebine, neposredno povezane z migranti, so lani iz proračuna porabili okoli 7,8 milijona evrov. Urad za oskrbo in 
integracijo je od tega porabil 3,48 milijona evrov, za letos pa načrtujejo za štiri milijone izdatkov. 
Pri reševanju problematike migrantskega toka ne gre več za izvajanje intervencijskih dejavnosti, kot so potekale ob 
najmočnejšem valu migrantov. Dejavnosti, povezane z migranti, se opravljajo in financirajo znotraj rednih dejavnosti in 
odobrenih proračunskih sredstev, je ministrstvo za finance (MF) odgovorilo na pisno poslansko vprašanje Dušana Šiška 
(SNS) v zvezi s porabljenimi in načrtovanimi izdatki javnih blagajn za migrante. 
 

 
Slika: Stroški, povezani z migranti, v letu 2018 in načrti za leto 2019. Vir: Ministrstvo za finance. Foto: MMC RTV SLO  
 
Urad za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je imel lani okoli 3,48 milijona evrov izdatkov za migrante. Letos pa bo za 
oskrbo in integracijo migrantov namenil nekaj več kot štiri milijone evrov. Od tega bodo več kot 3,6 milijona namenili za 
blago in storitve. Za transferje posameznikom in gospodinjstvom bodo namenili 100.000 evrov, nekaj več kot 300.000 evrov 
pa za druge domače transferje. 
Ministrstvi za notranje zadeve in za javno upravo, uprava za zaščito in reševanje, finančna uprava in generalni sekretariat 
vlade lani niso imeli izdatkov, povezanih z migranti. Tudi ministrstvo za zdravje temu ni namenilo denarja, vendar pa so 
imele bolnišnice in zdravstveni domovi za okoli 338.000 evrov izdatkov, povezanih z migranti. 
Sredstva za migrante v Turčiji 
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Na finančnem ministrstvu v tem trenutku še težko ocenijo, koliko sredstev so znotraj svojih finančnih načrtov za letos za ta 
namen načrtovali posamezni resorji. Za letošnje leto so natančno določeni izdatki za izvajanje instrumenta za begunce v 
Turčiji. Lani je ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) za to namenilo 1,15 milijona evrov, letos pa bodo temu namenili 
840.431,70 evra. 

• Zahodna slovenska meja med letoma 1945 in 1954. Dr. Nevenka Troha. MMC RTV SLO, 3. marec 2019 
Pogajanja o meji z Italijo 
Dr. Nevenka Troha, zgodovinarka, upokojena znanstvena svetnica na Inštitutu za novejšo zgodovino  
MMC RTV SLO  
https://www.rtvslo.si/zidovi/aktualno/zahodna-slovenska-meja-med-letoma-1945-in-1954/480513 
 

 
Slika: Ameriški stražarji na novi meji v Solkanu, 16. 9. 1947. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije  
 
Kar ena tretjina pripadnikov slovenskega naroda je po letu 1920 živela zunaj meja jugoslovanske države, v Italiji, Avstriji 
in na Madžarskem, zato je bila za njegov obstoj in razvoj nujna sprememba meja.  
Vse politične opcije med Slovenci so že med drugo svetovno vojno postavile zahteve po Zedinjeni Sloveniji v okviru 
slovenskih etničnih meja. Prav tako je te zahteve, ki so pomenile spremembo jugoslovansko-italijanske in jugoslovansko-
avstrijske meje, postavilo jugoslovansko osvobodilno gibanje in po koncu vojne mirovnih pogajanj nove jugoslovanske 
oblasti. Da je jugoslovansko-italijansko (rapalsko) mejo treba spremeniti v jugoslovansko korist, so že med vojno priznavale 
tudi zavezniške sile, kje in kako, pa naj bi odločila mirovna pogajanja. 
Osvoboditev in zasedba celotne Primorske in predvsem Trsta je tako konec aprila 1945 postala najpomembnejša naloga 
slovenskega 9. korpusa in jugoslovanske 4. armade. Zmaga nad nemško vojsko na Primorskem in tudi na Koroškem je bila 
predvsem delo velikih jugoslovanskih in anglo-ameriških vojaških enot, pomemben delež pa so prispevali tudi slovenski 
partizani. V Trst, Gorico in na Sočo so jugoslovanske enote prišle 1. maja 1945. 9. maja 1945 je Tito v depeši IV. armadi 
zapisal, so te kraje osvobodili, "ker etnično pripadajo naši domovini". Že 2. maja pa so na območje med Sočo in poznejšo 
razmejitveno črto, tudi v Trst in Gorico, prišle enote 8. britanske armade in tam ostale. Zahodni zavezniki so začeli pritiskati 
na Jugoslavijo, tudi z grožnjami o uporabi oborožene sile, naj se umakne iz Trsta in dela Julijske krajine, kakor tudi iz 
Beneške Slovenije in Kanalske doline, ki sta bili vključeni v Videmsko pokrajino. Iz nje se je Jugoslovanska armada umaknila 
že 16. maja 1945. Po napornih pogajanjih so v Beogradu 9. junija 1945 podpisali sporazum, v skladu s katerim so se 
jugoslovanske enote 12. junija 1945 umaknile iz zahodnega dela Julijske krajine na območje vzhodno od demarkacijske, t. i. 
Morganove črte, ki je tekla od Debelega rtiča čez Kras, Vipavsko dolino, Banjško in Trnovsko planoto ter vzhodno od 
Kobarida in Bovca. Črta je dobila ime po vodji pogajalcev generalu Williamu D. Morganu, štabnemu načelniku komandanta 
združenih zavezniških sil v Sredozemlju. 
Posamezna odprta vprašanja je razrešil sporazum v Devinu 20. junija 1945. Z njim so tudi določili, da izraz Julijska krajina 
pomeni italijanske pokrajine Gorico, Trst, Reko (Kvarner) in Pulj iz leta 1939 in da se deli na coni A in B Julijske krajine. Cona 
A je prišla pod anglo-ameriško Zavezniško vojaško uprava (ZVU), cona B pa pod Vojaško upravo Jugoslovanske armade 
(VUJA). V coni A sta ostala Jugoslovanski odred, ki je štel 2.000 mož, in jugoslovanska vojna misija pri štabu 8. britanske 
armade. Obe vojaški upravi sta, podobno kot drugje v Evropi, delovali kot zasedbeni upravi na območju tuje države, v tem 
primeru Italije. 
Pogajanja o meji z Italijo 
Po konferenci ‘velikih treh’ v Potsdamu (17. julij – 2. avgust 1945) in ob vse bolj intenzivnem vključevanju Sovjetske zveze v 
vprašanja Julijske krajine, je t. i. tržaško vprašanje postalo eno ključnih, čeprav ne najpomembnejše, svetovnih vprašanj. V 
skladu z delitvijo sveta na interesne sfere je bila nova politika zastavljena tako, da je imel vsakdo "proste roke" na svojem 
območju, torej tudi obe vojaški upravi v Julijski krajini. Morganova črta je postajala del železne zavese, ki je ločevala dva 
svetovna vojaška, politična in ideološka bloka. 
Na konferenci v Potsdamu so ustanovili Svet zunanjih ministrov, ki je imel nalogo pripraviti mirovne konference s 
poraženimi državami, med katere so kljub njenemu položaju sobojevnice šteli tudi Italijo. Vlada Demokratične federativne 
Jugoslavije je 15. septembra 1945 konferenci Sveta zunanjih ministrov v Londonu predložila memorandum glede Julijske 
krajine in Trsta z obširno zemljepisno, zgodovinsko, etnografsko in gospodarsko argumentacijo. Vodja delegacije Edvard 
Kardelj je nato v govoru 18. septembra zahteval nekdanjo avstroogrsko–italijansko mejo z nekaterimi popravki in za mesto 
Trst predlagal status ene od federalnih enot oz. poznejših republik. Jugoslavija je vzporedno s pogajanji vodila široko 
propagandno akcijo, v katero so se vključili njeni državljani, zlasti pa primorski Slovenci in istrski Hrvati ter tudi tisti Italijani, 
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ki so podpirali priključitev Julijske krajine k Jugoslaviji. Tako so v Julijski krajini zbirali podpise za priključitev k Jugoslaviji, 
pripravili številne manifestacije in demonstracije, obenem pa so jugoslovanske oblasti v svoji zasedbeni coni onemogočale 
manifestacije tamkajšnjih Jugoslaviji nasprotnih Italijanov. 
Italijanska vlada je sprva še vztrajala pri zahtevi po ohranitvi rapalske meje, a se obenem vse bolj zavedala, da bodo potrebe 
koncesije. Že 18. septembra 1945 je vodja italijanske delegacije Alcide De Gasperi predlagal nekoliko spremenjeno 
Wilsonovo črto iz leta 1919. Obenem je tudi Italija v coni A organizirala manifestacije in demonstracije. Vrhunec so 
napetosti dosegle med obiskom komisije izvedencev štirih velikih sil, ki so v skladu s sklepi londonskega zasedanja Sveta 
zunanjih ministrov marca in prve dni aprila 1946 na terenu proučevali narodnostna razmerja.  
 

 
Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije  
 
Komisija izvedencev je obiskala celotno območje, ki ga je zahtevala Jugoslavija, in Svetu zunanjih ministrov nato predložila 
poročilo s štirimi različnimi mejnimi predlogi. Med njimi je bil Jugoslaviji najbolj naklonjen sovjetski, ki se je v glavnem 
ujemal z jugoslovanskim predlogom, najmanj pa predlog ZDA. Francoski predlog je bil kompromis, ki je temeljil na etničnem 
ravnotežju, ki so ga razumeli kot ravnotežje med Italijani in Jugoslovani, in ne med Italijani, Slovenci in Hrvati. Svet je 2. julija 
1946 sprejel nekoliko spremenjen predlog francoskega zunanjega ministra, ki je bil nato vključen tudi v mirovno pogodbo z 
Italijo. Po njem je Jugoslavija dobila območje vzhodno od francoskega predloga mejne črte, območje zahodno od nje pa so 
razdelili na dva dela, ki ju je ločila črta vzdolž izliva Timava v morje. Severni del je ostal Italiji, iz južnega dela pa so ustanovili 
Svobodno tržaško ozemlje STO).  
Med pogajanji sta Italija in Jugoslavija nekajkrat poskušali sami doseči kompromis o meji. Zadnji poskus je bil v začetku 
novembra 1946 sestanek med generalnim sekretarjem KPI Palmirom Togliattijem, takrat še članom italijanske vlade, in 
Titom. Togliattijev predlog, v katerem pa je ostajalo veliko vprašanj odprtih, je bil, da bi Italija dobila Trst, ki bi mu jamčila 
demokratični statut, Jugoslavija pa Gorico. Ta je po tedanjem predlogu sporazuma pripadla Italiji. Italijanska vlada je 
predlog takoj zavrnila. 
Predstavniki 21 zavezniških in pridruženih držav so mirovno pogodbo z Italijo podpisali 10. februarja 1947 v Parizu, veljati pa 
je začela 15. septembra istega leta. Mejna črta je bila pomembno spremenjena v jugoslovansko in s tem tudi v slovensko 
korist. Mirovna pogodba je bila zadnje dejanje med zavezniki, med katerimi je bila tudi Jugoslavija, in Italijo kot fašistično 
državo in tako zunaj poznejšega konteksta, v katerem je bila Italija država zahodnega in Jugoslavija država vzhodnega bloka. 
Osvobodilno gibanje jugoslovanskih narodov je zaradi svojega prispevka k zmagi nad nacizmom in fašizmom, kljub 
prevladujočim komunističnim dejavnikom v njem, na konferenci tudi med zahodnimi zavezniki še imelo svojo težo in 
jugoslovanske zahteve niso bile povsem prezrte. Nove slovenske meje so tako zlasti rezultat osvobodilnega boja 
slovenskega naroda. 
Štirideset dni jugoslovanske uprave v Julijski krajini (1. maj – 12. junij 1945) 
Jugoslovanska zasedbena vojaška uprava, ki je od začetka maja delovala v celotni Julijski krajini, je del pristojnosti prenesla 
na organe civilne, ljudske oblasti. Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje (PNOO), ki je bil izvoljen 15. 
septembra 1944, vodil ga je pisatelj France Bevk, je bil med 1. majem in 12. junijem 1945 najvišji oblastni organ na 
slovenskem delu Julijske krajine. Ob vojni upravi je izvajal vso zakonodajno, izvršilno in tudi sodno oblast. Zaradi njegovega 
gospodarskega pomena, vpliva na širše zaledje, pa tudi zaradi večinsko italijanskega prebivalstvaso jugoslovanske oblasti 
poseben položaj dodelile mestu Trst. Od konca aprila 1945 so tudi v Slovenskem primorju tam, kjer jih dotlej niso izvedli, 
volili krajevne in mestne narodnoosvobodilne odbore. Na pokrajinski skupščini 5. junija 1945 so izvolili nov razširjen PNOO, 
v katerem sta bili dve tretjini Slovencev in ena tretjina Italijanov. V tem obdobju sta bili njegovi glavni nalogi ureditev težkih 
povojnih razmer in normalizacija življenja. 
Kljub političnim pripravam sta v prvih dneh jugoslovanske zasedbe prevladala vojaški in policijski način ravnanja. Takoj po 
prihodu so jugoslovanske zasedbene oblasti začele čistko (epuracijo), ki je bila izvedena na podlagi navodila: "Takoj čistiti, 
toda ne na nacionalni osnovi, temveč na osnovi fašizma." Na začetku maja so največ v Trstu in Gorici aretirale več tisoč ljudi, 
Italijanov, Slovencev in drugih. Večina aretiranih je bila v nekaj dneh izpuščena. Del aretiranih je bil kmalu po aretaciji 
usmrčen, mnogi med njimi so bili po usmrtitvi vrženi v kraške jame (fojbe) ali opuščene rudniške jaške. Drugi so bili 
deportirani v Jugoslavijo, kjer so bili v taboriščih vojnih ujetnikov ali v zaporih. Del deportiranih je bil usmrčen pozneje ali so 
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umrli v ujetništvu. Vse to dogajanje je bilo v naslednjih letih poistoveteno z izrazom fojbe, ki izvira iz latinskega fovea (jama) 
in v istrskem narečju pomeni brezno. 
Z območja, za katerega so bile pristojne slovenske oblasti, je po doslej ugotovljenih podatkih pogrešanih nekaj več kot 1500 
ljudi. Ob teh so verjetno med pogrešanimi tudi nekateri, ki so bili na tem območju samo začasno. Iz strukture pogrešanih 
lahko razberemo, da so bili večinoma sodelavci fašizma in okupatorja, med katere so spadali tudi pripadniki vojaških, 
paravojaških, domobranskih in policijskih enot, ki so fašistično državo simbolizirali, sodeč po podatkih iz arhivov, pa 
marsikdo med njimi ni zakrivil zločinov. Med pogrešanimi so tudi nekateri sodelavci osvobodilnega gibanja, tisti, ki so bili 
usmrčeni po pomoti, zaradi osebnega maščevanja, samovolje pripadnikov jugoslovanskih vojaških enot, Narodne zaščite in 
Ozne. Med njimi je bilo malo žensk in mladoletnih. Največ je bilo Italijanov, a tudi Slovenci in drugi. 
Usmrtitve tudi zgolj domnevnih kolaboracionistov so bile tudi drugod po Evropi, vendar so bile v Julijski krajini izvršene tudi 
"na valovih revolucije". To je bil čas zatona fašizma, ki je hotel podrediti, zasužnjiti in uničiti druge, in vzpona socializma 
oziroma komunizma, ki je imel v ideji sicer vgrajen projekt človekove osvoboditve in je v Jugoslaviji vodil osvobodilni boj, se 
je pa realiziral v totalitarni obliki. Na tem narodnostno mešanem prostoru so dobile te usmrtitve v očeh nekaterih 
prizadetih, kar je izrabljala politika, tudi podobo obračuna enega naroda z drugim. "Fojbe" so postale in so deloma še danes 
ena ključnih tem političnih bojev v Julijski krajini. 
Coni A in B Julijske krajine 
V coni A Julijske krajine je anglo-ameriška ZVU sprva nameravala vzpostaviti "indirect rule", posredno upravo, kar naj bi 
pomenilo upravljanje prek domačih organov uprave. Ker pa ni hotela prevzeti organov ljudske oblasti, je 11. avgusta 1945 
uvedla "direct rule", neposredno upravo. A ji uprave ni uspelo vzpostaviti povsod, saj so ljudje marsikje v skladu z navodili 
slovenskega vodstva odklanjali sodelovanje, in to ne le slovenskih, ampak tudi v tistih italijanskih občinah, kjer so 
prevladovali levo usmerjeni Italijani, ki so podpirali jugoslovanske zahteve. Številne zagovornike priključitve k Jugoslaviji, 
tudi zgolj demonstrante, je ZVU aretirala, nasilno razganjala njihove manifestacije, prirejala sodne procese in izvršila uboj 
med demonstracijo v Škednju marca 1946. 
Tudi po razdelitvi Julijske krajine na dve coni je PNOO nadaljeval delo. Čeprav je bil formalno organ za vso Primorsko, je 
deloval le v coni A, medtem ko ga je v coni B Slovenskega primorja nadomestilo Poverjeništvo PNOO. V coni A je s prihodom 
ZVU izgubil zakonodajno vlogo, izvršilno funkcijo pa je ohranil na nekaterih področjih (med njimi izstopa šolstvo), in to kot 
vzporedna, pri delu prebivalstva priznana oblast. 
Prvi pogovori o vprašanju slovenskega šolstva so bili med predstavniki ZVU in PNOO že junija 1945. Predstavniki 
prosvetnega odseka so poudarili, da je vprašanje slovenske šole eno temeljnih vprašanj v odnosih med obema narodoma, in 
zahtevali slovensko šolstvo na temelju partizanskega šolstva ter samostojnost pri odločanju o šoli, zlasti glede učiteljev in 
učnega programa. Hkrati so postavili tudi vprašanje zaposlitve slovenskih učiteljev in profesorjev, ki so bili pregnani v času 
fašizma. ZVU je te zahteve deloma odklonila in se je obenem začela dogovarjati s slovenskimi političnimi emigranti v 
zavezniških taboriščih in jih zaposlovati. Zaposlovalna politika ZVU v slovenskem šolstvu je bila nato dejansko kompromis in 
so imenovali del ljudi iz tabora PNOO in del iz nasprotnega. Slovenske šole so bile oktobra 1945 v vseh občinah, kjer so bile 
1. junija 1914, in v občinah, v katerih je bilo najmanj petindvajset učencev v polmeru štirih kilometrov. 
Ob vzpostavitvi slovenskih šol so bili za Slovence pomembni tudi drugi ukrepi ZVU, ki so v smislu zahodne demokracije 
omogočali svobodo tiska, zborovanja in tudi političnega združevanja. ZVU je izdajala svoj časopis v slovenščini, Glas 
zaveznikov. Ob njem je izhajalo projugoslovansko usmerjeno časopisje Primorski dnevnik, Soški tednik, sindikalno glasilo 
Delavsko kmečka enotnost, Glas mladine, Žena – Donna, kulturniška revija Razgledi. Slovenci, ki so nasprotovali SIAU, so 
izdajali tednik Slovenski Primorec, od aprila 1947 tednik Demokracija, od maja 1947 Teden. Deloval je slovenski radio Trst. 
Za celotno cono B Julijske krajine je bila z ukazom maršala Tita 25. junija 1945 ustanovljena Vojna (Vojaška) uprava 
jugoslovanske armade za Slovensko primorje, Istro in Reko. V ukazu je Tito posebej poudaril, da krajevni NOO še naprej 
izvajajo svoje funkcije v tesnem sodelovanju z vojaško upravo. VUJA je tako v coni B sprejemala ukrepe, ki so bili pomembni 
za celotno cono (finance, carine, promet itd.), usklajevala delo med NOO in organi zaledne vojaške oblasti in bila najvišja 
sodna oblast. Od Jugoslavije je bila cona B ločena z rapalsko mejo, ki jo je bilo mogoče prestopiti le s posebnimi dovoljenji, 
medtem ko je bil prehod Morganove črte s cono A mogoč z osebno izkaznico. 
Ves čas obstoja cone B Julijske krajine je bila jasna delitev na območje, ki je bilo v pristojnosti slovenskih, in na tisto, kjer so 
bile pristojne hrvaških oblasti. Formalnih pooblastil na območju, ki je bilo pravno še vedno del italijanske države, slovenske 
(oz. hrvaške) oblasti sicer niso imele, pač pa dejanski vpliv. Za celotno cono B Slovenskega primorja je bilo ustanovljeno 
vzhodno-primorsko okrožje, osrednji organ civilne oblasti pa je bilo Poverjeništvo PNOO s sedežem v Ajdovščini. V coni B je 
bil tako dejansko vzpostavljen jugoslovanski sistem, ki pa je bil prilagojen izjemnosti stanja. Jugoslovanska zakonodaja se ni 
izvajala neposredno, ampak prek Poverjeništva PNOO in VUJE. 
Cona B Slovenskega primorja je obsegala dve različni območji. Območja, ki so bila nato z mirovno pogodbo leta 1947 skupaj 
z delom cone A priključena Ljudski republiki Sloveniji (4189 km2), so bila čisto slovenska. Po odhodu italijanskih priseljencev 
iz obdobja med svetovnima vojnama (t. i. regnicolov) tam ni bilo več nacionalnih nasprotij in velik del prebivalstva je 
podpiral takratne jugoslovanske oblasti. 
Drugo je bilo območje, ki je bilo nato vključeno v STO, kjer so bila mestna središča Kopra, Izole in Pirana leta 1945 skoraj 
povsem italijanska, okolica pa večinoma slovenska. Srednji in višji sloj je bil skoraj povsem italijanski, zato so bili ukrepi nove 
oblasti, usmerjeni proti t. i. razrednim sovražnikom, marsikdaj razumljeni kot ukrepi proti italijanskemu narodu. Ker pa so 
Slovenci Italijane večkrat enačili s fašizmom, saj je bilo veliko tamkajšnjih Italijanov dejavnih v fašistični stranki ali pa so bili 
fašizmu naklonjenih, je zlasti v prvih mesecih prihajalo do razlik med usmeritvami vodstva in radikalnostjo ukrepov ljudi in 
nižjih političnih organov na terenu. Najbolj politično izpostavljeni Italijani zaradi svojega ravnanja v času fašizma so odšli že 
pred prihodom Jugoslovanske armade. Sledili so jim nekateri drugi, ki so se izselili iz različnih vzrokov, tudi zaradi zaslužka. 



Vendar pa izseljevanje iz koprskega okraja v teh letih, v nasprotju s preostalo Istro, ni bilo množično. Po podatkih VUJE se je 
od tam v letih 1945‒1947 izselilo skupaj 2.068 ali 4,7 odstotka prebivalstva.  
Jugoslovanske oblasti so v tem času še skušale preprečiti odhajanje italijanskega prebivalstva. Italijanske šole so še naprej 
delovale, prav tako kulturne in druge organizacije, a so morale svoje delovanje prilagoditi zahtevam ljudske oblasti. 
Uvedena je bila tudi paritetna udeležba obeh narodov v političnih in oblastnih organih. V obalnih mestih je bila dvojezičnost 
sicer zahtevana, a do leta 1947 ni bila dejansko uvedena, tako da je italijanščina v mestih ostajala skoraj edini uporabljani 
jezik. 
Ob zagotavljanju narodnostnih pravic je bila politika oblasti razredna in ideološko enosmerna. Kjer ni imela uspeha, je 
naredila vse, da so onemogočili politične nasprotnike, zlasti pa nasprotnike priključitve. Na mesta so skušali vplivati s pritiski 
slovenske okolice, ki je n.pr. med manifestacijami ob prihodu medzavezniške razmejitvene komisije tam marca 1946 
"ustvarila primerno razpoloženje". Obenem so z ostrimi ukrepi onemogočili proitalijansko manifestacijo.  
Eden prvih ukrepov, ki so ga jugoslovanske oblasti izvajale tudi v coni B, je bila zaplemba imetja ljudem, ki so bile osumljeni 
fašističnih zločinov. Veliko je bilo tudi sekvestrov imetja pobeglih ali odseljenih. Zaradi strukture veleposestnikov je odprava 
kolonata in razdelitev zemlje kolonom prizadela predvsem Italijane. Med februarja 1947 izvedeno agrarno reformo v 
Koprskem okraju je bilo odvzetih 2.293 ha, od tega osebam italijanske narodnosti 1.664 ha. A tudi med prejemniki zemlje so 
bili Slovenci in Italijani. Tako kot slovenski živelj v zaledju mest je tudi italijanski prizadelo pomanjkanje prehrambnih in 
drugih proizvodov, uvedba jugolire oktobra 1945, razmejitev od Trsta ter padec proizvodnje zaradi pomanjkanja surovin, 
odhodov številnih strokovno usposobljenih ljudi in odvažanja strojev in naprav, ki so bili sestavni del vojnega plena. 
Že med vojno sta se pri vprašanju Primorske prepletali dve ravni: mednarodna in lokalna. Nastajajoča hladna vojna se je 
udejanjala med tamkajšnjimi prebivalci, med zagovorniki Italije in zagovorniki Jugoslavije. Vprašanje pripadnosti eni ali drugi 
državi je ob narodnostnem postajalo tudi ideološko vprašanje. Jugoslovanske enote, ki so na začetku maja 1945 osvobodile 
in zasedle Primorsko, je zato tamkajšnje prebivalstvo sprejelo z različnimi občutki. Navdušeno so jih sprejeli skoraj vsi 
primorski Slovenci. Zanje je bila to osvoboditev, ki so jo razumeli ne le kot izgon nemškega okupatorja, ampak predvsem kot 
izgon Italije in združitev z matico. Že med vojno so se množično priključili slovenskemu osvobodilnemu gibanju, med njimi 
tudi veliko tistih, ki se sicer niso strinjali s komunizmom. A se je nezadovoljstvo med Slovenci in nasprotovanje novim 
jugoslovanskim oblastem v naslednjih letih poglabljalo. K temu so največkrat prispevale oblasti same, saj so tudi na 
Primorskem vse prevečkrat po ideoloških merilih delili ljudi na "naše" in "nasprotne" in tako spodbudile izseljevanja 
Slovencev iz cone B in dela cone A, ki je bil nato priključen Jugoslaviji, do katerega je prišlo pred uveljavitvijo določil mirovne 
pogodbe. Kljub temu je nova Jugoslavija ohranila večinsko podporo Primorcev ves čas t. i. boja za meje, pa tudi pozneje. 
Z Osvobodilno fronto in z njeno naslednico Slovansko-italijansko antifašistično unijo (SIAU) je sodelovalo precej slovenskih 
duhovnikov, ki so zaradi svojega narodnobuditeljskega delovanja med Primorci uživali velik ugled. Mnogi so podprli 
priključitev k Jugoslaviji v smislu slogana "režimi minejo, država ostane", nekateri krščanski socialisti med njimi pa so se 
strinjali tudi z nekaterimi ukrepi ljudske oblasti, ki so izboljšali socialni položaj revnih slojev prebivalstva. Drugi, največ na 
Goriškem, pa so že poleti 1945 odkrito nastopili proti SIAU in zahtevali "resnično demokratično" Jugoslavijo. Na Primorskem 
je prihajalo do fizičnih napadov, pa tudi do ubojev nekaterih duhovnikov, ki so najbolj nasprotovali novim jugoslovanskim 
oblastem. 
Prihod jugoslovanske vojske je pozdravil tudi velik del italijanskega delavstva, ki so se odločili za državo, ki je uvajala 
socializem in jim hkrati, vsaj na papirju, zagotavljala narodnostne pravice. Da jih ni bilo malo, nam dokazujejo podpisi izjave 
za priključitev k Jugoslaviji iz avgusta in septembra 1945. V Trstu je to izjavo podpisalo 32.427 Italijanov ali 24 odstotkov 
italijanskih volilnih upravičencev. Mnogi Italijani pa so prihod jugoslovanskih partizanov sprejeli kot novo okupacijo. Čeprav 
so vsi odklanjali jugoslovansko zasedbo, pa njihovi pogledi niso bili enotni, saj so bili razpeti med popolnoma odklonilnimi 
do Slovencev in Hrvatov kot barbarov, ki z vzhoda ogrožajo "sveto italijansko zemljo", do tistih, ki so Slovencem in Hrvatom 
bili pripravljeni zagotoviti manjšinske pravice. 
Na narodnostno mešanem območju Julijske krajine sta se v političnem življenju že med vojno, dokončno pa po njej, tako 
oblikovala dva bloka, projugoslovanski in proitalijanski. Pri opredeljevanju posameznikov, političnih strank in gibanj je bilo 
odločilno: 1. ohranitev rapalske meje ali njena sprememba in z njo povezana rešitev slovenskega narodnega vprašanja in 2. 
socialistična revolucija in ljudska oblast ali zahodna demokracija. Na temelju teh odločitev je bila v letih 1945‒1947, ko se 
tekla pogajanja o novih mejah, v projugoslovanskem bloku velika večina Slovencev in večina italijanskega delavstva, v 
proitalijanskem pa skoraj vsi drugi politično opredeljeni Italijani. Obrobno vlogo so v tem času imela razna 
indipendentistična gibanja, ki so prihodnost tega območja videla v okviru samostojne države. 
Politični predstavnik projugoslovanskega bloka je bila Slovansko-italijanska antifašistična unija, ki je po vzoru Ljudske fronte 
v Jugoslaviji delovala kot enotna množična politična organizacija za obe coni Julijske krajine. Poleti 1946 je imela v coni A 
Julijske krajine okrog 130.000 članov. Njeno delovanje je dejansko usmerjal Centralni komite Komunistične partije Julijske 
krajine (KPJK), ki je bila ustanovljena na podlagi sporazuma med italijansko in jugoslovansko partijo, a je bila popolnoma v 
rokah jugoslovanske. Njen program je poudarjal t. i. italijansko-slovensko (slovansko) bratstvo in ljudsko oblast, od 30. 
septembra 1945 naprej pa tudi priključitev celotne Julijske krajine k Jugoslaviji. Delovanje SIAU se je v obeh conah 
razlikovalo. Medtem ko je bila v coni A politični predstavnik projugoslovanskega bloka, je v coni B imela monopol nad 
političnim življenjem. Dejansko usmerjevalec politike vsega projugoslovanskega bloka pa je bila Komunistična partija Julijske 
krajine. 
Del Slovencev je ostajal zunaj SIAU. Po podpisu mirovne pogodbe, ko so bile določene nove meje, so v Gorici januarja 1947 
ustanovili Slovensko demokratsko zvezo (SDZ), ki je združevala tako liberalno kot katoliško smer in bila protikomunistično 
usmerjena. Na Tržaškem je bila SDZ ustanovljena 21. decembra 1947. 



Proitalijanski blok je bil ob koncu vojne sicer razdeljen na tiste, ki so prej sprejemali kolaboracijo z nemškim okupatorjem, 
le-teh je bilo na tem območju v primerjavi s slovenskimi kolaboranti neprimerno več, ter na protifašiste, organizirane v 
Comitato di liberazione nazionale Giuliano (CLNG, Narodnoosvobodilni odbor za Julijsko krajino). Obojim je bila skupna 
obramba rapalske meje in strah pred "slovansko nevarnostjo". V času pogajanj o novih mejah so se med zagovorniki Italije 
razlike vse bolj brisale in so tudi v CLNG vse bolj prevladovale desničarske sile. Radikalizirali so ga tudi številni izseljenci in 
begunci iz jugoslovanske cone. 
Čas med junijem 1945 in septembrom 1947 je bil v Julijski krajini čas manifestacij, demonstracij in političnih stavk, 
spopadov, napetosti in nasilja med zagovorniki Italije in zagovorniki Jugoslavije ter med njimi in vojaškima upravama. Nasilje 
se je še okrepilo med obiskom medzavezniške razmejitvene komisije, med pariško mirovno konferenco, ob raznih 
obletnicah. Pripasti eni ali drugi državi je postalo "vprašanje življenja ali smrti", kot lahko preberemo na letaku CLN ob 
obisku razmejitvene komisije. Nasilje se je še krepilo zaradi poseganja tako jugoslovanskih kot italijanskih ilegalnih 
paravojaških organizacij in tajnih služb. Boj za meje se je prepletal z bojem med dvema sistemoma, na oba pa so imeli 
tamkajšnji ljudje, pa tudi obe neposredno prizadeti državi, vse manj vpliva. Postajali so žrtev blokovske delitve sveta in 
predmet trgovanja velesil za njihove interesne sfere. 
Slovenci v Videmski pokrajini 
V okviru ZVU v Italiji so bile kot del Videmske pokrajine tudi nadiške, terske in rezijske doline ter Kanalska dolina, kjer so 
živeli Slovenci. Ker pa je Jugoslavija zahtevala tudi njihovo priključitev, je tam ZVU v nasprotju s preostalo Italijo, kjer je bila 
ukinjena januarja 1946, delovala do podpisa mirovne pogodbe februarja 1947. 
Zaradi specifičnega zgodovinskega položaja, politike asimilacije in desetletnega preganjanja narodnih buditeljev se je v teh 
krajih slovenska narodnostna zavest oblikovala počasi, saj je bila slovenščina izrinjena iz javnega življenja. Jugoslovanski 
strani so se maščevale tudi napake med vojno, ko je na to območje avtomatično prenesla vojaško in politično prakso iz 
Slovenije. Večina ljudi tako ni podpirala združitve z Jugoslavijo, od česar jih je odvračala tudi gospodarska navezanost na 
furlansko nižino. Temu se je pridružil strah pred javnim izražanjem slovenske identitete zaradi grobega zatiranja poskusov 
buditve narodnostne zavesti. 
Po mnenju oblasti naj bi redki intelektualci podpihovali sicer mirno in narodnostno neopredeljeno prebivalstvo. To tezo je 
že med vojnama ovrgel Ivan Trinko, "oče beneških Slovencev". Uporaba slovenskega jezika ni bila dovoljena niti v cerkvi. 
Območje je bilo gospodarsko nerazvito, zato je bilo veliko brezposelnih. Mnogi so se izselili, nekateri tudi zaradi nasilja, ki je 
vladalo v teh krajih vse od konca vojne. Že avgusta 1945 jugoslovanski viri poročajo o glasilu Tricolore in o istoimenski 
organizaciji, ki sta začela širiti protislovensko razpoloženje in napadati projugoslovansko in levičarsko usmerjene prebivalce. 
Mnogi analitiki poudarjajo tesno sodelovanje med trikolorizmom in italijanskimi vojaškimi in policijskimi oblastmi, ne 
izključujejo pa tudi povezav z zavezniškimi obveščevalnimi službami. Dogajanje v Benečiji lahko v marsičem primerjamo z 
dogodki v Istri, zlasti ob prelomnih trenutkih, kot je bil prihod medzavezniške razmejitvene komisije na začetku aprila 1946. 
V takšnih razmerah je bilo več kot pogumno dejanje razvijati politično delovanje na narodnih osnovah in posamezni 
slovenski aktivisti so tam delovali ilegalno. 
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Slovenci v Goriški pokrajini 
Na območju Julijske krajine, ki je po letu 1947 ostalo Italiji, so Slovenci živeli v Goriški pokrajini. Kot manjšina so se sicer 
pridružili Slovencem v Videmski pokrajini, bili pa so v boljšem položaju, saj so jim italijanske oblasti priznavale njihovo 
narodnostno identiteto. Republika Italija se je v 15. in 17. členu mirovne pogodbe zavezala, da bo, ne glede na "raso" in 
jezik, omogočila temeljne človekove pravice, obenem pa je 6. člen njene ustave, sprejete leta 1946, določal, da mora 
zaščititi svoje "jezikovne" manjšine. 116. člen italijanske ustave je predvideval tudi ustanovitev pete pokrajine s posebnim 
statutom, to je Furlanije - Julijske krajine, vendar je bila le-ta odložena za nedoločen čas. Tako Italija, v nasprotju z Avstrijci 
na južnem Tirolskem in Francozi (Oksitanci) v dolini Aoste, Slovencem na Goriškem, ki so v času pred prvo vojno doživljali 
velik gospodarski in kulturni razmah, ki ga je nasilno prekinila vključitev v italijansko državo in nato fašizem, ni odobrila 
posebnega statuta. Oblasti so uporabile argument, da so slovenske sicer vasi, mesta pa so italijanska in tako tam ni strnjene 
večinske naselitve. Demokratična Italija je tako spremenila le metode, ne pa svojih pogledov na Slovence, ki jih ni nikoli 
obravnavala kot enakopravne prebivalce. 
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Slovenci na Goriškem so v teh letih ohranili le pridobitve iz časa ZVU, med njimi zlasti šole in pravico do tiska. Tako niso imeli 
zagotovljenega predstavnika manjšine v pokrajinskem svetu, razen v posameznih popolnoma slovenskih občinah uradna 
raba slovenskega jezika ni bila dovoljena. Posamezni dvojezični napisi so bili le v goriškem predmestju in v vaseh. Imetje 
Slovencev, odvzeto v času fašizma, ni bilo vrnjeno niti ni bila plačana odškodnina tistim, ki jih je prejšnji režim gospodarsko 
uničil. Ohranili so se protislovenski zakoni iz časa fašizma. Oblasti so oteževale delovanje slovenskih političnih organizacij, 
težave so bile pri izdajanju tiska, ki so ga obtoževali žalitve italijanske države, Slovence so postavljali pred sodišča zaradi 
protifašističnih akcij med vojno, in to kljub določbam odloka začasnega šefa države z začetka septembra 1946, ki 
prepoveduje preganjanje borcev proti fašizmu. Ko so se sredi septembra 1947 zavezniške sile umaknile iz Gorice, jo je zajel 
val nasilja, ropanja in uničevanja imovine tamkajšnjih Slovencev, kar je oblast prikazala kot maščevanje za aretacije in 
deportacije maja 1945. Tudi pozneje so bile slovenske prireditve tarča posameznih napadov in zastraševanj. Oblasti so 
vodile politiko podrejanja slovenskih vasi mestom tudi s sistemom volilnih okrožij. Z Goriškega se je v teh letih, zlasti iz 
gospodarskih vzrokov, veliko ljudi izselilo, obenem pa so oblasti tja načrtno naseljevale istrske Italijane. 
Zlasti v letu 1947 se je na Goriškem naselilo tudi precej Slovencev iz Jugoslaviji priključenega območja, ki pa, da ne bi 
okrepili slovenskega življa ob meji, niso dobili državljanstva in svojih otrok niso smeli pošiljati v slovenske šole. Veliko teh 
priseljencev se je v naslednjih letih, tako kot tudi mnogi Slovenci na Tržaškem, odselilo v čezmorske države, največ v 
Avstralijo. 
Slovenci na Goriškem so bili po septembru 1947 politično razdeljeni na dve skupini: v levo, projugoslovansko usmerjeno 
Demokratično fronto Slovencev (DFS), naslednico Slovansko-italijanske antifašistične unije, in desno usmerjeno, 
prozahodno Slovensko demokratsko zvezo (SDZ), ustanovljeno 17. januarja 1947 kot koalicija med katoliško in liberalno 
skupino. Komunisti, dotedanji člani KP Julijske krajine, so se vključili v KPI. V nasprotju s Trstom na Goriškem po juniju 1948 
informbirojevska struja med Slovenci ni prevladala in so projugoslovansko usmerjeni izstopili (bili izključeni) iz KPI. 
Tržaško vprašanje po mirovni pogodbi z Italijo (1947‒1954)  
S podpisom mirovne pogodbe z Italijo 10. februarja 1947, njena določila so bila uveljavljena 15. septembra isto leto, so bile 
vzpostavljene nova zahodna jugoslovanska meja in meje nove države Svobodnega tržaškega ozemlja. Z mirovno pogodbo je 
Ljudska republika Hrvaška (v okviru FLRJ) dobila velik del Istre, otoke, Zadar in Reko, Ljudska republika Slovenija pa dele 
Primorske in Notranjske. Prezidij ljudske skupščine FLRJ je 15. septembra 1947 izdal ukaz o razširjenju veljavnosti ustave, 
zakonov in drugih predpisov FLRJ na priključenem območju, prezidij ljudske skupščine LR Slovenije pa 18. septembra 1947 
ukaz o razširjenju ustave in zakonov LRS na priključeno ozemlje Primorske. S tema aktoma je bilo Slovensko primorje 
vključeno v upravno ureditev FLRJ in LRS. 
V nasprotju z območjem hrvaške Istre in otokov je bilo leta 1947 Sloveniji priključeno območje etnično homogeno; štetje 
prebivalstva leta 1910 je tam naštelo le 222 Italijanov. Velika večina tistih, ki so s Sloveniji priključenega območja na podlagi 
19. člena mirovne pogodbe optirali za Italijo (skupaj je bilo vloženih 22.359 opcij, priznanih pa 21.332), so bili t. i. regnicoli, 
ki so se sem priselili v času italijanske oblasti in so skoraj vsi odšli že pred koncem vojne. Hkrati je pod suverenostjo Italije 
ostalo okrog 60.000 Slovencev, naseljenih v Kanalski dolini, Benečiji in na Goriškem. 
Mirovna pogodba je v 21. in 22. členu določila, da se za Trst z zaledjem ter za del Istre s Koprom in Bujami ustanovi 
samostojna državna enota Svobodno tržaško ozemlje. Njegov mednarodnopravni položaj, meje in notranjo ureditev sta 
določali prilogi Mirovne pogodbe z Italijo, in sicer priloga VI, Stalni statut, in priloga VII, Inštrument za začasni režim. Vodil 
naj bi ga guverner, čigar imenovanje je bilo v pristojnosti Varnostnega sveta OZN. Ker se prizadete strani niso mogle 
sporazumeti o njegovem imenovanju, je začasna uprava ostajala v rokah ZVU in VUJA, razmejitev pa je tekla po dotedanji 
demarkacijski (Morganovi) črti na območju, ki je bilo del STO. Cona B je obsegala Istrsko okrožje s koprskim in bujskim 
okrajem. Začasna ureditev se je zaradi spremenjenih mednarodnih razmer zavlekla vse do oktobra 1954, ko je bilo STO v 
skladu s Spomenico o soglasju, zanjo se največkrat uporablja izraz Londonski memorandum, ki so jo podpisale ZDA, Velika 
Britanija, Jugoslavija in Italija, razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo.  
Po podpisu mirovne pogodbe sta Italija in Jugoslavija navezali diplomatske odnose in skušali reševati številna odprta 
vprašanja kot so bila vprašanje optantov in njihove lastnine, dvolastniki, reparacija, izročitev italijanskih vojnih zločincev 
Jugoslaviji in njihovo sojenje sploh, italijanski zaporniki v Jugoslaviji in jugoslovanski v Italiji, jugoslovanski begunci v Italiji, 
problem STO, dokončna postavitev meje na terenu. Dogovarjanje sta še vedno obremenjevali tako bližnja preteklost kot 
tudi ozračje hladne vojne, v okviru katere je bila Italija razumljena kot "okop reakcije" in Jugoslavija kot "predstraža 
komunizma". Kot tako so Jugoslavijo videle tudi zahodne sile, ki so pred parlamentarnimi volitvami v Italiji 20. marca 1948 
sprejele tristransko izjavo o priključitvi celotnega STO Italiji. Izjava je imela deklarativni značaj, poleg podpore italijanski 
politiki naj bi tudi ohranila anglo-ameriško vojaško navzočnost v Trstu kot enega od branikov zahodnega sveta pred 
sovjetsko grožnjo. 
Razmerja so se hitro spremenila, potem ko je z objavo resolucije informbiroja 28. junija 1948 spor med Jugoslavijo in 
Sovjetsko zvezo postal javen in je Jugoslavija postajala pomemben strateški partner Zahoda. ZDA in Velika Britanija sta 
rešitev tržaškega vprašanja, ki z izstopom Jugoslavije iz vzhodnega bloka ni bilo več eno od osrednjih kriznih žarišč v Evropi, 
odtlej videli v delitvi obeh con med zainteresirani državi. Za delitev obeh con, z nekaterimi mejnimi popravki, se je vse bolj 
odločala tudi jugoslovanska politika. Zavedala se je, da potem ko so komunisti v coni A v veliki večini podprli Sovjetsko 
zvezo, tam nima več odločilnega vpliva. Delitev STO je obenem zagotavljala Sloveniji izhod na morje. 
Razrešitev vprašanja je pospešila t. i. tržaška kriza, ki je vrhunec dosegla po 8. oktobru 1953 z odločitvijo ZDA in Velike 
Britanije, da cono A predata v upravo Italiji, o tem pa nista obvestili Jugoslavije. Jugoslovanske oblasti so odločno reagirale, 
izvedle delno mobilizacijo in okrepile vojaške enote ob meji. Na začetku novembra je prišlo do hudih incidentov v Trstu med 
mestno policijo in italijanskimi nacionalističnimi skupinami. Zahodne sile so zato pospešile reševanje vprašanja STO. 
Pogajanja so se končala 5. oktobra 1954 s Spomenico o soglasju, ki je v bistvu potrjevala rešitev iz oktobra 1953, a tokrat so 



zahodne sile zagotovile, da ne bodo podpirale nadaljnjih italijanskih ozemeljskih zahtev. Spomenica je na papirju sicer 
ohranjala STO in "začasno" razmejitev. Dokončna sprememba meje je bila nato potrjena leta 1975 s sporazumom v Osimu. 
Med pomembnejšimi določili Spomenice o soglasju so točka 7, ki določa, da se v dveh mesecih začno dogovori o reguliranju 
maloobmejnega prometa, točka 8, ki določa pogoje o bivanju oziroma preselitvi v eno ali drugo državo, ter Posebni statut, ki 
določa zaščito slovenske oziroma italijanske manjšine, kar je prvi dokument te vrste v odnosih med Jugoslavijo in Italijo. 
Svobodno tržaško ozemlje 
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Cona A 
V coni A je ZVU svojo politiko izvajala v interesu zahodnih sil in tudi Italije in je obdržala enako upravno ureditev kot v 
dotedanji coni A Julijske krajine. Leta 1949 je razpisala občinske volitve. Vse več pristojnosti je v upravi območja prepuščala 
Italiji, tako da se je cona postopoma vključevala v italijansko državo. Tako so bile slovenske šole pod nadzorom italijanskega 
nadzornika, sodbe posebnega sodišča in vojaških sodišč niso bile razveljavljene, slovenske kulturne ustanove so se morale 
same financirati, ni bilo vrnjeno zaplenjeno premoženje, izvajala se je nasilna razlastitev slovenske zemlje, na katero so 
naseljevali istrske Italijane. 
Z mirovno pogodbo se je končal t. i. boj za meje, ki je notranje povezoval oba med seboj nasprotujoča si bloka, 
projugoslovanskega in proitalijanskega. V obeh blokih je prišlo do odkritih razhajanj. Slovenci so ustanovili novi politični 
stranki, ki sta ostro nasprotovali takratni Jugoslaviji, do razhajanj je prišlo tudi med Slovenci v vrstah SIAU. Vendar je SIAU 
ohranila večinsko podporo tako med Slovenci kot med tržaškim italijanskim delavstvom. Za enotnost na levici je odločilni 
udarec pomenila resolucija informbiroja junija 1948, ko se je velika večina dotlej projugoslovanskega italijanskega delavstva, 
a tudi večina levo usmerjenih Slovencev opredelila za Sovjetsko zvezo. Razkol je najmočneje zarezal v KP STO, saj se je od 
4.000 članov za projugoslovansko strujo opredelilo le 500. Prosovjetsko strujo v KP STO, ki je nato delovala kot samostojna 
stranka, je vodil novi sekretar Vittorio Vidali, eden od najvidnejših članov KP Italije. Vodja jugoslovanske gospodarske 
delegacije v Trstu dr. France Hočevar je marca 1949 poslal Kardelju poročilo, v katerem je med drugim zapisal: "Kar reakciji 
ni uspelo v treh letih, je Vidaliju v treh dneh, ko je zlorabil sveto zaupanje delavcev v Sovjetsko zvezo. Partijo in množice mu 
je uspelo spremeniti v dve fronti, ki se borita ena proti drugi namesto proti imperializmu."[1] To je bil konec politike 
slovensko-italijanskega bratstva. Informbiro je tako usodno zarezal med Slovence na Tržaškem, ki so bili odtlej za vrsto let 
razdeljeni na tri med seboj nasprotne in včasih tudi sovražne skupine, demokrate, vidalijevce in titovce. Razkol se je odražal 
tudi v kulturnem življenju in v šolah, kjer so mnogi Slovenci začeli otroke vpisovati v italijanske šole. Slovenske oblasti so ob 
tem sprva podpirale le "svojo" strujo, postopoma pa so se začele povezovati tudi s slovenskimi sredinskimi, nacionalno 
trdnimi krogi. 
Ko je v coni A STO upravo prevzela Italija, je med letoma 1955 in 1960 Tržaško pokrajino zajelo množično izseljevanje. 
Odhajali so tuji državljani, zlasti begunci iz Jugoslavije in kar deset tisoč domačinov, od tega nekaj nad osem tisoč v 
Avstralijo, med njimi kakšnih dva tisoč petsto Slovencev. Izseljene Tržačane italijanskega rodu so deloma nadomestili istrski 
priseljenci, odhod Slovencev pa je pomenil ponovno razredčenje njihove narodnostne skupnosti na Tržaškem. 
Cona B 
V coni B STO je VUJA (od novembra 1951 VUJLA) del svojih pristojnosti prenesla na civilni Istrski okrožni ljudski odbor 
(IOLO). Cona je bila razdeljena na dva okraja, koprski in bujski, razmejena s poznejšo mejo med Slovenijo in Hrvaško. Zlasti 
potem ko je postalo jasno, da do ustanovitve STO ne bo prišlo, sta obe republiki neposredno prevzeli nadzor nad okrajnimi 
organi v coni, leta 1952 pa je bil dotedanji skupni IOLO ukinjen. V obeh okrajih so se sicer marsikdaj identični normativni 
ukrepi tudi različno izvajali. 
Jugoslovanske oblasti so sprva v pričakovanju STO skušale čim bolj utrditi svoj vpliv v coni B, da bi si tako zagotovile večji 
vpliv v poznejši upravi in so zato med drugim izvedle t. i. čiščenje – epuracijo v podjetjih in ustanovah. Še pred mirovno 
pogodbo so oblasti izvedle nekatere ukrepe glede lastninskih odnosov, tudi agrarno reformo. Iz poznejše cone B STO so 
pred izvedbo mirovne pogodbe v Jugoslavijo odpeljali precej strojev in opreme iz podjetij, pa tudi drugih ustanov. Zlasti od 
leta 1949, ob spremenjenem mednarodnem položaju in vse bolj jasni končni delitvi obeh con, so začeli uvajati ukrepe, ki so 
cono vse bolj vključevali v jugoslovanski sistem. Julija 1949 so zamenjali jugolire z dinarji, marca 1950 so ukinili carine in 
razširili jugoslovanske carinske tarife, marca naslednje leto je bil uveden jugoslovanski zakon o delavskem upravljanju v 
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gospodarstvu, februarja 1952 so dokončno ukinili liro kot plačilno sredstvo in uvedli carine s cono A. Leta 1952 so ukinili 
potne liste za potovanje v Jugoslavijo, odprli podružnice Narodne banke Jugoslavije, razširili pravice državljanov FLRJ v coni 
B, s katerimi so jih izenačili z državljani STO, julija 1952 so uvedli kazenski zakonik FLRJ in zakon o prekrških. S tem je bila 
ukinjena formalnopravna ureditev v coni B, sklenjena z mirovnim sporazumom, in dokončno tudi italijanska zakonodaja. 
Pravno podlago so našli v tem, da jugoslovanska uprava po mirovni pogodbi ni bila več zasedbena uprava, ampak do uvedbe 
STO uprava z mandatom. 
Delovanje civilne uprave naj bi temeljilo na dveh načelih: spoštovanju mednarodnih dogovorov in ohranitvi pridobitev NOB. 
V javni upravi je bila uvedena 2dosledna demokracija z udeležbo ljudstva brez razlike na vero, raso ali narodnost". Že pred 
mirovno pogodbo sta bila v coni B vzpostavljena uprava z narodnoosvobodilnimi odbori in sodstvo z ljudskimi sodišči. Vsi 
trije jeziki, slovenščina, hrvaščina in italijanščina, so bili enakopravni. Italijanske šole so se ohranile, a z ideološko 
prilagojenim programom. Uradno je bila sicer zajamčena svoboda zborovanja in javnih shodov, popolna svoboda verskega, 
političnega in sindikalnega združevanja in delovanja, vendar pod edinim pogojem, da program in izvajanje tega ni bilo v 
nasprotju z zakonitimi predpisi. To pa je praktično pomenilo prepoved vsega, kar ni bilo v skladu s politiko priključitve k 
Jugoslaviji in graditvijo socializma. 
Politični aktivisti so pred uveljavitvijo mirovne pogodbe ocenjevali, da je razpoloženje med italijanskim prebivalstvom slabo. 
Italijani so se počutili ogrožene tudi zato, ker se je vedno več Slovencev priseljevalo v doslej skoraj izključno italijanska 
mesta; nadomeščali so odseljene delavce, se zaposlovali v upravi in drugih državnih in partijskih organih, milici, vojski itd. Na 
tak način se je spreminjala zlasti jezikovna podoba teh mest. Spremenila se je tudi politika jugoslovanskih oblasti, saj je bilo 
odtlej odseljevanje Italijanov, pa tudi drugih, ki so bili nasprotni oblastem, dobrodošlo, saj je olajševalo proces priključitve. 
Zato so sprejemali ukrepe, ki so oteževali položaj vseh, ki so bili povezani z Italijo ali cono A. Ovirali so prehod v cono A, 
oteževali menjavo denarja, izvajale so se aretacije zaradi suma proitalijanske dejavnosti. V skladu s svojo politiko so ovirali 
tudi delovanje cerkve, posebno, ker so italijanski duhovniki nasprotovali jugoslovanskim oblastem in so obenem imeli velik 
vpliv med prebivalstvom. Proces "jugoslavizacije" cone B je bil tako močan, da je bilo julija 1954 npr. med 87 učitelji v 
italijanskih šolah le 49 Italijanov, od teh 10 prišlekov z Reke. Vrhunec so polemike o "jugoslavizaciji" dosegle ob volitvah v 
okrajne ljudske odbore 16. aprila 1950, med katerimi so se dogajale številne nepravilnosti, pritiski na ljudi, da se volitev 
udeležijo, in sramotenje tistih, ki niso volili. Veliko ljudi je bilo izbrisanih iz volilnih imenikov ali 2pozabljenih" ipd. 
Italijani (pa tudi nekateri Slovenci) so se odseljevali vse od konca vojne, a zlasti zaradi pričakovanja, da bo STO zaživelo, vse 
do tržaške krize oktobra leta 1953 ne tako množično kot tisti z območij, ki jih je septembra 1947 priključila Hrvaška. Od maja 
1945 do 5. oktobra 1953 se je iz koprskega okraja legalno ali ilegalno odselilo 9.008 ljudi. Med 5. oktobrom 1953 in letom 
1958, ko so se prebivalci odseljevali po določbah Spomenice o soglasju, je odšlo 16.062 ljudi. V povojnem obdobju se je tako 
iz okraja Koper odselilo 25.062 ljudi. Iz dela cone A STO, ki je bilo priključen Sloveniji (miljski Hribi) je odšlo 2.748 ljudi, 
večinoma so bili Slovenci. Italijani, ki so ostali, so bili povojni politični priseljenci iz Trsta ali drugih krajev Italije, nekaj 
delavcev in kmetov, zlasti starejši. V obalnih mestih je bila narodnostna sestava povsem spremenjena. V (razširjenem) 
Okraju Koper je februarja 1957 le še 3.311 ljudi (3,26 odstotka prebivalstva) navedlo italijansko narodnost. 
Velik del istrskih Italijanov se je naselil na drugih območjih Julijske krajine. V Gorici in bližnji okolici se je množično 
naseljevanje začelo po vrnitvi italijanskih oblasti septembra 1947. Precej se jih je naselilo tudi v Tržiču (Monfalcone). V coni 
A STO se je njihovo načrtno naseljevanje začelo nekoliko pozneje, saj ga je ZVU vsaj do leta 1950 oteževala. Po tem letu je 
bilo priseljevanje bolj ali manj neovirano, povsem pa se je sprostilo s prihodom Italije oktobra 1954, zato je tja prišel velik 
del ljudi iz zadnjega vala izseljevanja, to je z območja cone B STO. Priseljevanje istrskih Italijanov je tako spreminjalo etnično 
strukturo prej večinsko slovenskega zaledja Trsta in Gorice, pa tudi politično podobo Trsta in zlasti Tržiča, velikega 
delavskega centra, kjer je dotlej prevladovala levica. 

• V Milanu množični protest proti rasizmu. B. V.  Milano - MMC RTV SLO. 3. marec 2019  
Protestniki nasprotujejo politiki italijanske vlade 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-milanu-mnozicni-protest-proti-rasizmu/481581 
 

 
Slika: "Najprej ljudje," so sporočili protestniki. Notranji minister in predsednik protipriseljenske Lige Matteo Salvini sicer 
pogosto uporablja geslo "Najprej, Italija". Foto: AP  
 
V Milanu se je v soboto zbrala velika množica ljudi na protestu proti rasizmu. Organizatorji pravijo, da italijanska vlada 
spodbuja strah in sovraštvo ter povzroča delitve. 
Protestniki se se po poročanju BBC-ja zbrali pod geslom "Najprej, ljudje", organizatorji, ki so sporočili, da je prišlo okoli 
200.000 ljudi, pa so poudarili, da je raznolikost kulturni zaklad. 
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"Želimo, da Italija in Evropa spremenita svoje politike, da postavita ljudi in njihove težave v središče," je eden izmed 
protestnikov dejal za italijansko javno radiotelevizijo RAI. Neka protestnica pa je dejala, da je namen shoda pokazati, da je 
"sprejem čudovita stvar, raznolikost pa obogatitev". 
Socialdemokratski župan Milana Beppe Sala, ki se je protesta udeležil, ga je označil za prelomen trenutek. 
Milan se sicer nahaja v pokrajini Lombardija, kjer ima vladajoča protipriseljenska stranka Liga močno podporo. Njen 
predsednik, notranji minister in namestnik premierja Matteo Salvini je dejal, da bodo nove vladne politike na področju 
priseljevanja "Italijo naredile varnejšo". 
Septembra so italijanske oblasti sprejele odlok, ki lajša izgon migrantov in priseljencem odvzema državljanstvo, če zagrešijo 
hud zločin. 
Pod obstoječo vlado je Italija skušala povsem zapreti svoja pristanišča za ladje, ki v Sredozemskem morju rešujejo 
prebežnike. 

• V Evropski ljudski stranki precejšnja podpora za izključitev Orbanovega Fidesza. B. V. Bruselj - MMC RTV SLO, 
STA. 4. marec 2019  

EPP bo o tem vprašanju razpravljal 20. marca 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/v-evropski-ljudski-stranki-precejsnja-podpora-za-izkljucitev-orbanovega-
fidesza/481717 
 
 
V Evropski ljudski stranki (EPP) se je pokazala precejšnja podpora za izključitev stranke Fidesz madžarskega premierja 
Viktorja Orbana.  
Izključitev te stranke je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te konservativne evropske stranke, je po 
poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal vodja EPP-ja Joseph Daul. 
V skladu z njihovimi pravili, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA, mora izključitev posamezne stranke iz te politične 
družine zahtevati najmanj sedem strank članic EPP-ja iz petih držav. 
Uradno zahtevo za izključitev so dale finska stranka Kokoomus, švedski Zmerna stranka in krščanski demokrati, belgijski 
krščanskodemokratski stranki CDV in CDH, luksemburška krščanskosocialna stranka CSV, grška Nova Demokracija, litovski 
TS/LKD, norveška Hoyre, nizozemska krščanskodemokratska stranka CDA ter portugalski desnosredinski socialdemokratska 
(PSD) in Ljudska stranka (CDS-PP). 
Daul je še dejal, da bo skupščina EPP-ja o tem vprašanju razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Ta organ sicer 
sestavljajo predsedstvo EPP-ja, vodstvo skupine v Evropskem parlamentu in delegati strank članic. Po navedbah virov v EPP-
ju bosta na mizi dve možnosti, in sicer izključitev Fidesza ali suspendiranje njegovega članstva. Odločitev mora biti sprejeta z 
absolutno večino prisotnih. 
Pomembna odločitev pred volitvami 
Morebitna odločitev o izključitvi Fisdesza bo pomembna za EPP pred majskimi evropskimi volitvami. Trenutno je namreč v 
vrstah EPP-ja 12 Fideszovih poslancev, v prihodnjem sklicu parlamenta pa naj bi jih bilo glede na najnovejše projekcije 13. 
Nekateri v EPP-ju se bojijo, da bi se Fidesz v primeru izključitve povezal s protipriseljensko Ligo italijanskega premierja 
Mattea Salvinija, katere evroposlanci so trenutno del politične skupine Evropa narodov in svobode. 
V EPP-ju od CDU-ja do SDS-a 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino, v tej evropski stranki pa so glavne konservativne stranke, tudi 
krščanskodemokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski Republikanci. 
Iz Slovenije so članice EPP-ja SDS, NSi in SLS, ki imajo v politični skupini v Evropskem parlamentu skupno pet poslancev. 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu judovskemu 
milijarderju madžarskega rodu Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da 
podpirata nezakonite migracije. Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. 

• Župan občine Kobilje: Vsem občinam bi koristila pokrajinska ureditev. Intervju: Robert Ščap. Pogovarjala sta se: 
A. S., Ksenija Horvat. MMC RTV SLO. 5. marec 2019  

Predstavljamo prekmurske župane: Robert Ščap 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-kobilje-vsem-obcinam-bi-koristila-pokrajinska-
ureditev/481659 
 

 
Slika: Župan Robert Ščap je na jesenskih lokalnih volitvah prejel 54,8 odstotka glasov. Tudi leta 2014 je zmagal v prvem 
krogu, in sicer le za en glas. Foto: Občina Kobilje  
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Občini Kobilje socialne težave povzročata predvsem staranje prebivalstva in odhajanje ljudi s podeželja, župan Ščap pa 
stavi na turistične možnosti. 
Kako boste v vaši občini zaznamovali obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Obletnico bomo zaznamovali s skupno proslavo v Beltincih in razstavo fotografij Naše Prekmurje v Kobilju. 
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Predvsem položaj prekmurskih Slovencev v večstoletni ločenosti in izolaciji od drugih slovenskih pokrajin, ko smo kljub 
močnemu vplivu madžarske kulture in jezika razvijali lastno vzporedno slovensko nacionalno identiteto z lastnim knjižnim 
jezikom. 
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Števan Küzmič, njegova dela, kot osnova rasti slovenstva v Prekmurju. 
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija?  
Števan Küzmič, Mikloš Küzmič, Miško Kranjec. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
Vsakoletna prireditev Družina poje, kjer več kot 20 družin izvaja narodne in ponarodele pesmi. 
Bistra je Mura / Nuragi  
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Bistra je Mura. 
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Strici so mi povedali. 
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Kulturno dediščino. 
Na katero naravno ali pa kulturno dediščino ste v vaši občini najbolj ponosni? 
Panonsko domačijo. Poznavalci podeželske arhitekture jo opisujejo kot arhitekturni biser. Gre za hišo premožnega kmeta, ki 
ni postala "slavna" zaradi svoje starosti – zgrajena je bila leta 1901 –, marveč izključno zaradi svojih na zunaj vidnih 
arhitekturnih prekmurskih značilnosti. 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Obnova kletnih prostorov Panonske domačije po poplavi. Ureditev vinoteke. 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino občine v turistično ponudbo? 
Prek spleta in zloženk. 
 
Bi ustanovitev pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Samo deklarativno s poimenovanjem mislim, da ne. Vsem občinam bi koristila pokrajinska ureditev v okviru sprejetja zakona 
o pokrajinah za celotno Slovenijo. 
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Enakomeren regionalni razvoj, ohranitev poseljenosti podeželja. 
 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako?  
Zagotovo je koristen za ohranjanje naravnih danosti. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Seveda je ohranjanje naravnih danosti pomembno, vendar česa bistvenega prebivalcem nista prinesla. Vidijo ju predvsem 
kot omejujoča dejavnika. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Predvsem bi madžarska vlada morala zagotoviti podobno financiranje, kot ga slovenska zagotavlja madžarski manjšini, kar bi 
posledično pomenilo tudi več možnosti sodelovanja. 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Športni turizem, vinogradniško-kmečki turizem, razvoj obrtnih dejavnosti. 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Čudovita dolina ob Kobiljskem potoku, obdana z gozdom in vinogradi, kjer je veliko priložnosti za ponudbo domačih izdelkov 
in hrane. 
V čem, na katerem področju, vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Predvsem v razvoju turistične ponudbe in obrtne dejavnosti. 



 
Slika: Statistični podatki za občino Kobilje iz leta 2016 in primerjava s slovenskim povprečjem. Foto: Surs  
 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Ker je strpnost pomembna vrednota. 
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Predvsem staranje prebivalstva in žal znana demografija podeželja. 
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Ne, vse strahove, ki izhajajo iz navedenega, se lahko in mora reševati prek drugih vzvodov. Vendar tega marsikdaj žal ne 
počnemo. 
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Vestnik, Murski val, elektronske medije. 
Kako je po vašem mnenju Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Mislim, da ustrezno. 

• Kljub kritikam želi Orbanov Fidesz ostati del Evropske ljudske stranke. T. J. Budimpešta, Bruselj - MMC RTV SLO, 
Reuters. 5. marec 2019  

Weber: Fidesz mora nemudoma prenehati z retoriko proti EU-ju 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/kljub-kritikam-zeli-orbanov-fidesz-ostati-del-evropske-ljudske-stranke/481796 
 
Stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana je sporočila, da ne želi zapustiti Evropske ljudske stranke (EPP), v kateri 
se je sicer pokazala precejšnja podpora za njeno izključitev. 
"V Evropski ljudski stranki poteka razprava, ki se osredotoča na vprašanja migracij. Pripravljeni smo na razpravo in na 
zastopanje našega stališča. Fidesz ne želi zapustiti EPP-ja. Naš cilj je, da se protimigracijske sile v okviru EPP-ja okrepijo," so 
sporočili iz Fidesza, ki dodaja, da je obramba evropskih krščanskih vrednot in zaustavitev migracij pomembnejša od 
vzpostavljanja reda znotraj EPP-ja.  
 
EPP ima sicer v 750-članskem Evropskem parlamentu 217 sedežev, 12 jih zasedajo poslanci iz Fidesza. Kot kažejo raziskave, 
bo ostala največja stranka v novi sestavi, a naj bi izgubila nekaj mest. Orban je že nekaj časa deležen kritik Bruslja zaradi 
svojih načel glede migracij in nekaterih drugih vprašanj. Spor pred prihajajočimi majskimi evropskimi volitvami še narašča. 
Izključitev ali zamrznitev? 
Madžarski premier je sprožil medijsko kampanjo, ki majske volitve opredeljuje kot izbiro med silami, ki podpirajo in 
nasprotujejo množičnemu priseljevanju, zaradi česar je bil deležen novih kritik Evropske komisije in tudi številnih članov 
EPP-ja. 
EPP je v ponedeljek sporočil, da je izključitev Fidesza uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te 
konservativne evropske stranke. V skladu z njihovimi pravili mora izključitev posamezne stranke zahtevati najmanj sedem 
strank članic EPP-ja iz petih držav. 
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SDS in SLS nasprotujeta izključitvi Orbanovega Fidesza, NSi za zamrznitev članstva 
Skupščina EPP-ja bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov bosta 
na mizi dve možnosti – izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino navzočih. 
Weber: Prenehati z retoriko proti EU-ju 
Medtem je Nemec Manfred Weber, vodilni kandidat EPP-ja na evropskih volitvah in trenutno vodja poslanske skupine v 
Evropskem parlamentu, v intervjuju za Bild dejal, da mora Orban, če želi s svojo stranko ostati del EPP-ja, izpolniti tri pogoje. 
Nemudoma mora prenehati z retoriko proti EU-ju. Dodal je, da se mora hkrati madžarski premier opravičiti preostalim 
članicam EPP-ja in zagotoviti obstoj Srednjeevropske univerze v Budimpešti.  

• SDS in SLS nasprotujeta izključitvi Orbanovega Fidesza, NSi za zamrznitev članstva. G. K.  Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA. 5. marec 2019  

Skupščina EPP-ja bo razpravljala o izključitvi Fidesza Viktorja Orbana 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/sds-in-sls-nasprotujeta-izkljucitvi-orbanovega-fidesza-nsi-za-zamrznitev-
clanstva/481789  
 
Slovenske stranke, članice Evropske ljudske stranke (EPP), imajo različna stališča do izključitve madžarskega Fidesza iz 
desnosredinske politične skupine. SDS in SLS nasprotujeta izključitvi, NSi pa predlaga zamrznitev članstva. 
 
Skupščina EPP-ja bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP-
ju bosta na mizi dve možnosti – izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
navzočih. 
Če želijo biti del največje evropske politične družine, je jasno, da je v njej nesprejemljivo, da svojo politično kampanjo gradiš 
na netočnih dejstvih oz. z napadi na svoje kolege znotraj te politične skupine. 
Matej Tonin, NSi 
"SDS nasprotuje vsem predlogom, ki slabijo moč EPP-ja. Fidesz kritizirajo predvsem tiste stranke, ki v svojih državah niso 
uspešne na volitvah, vzroke za poraz pa iščejo na napačnem koncu," so v odgovoru na vprašanje zapisali v največji 
opozicijski stranki. Dodali so, da "ima pri nasprotovanju uničevalni migrantski politiki prav Fidesz in ne njegovi kritiki". 
Da so odločno proti izključitvi stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana iz EPP-ja, so poudarili tudi v 
zunajparlamentarnem SLS-u. Ob tem so vse akterje pozvali k pogovoru in dialogu. Dodali so, da verjamejo, da so pred 
skrajno odločitvijo o izključitvi še mogoči umiritev strasti, pogovor in konsenz znotraj EPP-ja. "V SLS-u ocenjujemo, da 
postopek izključevanja vsekakor ni v korist politične družine EPP in ni pravo sporočilo pred evropskimi volitvami," so še 
poudarili. 
 
Tonin: Orban se mora odločiti 
Predsednik NSi-ja Matej Tonin pa je danes v izjavi za medije v Ljubljani poudaril, da se morata Orban in Fidesz odločiti, ali 
želita biti del EPP-ja ali ne. "Če želijo biti del največje evropske politične družine, je jasno, da je v njej nesprejemljivo, da svojo 
politično kampanjo gradiš na netočnih dejstvih oz. z napadi na svoje kolege znotraj te politične skupine," je dejal. 
Zato bo NSi po njegovih besedah 20. marca predlagal, da se Fideszu zamrzne članstvo v EPP-ju, dokler se ne ugotovi, ali 
Orban in Fidesz nameravata prenehati neutemeljene napade ali se želita vrniti nazaj "na pota politične družine". Če to 
nameravata, še vedno vidimo možnosti, da ostanejo v EPP-ju, če bodo nadaljevali dejavnosti in se tako še oddaljevali, 
potem EPP ne bo imel druge možnosti kot izključitve, meni Tonin. 
Povedal je še, da je o tem po telefonu govoril s predsednikom EPP-ja Josephom Daulom. Ta mu je povedal, da je prihodnost 
Fidesza v EPP-ju odvisna od razpleta glasovanja 20. marca. Strinjala sta se, da je usoda madžarske stranke odvisna predvsem 
od njenega nadaljnjega ravnanja. 
 
Kljub kritikam želi Orbanov Fidesz ostati del Evropske ljudske stranke 
Orbanova kampanja proti Georgeu Sorosu 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. 
12 strank zahtevalo izključitev 
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, kar je 
zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP-ja mora to uradno zahtevati sedem 
strank članic iz petih različnih držav. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščanskodemokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. Iz Slovenije so članice EPP-ja SDS, NSi in SLS, ki imajo v politični skupini v Evropskem parlamentu skupno pet 
poslancev. 
 

• Sobotka za spremembo statusa nemško govoreče skupine v Sloveniji, Pahor proti.  Al. Ma.  Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 6. marec 2019  

Državniški obisk  
https://www.rtvslo.si/slovenija/sobotka-za-spremembo-statusa-nemsko-govorece-skupine-v-sloveniji-pahor-
proti/481912 
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Predsednik avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka je danes na srečanju s predsednikom republike Borutom 
Pahorjem omenil, da Avstrija pričakuje spremembo statusa nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dejal, da ne vidi potrebe po ustavni spremembi te ureditve, sogovornika pa 
spomnil na skrb Avstrije za zaščito slovenske manjšine. Dodal je, da skrb za zaščito slovenske manjšine Avstriji nalaga 
Avstrijska državna pogodba, so po pogovorih v Ljubljani sporočili iz urada predsednika republike. 
Glede statusa nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji pa je Pahor ponovil svoje stališče, da sporazum o sodelovanju v 
kulturi, izobraževanju in znanosti iz leta 2001 ter na njem temelječi periodični programi sodelovanja predstavljajo primeren 
okvir za razvejano dejavnost in projekte pripadnikov nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, ki tako bogatijo 
slovenski kulturni prostor. 
 
Sogovornika sta se strinjala, da so dvostranski odnosi med Slovenijo in Avstrijo prijateljski, razvejani tako na politični kot 
strokovni ravni, nadgrajuje pa jih uspešno sodelovanje v regionalnih, evropskih in multilateralnih povezavah. 
Predsednik Pahor je poudaril, da uspešna evropska in zunanja politika temelji na dobrih odnosih med sosedami. S 
predsednikom avstrijskega parlamenta sta se strinjala, da sta ohranitev in nadgrajevanje odličnih sosedskih odnosov med 
državama skupen cilj. Slovenski predsednik je pri tem izrazil zadovoljstvo z razvojem sodelovanja z Avstrijo in poudaril 
pomen rednega in intenzivnega dialoga na vseh ravneh. 
Avstrija največji vlagatelj v slovensko gospodarstvo 
Pahor in Sobotka sta govorila tudi o gospodarskem sodelovanju, ki zavzema pomembno mesto v dvostranskih odnosih. 
Avstrija je namreč največji investitor v slovensko gospodarstvo, na drugem mestu glede na število turistov in tretji 
najpomembnejši zunanjetrgovinski partner Slovenije. Blagovna menjava med državama je v letu 2017 presegla pet milijard 
evrov. 
Predsednika avstrijskega parlamenta je tudi zanimalo, kako slovenski predsednik ocenjuje aktualne razmere na Zahodnem 
Balkanu. Pahor je poudaril, da je treba širitev Evropske unije na države regije Zahodnega Balkana obravnavati kot 
geopolitično in ne tehnično vprašanje. Kot sovoditelj pobude Brdo Brioni je predstavil tudi pričakovanja glede vrha 
voditeljev, ki bo maja v Albaniji. 
Predsednik avstrijskega parlamenta je uradni obisk v Sloveniji začel v državnem zboru, kjer ga je sprejel gostitelj, predsednik 
DZ-ja Dejan Židan, ogledal pa si je tudi potek seje slovenskega parlamenta. Na programu ima tudi srečanje s predsednikom 
vlade Marjanom Šarcem. 
 
Predsednik avstrijskega parlamenta si bo v Ljubljani ogledal tudi Tehnološki park Ljubljana, Plečnikovo hišo in Narodno 
univerzitetno knjižnico. 

• Transparency International Slovenia zaradi rezilne žice ovadil direktorja blagovnih rezerv. L. L.  Ljubljana - MMC 
RTV SLO. 6. marec 2019  

V TI-ju Slovenia opozarjajo, da je pridobivanje informacij javnega značaja podvrženo dolgotrajnim postopkom 
https://www.rtvslo.si/slovenija/transparency-international-slovenia-zaradi-rezilne-zice-ovadil-direktorja-blagovnih-
rezerv/481838 
 
V Transparency International so v povezavi z nakupom ograj na meji s Hrvaško ovadili direktorja blagovnih rezerv Antona 
Zakrajška. Po mnenju TI-ja Slovenia je pri pogodbi za nakup rezilne žice prišlo do kršitev veljavnih zakonov. 
Predsednica TI-ja Slovenia Alma Sedlar je tako opozorila, da po analizi pridobljene dokumentacije sumijo, da je ena izmed 
pogodb neskladna z zakonom o javnih financah in zakonom o izvrševanju proračuna. Pogodba med zavodom za blagovne 
rezerve in podjetjem Minis, d. o. o., ki je dobavilo rezilno žico, namreč vsebuje 860 tisoč 832 evrov predplačila oziroma 70 
odstotkov celotne vrednosti. 
Ob tem v TI-ju Slovenia opozarjajo, da je po zakonu predplačilo dopustno le v izjemnih primerih, v taki višini pa se zanj ni 
mogoče dogovarjati brez soglasja ministrstva za finance. "Zaradi ugotovljenih sumov nepravilnosti smo na okrožno državno 
tožilstvo naslovili naznanitev suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper odgovorno 
osebo Zavoda za blagovne rezerve, ki je navedene pogodbe podpisala," je povedala Sedlarjeva in dodala, da morajo pristojni 
organi dokončno ugotoviti, kako je do tega posla prišlo in zakaj je bilo izbrano prav podjetje Minis. 
Predsednik SMC-ja in premier v času spornega posla Miro Cerar je ob tem dejal, da je bilo takrat pomembno sprejeti te 
odločitve, ki so jih sprejeli pristojni organi pri posameznih ministrstvih. "Jaz sem takrat pričakoval in tudi danes verjamem, 
da je bilo to narejeno po strokovnih in zakonitih kriterijih."  
Dolga pot do informacij javnega značaja 
V TI-ju Slovenia so opozorili tudi na dolgotrajne postopke pridobivanja dokumentov, saj so na dokumentacijo čakali skoraj 
dve leti, kolikor je trajal spor pred upravnim sodiščem. "Tako dolgi postopki v praksi civilni družbi onemogočajo izvajanje 
nadzorne funkcije," je pojasnila Sedlarjeva. 
Med pridobivanjem dokumentov je podjetje Minis še naprej poslovalo z državo, prav tako so pretekli roki za sankcioniranje 
odgovornih oseb v prekrškovnih postopkih. Dodatno v TI-ju Slovenia poudarjajo, da je zavod za blagovne rezerve v tem času 
dosegel umik transakcij za 7,5 milijona evrov iz spletne aplikacije Erar, ki so bile po posredovanju TI-ja Slovenia potem vanjo 
znova vrnjene. 

• Fidesz: Varovanje krščanskih vrednot in ustavitev migrantov pomembnejša od strankarske discipline.  A. V. 
Budimpešta - MMC RTV SLO, STA. 6. marec 2019  

Kocka bo padla 20. marca  
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https://www.rtvslo.si/svet/evropa/fidesz-varovanje-krscanskih-vrednot-in-ustavitev-migrantov-pomembnejsa-od-
strankarske-discipline/481930 
 
Stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz je zavrnila ultimat za obstoj stranke v Evropski ljudski stranki 
(EPP), ki ga je v torek postavil vodja politične skupine EPP Manfred Weber.  
"Fideszovo varovanje evropskih krščanskih vrednost in zaustavitev migrantov sta pomembnejša od strankarske discipline," je 
dejal tiskovni predstavnik stranke Balazs Hidveghi. "Pri tem si ne bomo premislili," je dodal. Tiskovni predstavnik madžarske 
vlade Zoltan Kovacs pa je na Twitterju zapisal, da poslušajo mnenja drugih, a da ne morejo popuščati ultimatom. 
Madžarski premier Orban je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Fidesz je objavil plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: "Tudi vi imate pravico vedeti, kaj 
pripravlja Bruselj." 
Weber postavil tri pogoje za obstanek Fidesza 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. Vodja politične skupine EPP Weber je Orbanu v torek postavil tri pogoje za 
obstanek njegovega Fidesza v EPP-ju: konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in delovanje Srednjeevropske univerze v 
Budimpešti. Iz Fidesza so v torek sicer sporočili, da ne želijo zapustiti EPP-ja, v kateri so vse glasnejši pozivi k izključitvi 
vladajoče madžarske stranke. 
SDS in SLS izključitvi nasprotujeta, NSI za zamrznitev članstva 
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo najmanj 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, 
kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP-ja mora to uradno zahtevati 
sedem strank članic iz petih različnih držav. Med članicami EPP-ja, ki zahtevajo izključitev Fidesza, ni nobene slovenske 
stranke. V SDS-u in SLS-u izključitvi nasprotujejo, NSi pa bo predlagal zamrznitev članstva. 
EPP o izključitvi Fidesza 20. marca  
Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti ‒ izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki 
so glavne desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. 

• Referenduma o centru za migrante na mejnem prehodu Jelšane (še) ne bo. Intervju: Emil Rojc. Pogovarjali sta 
se: Mateja RM, Sabrina Mulec.  Ilirska Bistrica - Radio Koper. 7. marec 2019  

https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/referenduma-o-centru-za-migrante-na-mejnem-prehodu-jelsane-
se-ne-bo/481985  
Na včerajšnji seji občinskega sveta je ilirskobistriški župan Emil Rojc svetnike seznanil, da bi bil referendum o vzpostavitvi 
sprejemno-registracijskega centra za migrante, ki ga država načrtuje v Jelšanah, nezakonit. Kljub temu so ga spet 
izglasovali.  
 
Služba za lokalno samoupravo je občini sporočila, da se vsebina referenduma ne nanaša na vprašanje v pristojnosti občine, 
saj migrantska politika v skladu z zakonodajo sodi v pristojnost države. Zato je sklep občinskega sveta nezakonit. Župan ga 
bo sedaj zadržal:  
"Ta sklep bomo posredovali na upravno sodišče, to je moja dolžnost, in upravno sodišče bo odločilo, ali je sklep zakonit ali 
ne." 
Čudi pa ga, da je ista služba pred nekaj leti v podobnih primerih odločala drugače. Napotili so ga na Ustavno sodišče in ne na 
Upravnega, kar ga tudi preseneča. Če pa bi se za referendum vseeno odločil, bi za to kazensko odgovarjal: "Glede na 
zakonodajo mi grozi pregon za nevestno delo v službi, ki predvideva za takšen prekršek do tri leta zapora in do 60 tisoč evrov 
globe." 
Nad odločitvijo omenjene službe je začuden tudi svetnik in pravnik Andrej Batista, ki je sklep o referendumu včeraj 
ponovno podprl. Prepričan je, da je referendum najvišja oblika demokracije. 
"In zato mislim, da tudi to pretehta nad nekim zakonom oziroma omejitvijo, ki jo je postavila država, da naj migrantska 
politika ne bi spadala v pristojnost občine in da se zato občani ne bi smeli o tem izrekati na referendumu. Če bi se preprečilo 
takšno izrekanje, bi se poseglo tudi v ustavne in človekove pravice ljudi v naši občini." 
preseneča ga, da je migrantska politika v pristojnosti države, odpadki, ki jih za seboj, domnevno, puščajo migranti, pa sodijo 
v pristojnost občine in občanov, ki so za njih dolžni poskrbeti. 

• Evropska azilna politika do majskih volitev ostaja brez reforme.  K. T. Bruselj - MMC RTV SLO, STA. 7. marec 
2019  

Slovenija zagovarja paketni pristop azilnega svežnja, je pa zdaj pripravljena tudi na ločen sprejem dosjejev 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropska-azilna-politika-do-majskih-volitev-ostaja-brez-reforme/482034 
 
Potem ko notranji ministri na pogovorih v Bruslju, kot je povedal slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, niso 
dosegli nikakršnega napredka glede prenove skupnega azilnega sistema, je jasno, da preboja pred majskimi evropskimi 
volitvami ne bo.  
Poklukar je še dodal, da verjame v premike po volitvah. Izrazil je nezadovoljstvo z zamudo, saj bi se po dveh letih že morali 
pokazati rezultati. "Gre za zahtevno problematiko migracij, verjamem, da so tudi evropske volitve dejavnik vpliva na 

https://www.rtvslo.si/svet/evropa/fidesz-varovanje-krscanskih-vrednot-in-ustavitev-migrantov-pomembnejsa-od-strankarske-discipline/481930
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/fidesz-varovanje-krscanskih-vrednot-in-ustavitev-migrantov-pomembnejsa-od-strankarske-discipline/481930
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/referenduma-o-centru-za-migrante-na-mejnem-prehodu-jelsane-se-ne-bo/481985
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/referenduma-o-centru-za-migrante-na-mejnem-prehodu-jelsane-se-ne-bo/481985
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropska-azilna-politika-do-majskih-volitev-ostaja-brez-reforme/482034


politično razpravo in da se bo po sestavi novega Evropskega parlamenta in Evropske komisije to vprašanje začelo razreševati 
hitreje," je pojasnil. 
Kvote ostajajo najtrši oreh 
Najspornejši del reforme so obvezne begunske kvote, ki naj bi veljale v času resne migracijske krize. Države članice imajo do 
njih različne odnose, vzhodne države jim odločno nasprotujejo. 
Azilni sveženj: ga razdeliti ali ne? 
Prav tako članice niso enotne glede vprašanja razdelitve azilnega svežnja, ki vključuje sedem kosov zakonodaje, tako da bi 
pet manj problematičnih dosjejev sprejeli prej, preostala dva pa pustili za pozneje. Za razbitje azilnega svežnja se je danes v 
Bruslju znova zavzel nemški notranji minister Horst Seehofer, ki je tudi dejal, da dogovora o reformi ni več mogoče doseči 
do volitev. Slovenija je po Poklukarjevih besedah od začetka prenove skupnega azilnega sistema zagovarjala paketni pristop, 
torej sprejetje celotnega svežnja sedmih uredb, saj so te tako vsebinsko povezane, da jih ni mogoče izvajati ločeno. Je pa v 
želji po napredku pripravljena na prožnost ‒ lahko sprejme izločitev uredbe o agenciji EU-ja za azil in njeno hitro sprejetje, je 
poudaril slovenski minister. 
Kar zadeva uredbo o evropski podatkovni zbirki prstnih odtisov Eurodac in okvirno uredbo o ponovni naselitvi, pa ima 
dvome, zlasti zaradi vsebinskih povezav z drugimi uredbami iz svežnja, je pojasnil Poklukar, ki je o tem govoril z nemškim 
kolegom Seehoferjem. 
 
Komisar za migracije Dimitris Avramopulos je po zasedanju zatrdil, da bodo nadaljevali delo za uvedbo azilne reforme, in 
poudaril, da je vseh sedem dosjejev enako pomembnih in nujnih, ter izrazil previden optimizem glede vprašanja začasne 
ureditve po izkrcanju rešenih prebežnikov. 
Avramopulos je zaznal precej konsenza glede ključnih načel takšne začasne ureditve, ki bi jo podprle agencije EU-ja, 
finančno pa tudi evropski proračun. Poudaril je, da bi ta ureditev vključevala premeščanje migrantov med članicami na 
prostovoljni osnovi do uveljavitve prenovljene dublinske uredbe. Na ključno vprašanje, katere članice so torej v tej začasni 
ureditvi po izkrcanju rešenih migrantov pripravljene sodelovati, pa komisar ni podal konkretnega odgovora. 
Še pred volitvami predlog o krepitvi straže 
Notranji ministri so se danes tudi seznanili s potekom pogajanj članic in Evropskega parlamenta o krepitvi evropske mejne in 
obalne straže s ciljem, da bi se predlog o krepitvi mandata straže sprejel še pred volitvami, je povedal slovenski minister. 
Evropska komisija je predlagala vzpostavitev stalne enote 10.000 pripadnikov mejne straže do leta 2020, a članice so 
februarja dosegle izhodiščni dogovor za pogajanja s parlamentom, po katerem naj bi to številko zagotovili do leta 2027. 
Avramopulos je po današnjem zasedanju izrazil previden optimizem in upanje na skorajšnji dogovor o krepitvi mejne in 
obalne straže, nekdanje agencije za zunanje meje Frontex. Pričakuje ga pred evropskimi volitvami. 

• Kalabrija: Porušili barake, v katerih so živeli delavci migranti na bližnjih plantažah. Janko Petrovec, Radio 
Slovenija.   MMC RTV SLO, Radio Slovenija. 7. marec 2019  

Pozimi obirajo agrume v Kalabriji, poleti paradižnik v Apuliji 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/kalabrija-porusili-barake-v-katerih-so-ziveli-delavci-migranti-na-bliznjih-
plantazah/482022 
 
Italijanske oblasti so v kraju San Ferdinando v Kalabriji na jugu države v sredo porušile barakarsko naselje, v katerem je 
živelo več okoli 1.600 delavcev na okoliških plantažah. Večina med njimi je migrantov. 
Gre za migrantske delavce s plantaž okoliške ravnine Gioia Tauro, ki se čedalje številčneje spopadajo z dvema stiskama: prva 
je brezpravnost na trgu dela, druga pa so zaostreni pogoji za zakonitost bivanja v Italiji. 
Zdaj so tiste s pravico do humanitarne zaščite preselili v novo šotorišče civilne zaščite, drugi azilanti pa naj bi dobili postelje 
v begunskih centrih. Tisti brez urejenega statusa pa bodo po domnevah humanitarnih delavcev že jutri postavili nove 
barake. Brez bančnega računa in pogodbe o zaposlitvi stanovanj tudi drugim ne odda nihče. 
Migranti iz San Ferdinanda so del mnogo številčnejše skupnosti, ki pozimi obira agrume v Kalabriji, poleti pa se preseli na 
plantaže paradižnika v Apuliji. Za celodnevno delo dobijo od 20 do 30 evrov ‒ pogosto na črno. Država doslej ni pokazala 
odločnosti pri reševanju njihovih pravic, saj konkurenčnost tehnološko zaostalega južnoitalijanskega kmetijstva temelji na 
nizkih cenah dela. Minister Luigi Di Maio, pristojen tudi za delo, napoveduje uzakonitev instituta minimalne plače, ki ga 
Italija doslej ni poznala. Kot najnižjo urno postavko omenja devet evrov. 
Notranji minister Matteo Salvini za letos načrtuje, da naj bi Italija vrnila v izvorne države več nezakonitih migrantov, kot jih 
bo iz njih prišlo. Po podatkih ministrstva se je v Italiji od začetka leta izkrcalo 335 ljudi, v domovino pa so jih vrnili 1100. Na 
milanskem Inštitutu za mednarodne študije ISPI so kljub temu izračunali, da naj bi število nezakonitih migrantov v Italiji do 
konca prihodnjega leta naraslo za 130 tisoč ljudi ‒ pretežno zaradi ostrejših pogojev za mednarodno zaščito v državi. 

• Madžarska bo odstranila sporne protibruseljske plakate. K. T.  Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters. 7. marec 
2019  

Namesto tega bodo postavili plakate o višji rodnosti 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/madzarska-bo-odstranila-sporne-protibruseljske-plakate/482002 
 
Madžarska bo odstranila sporne plakate s protibruseljsko retoriko, ki so izzvali veliko ogorčenje in zaradi katerih je 
vladajoči stranki Fidesz grozila izključitev iz vladajoče Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu. 
Novico o spremembi plakatov je sporočil vodja kabineta premierja Viktorja Orbana Gergely Gulyas. Potem ko so ga 
povprašali o ultimatu vodje EPP-ja in vodilnega kandidata stranke na evropskih volitvah Manfreda Weberja, ki je Orbanu 
postavil tri pogoje, če želi s svojo stranko ostati del EPP-ja, je Gulyas povedal, da bodo plakate zamenjali prihodnji teden. 
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Tako bodo plakate, na katerih je nasmejani predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v družbi milijarderja Georgea 
Sorosa, poleg pa so napisi, da voditelji EU-ja 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," zamenjali s plakati, na katerih madžarska vlada poziva k dvigu rodnosti. 
"Če govorimo o plakatih, je vlada potrdila načrt o zaščiti družine, tako da bodo od prihodnjega tedna na ogled pakati na to 
temo," je dejal Gulyas. Ob tem je zavrnil odgovor na večkrat zastavljeno vprašanje, kakšne bodo nadaljnje faze kampanje 
pred evropskimi volitvami. Glede tega je dejal le, da "vas bom o tem obvestil prihodnji teden." 
Preden je Weber v torek postavil ultimat Orbanu, je slednji za nemški časopis Sonntag dejal, da bodo podobo Junckerja na 
spornih plakatih v nadaljnji fazi zamenjali s fotografijo prvega podpredsednika komisije Fransa Timmermansa.  
Fidesz je znotraj EPP-ja 
Medtem je osrednji provladni dnevnik Magyar Nemzet Fidesz pozval, naj izstopi iz EPP-ja, ker naj bi slednji zanemaril svoje 
osnovne vrednote in se "ga ne da razlikovati od socialistov ali liberalcev." "Prišel je čas, da Fidesz prekine ponižujoč odnos z 
EPP-jem," je v uredniškem komentarju zapisano v današnji izdaji časopisa. "EPP ni več stranka Helmuta Kohla." Po 
Orbanovih besedah je bil Kohl tisti, ki je pozval stranko, naj se pridruži EPP-ju. Gulyas je za časnik dejal, da želi Fidesz ostati 
znotraj EPP-ja. "Fidesz je član Evropske ljudske stranke in želi ostati član EPP-ja," je Gulyas dejal v odgovor na pisanje 
dnevnika, ki se zavzema, da bi se stranka priključil evropskim nacionalistom. 
Ob tem je tudi potrdil, da se FIdesz ne pogovarja z nobeno drugo stranko izven EPP-a, za katero je dejal, da ostaja najboljša 
platforma za uresničitev ciljev demokratsko-krščanske politike.  
 

 

• Rudi Pavšič, dolgoletni predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze. Barbara Kampos. MMC RTV SLO. 4. 
marec 2019  

https://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/rudi-pavsic-dolgoletni-predsednik-slovenske-kulturno-gospodarske-zveze/481654  
»Biti Slovenec v Italiji danes pomeni, da moraš že zjutraj ob kavi razmisliti, kaj boš danes storil, da ohraniš slovenstvo.« 
 

 
Slika: Rudi Pavšič, dolgoletni predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze. Foto: BoBo 
 
Rudi Pavšič vodi Slovensko kulturno gospodarsko zvezo - eno od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji - neprekinjeno 
22 let. Devetega marca bo vodstvo predal naslednici ali nasledniku. Rudija Pavšiča poznamo predvsem kot neumornega 
borca za pravice slovenske narodne skupnosti. Oseba, ki je nanj naredila morda največji vtis je kulturnik in narodni buditelj 
Vilijem Černo, za katerega Pavšič pravi, da je bil zamejski Ghandi, ki je ogromno naredili za Slovence v Benečiji. O tem, kako 
je danes biti Slovenec v Italiji, pa Rudi Pavšič takole: 
»Mislim, da bit Slovenec v Italiji pomeni biti več. Mladi bi rekli, da je danes »figo« biti Slovenec v Italiji, ker znamo več, 
znamo dva jezika, razumemo dve filozofiji, beremo pesmi v italijanščini in v slovenščini, razumemo globino teh pesmi. Veliko 
let nismo razumeli, da je to dodana vrednost. Smo menili, da smo šibki del družbe. Verjetno je to malo v značaju Slovencev, 
da smo vedno potrebovali gospodarja. Ne, ne, mi smo gospodarji, tam kjer smo. In smo dobri gospodarji. In ne bomo 
odnehali tako hitro.« 
Daljšemu pogovoru z Rudijem Pavšiče lahko prisluhnete na zgornji povezavi. V oddaji Odprto za srečanja ga spoznamo tudi 
kot velikega ljubitelja športa, nekdaj izvrstnega nogometaša, ki danes veliko kolesari. Prevozil je nešteto kilometrov med 
Gorico, Trstom, Ljubljano in Rimom, a vselej v avtu ali z vlakom. V pogovoru izveste zakaj, pa tudi o tem, kaj bo Rudi Pavšič 
počel po devetem marcu.  

• Čas za spremembe v ZSO. Mateja Železnikar.  MMC RTV SLO, 5. marec 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/cas-za-spremembe-v-zso/481824 
 

 

https://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/rudi-pavsic-dolgoletni-predsednik-slovenske-kulturno-gospodarske-zveze/481654
https://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/cas-za-spremembe-v-zso/481824
https://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/cas-za-spremembe-v-zso/481824


Slika: Zveze slovenskih organizacij (ZSO), ena od treh krovnih organizacij koroških Slovencev, je novega predsednika 
dobila na občnem zboru 23.2.2019. Po več kot 26 letih se je z mesta predsednik te organizacije poslovil Marjan Sturm, 
nasledil ga je še ne 22- letni Manuel Jug, študent matematike in nemščine – pedagoška smer. Foto: Stefan Reichman 
 
Zveze slovenskih organizacij (ZSO), ena od treh krovnih organizacij koroških Slovencev, je novega predsednika dobila na 
občnem zboru 23.2.2019. Po več kot 26 letih se je z mesta predsednik te organizacije poslovil Marjan Sturm, nasledil ga je še 
ne 22- letni Manuel Jug, študent matematike in nemščine – pedagoška smer. 
Napoveduje, da bo nadaljeval delo svojega predhodnika in mentorja, pri tem pa mu bodo pomagali trije izkušeni 
podpredsedniki – Ana Blatnik, Valentin Sima in Avguštin Brumnik. 
Hkrati novi predsednik ZSO obljublja, da bo organizacijo usmeril v prihodnost. O reformah, h katerim so pozivali tudi na 
samem občnem zboru, bo odločala delovna skupina, ki jo bo vodil. Kako pa je z mladimi? 
Manuel Jug priznava, da mladi v narodnostnih organizacijah pogosto niso slišani. Kako bo to spremenil? 
»Osebno se zelo zavzemam za politično aktivnost, vem pa, da veliko mladih, mojih vrstnikov ali mlajših ne vidi dovolj 
perspektive in zato niso aktivni. Mislijo si, zakaj bi sodeloval, če nimam možnosti. Zato sem hvaležen Marjanu Sturmu, da mi 
je dal priložnost, da sem lahko postal aktiven. Nič mi ne pomaga, če imam v odboru 10 mlajših in nihče ni slišan in viden 
navzven. Mislim, da je tu le ena prava pot, da mladi tudi navzven izrazijo svoje mnenje.« 

• Borovo gostüvanje. Tekst in foto: Silva Eöry. MMC RTV SLO, 5. marec 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/borovo-gostuevanje/481827 
 
Borovo ženitovanje ali svatba z borom je stara ljudska šega, še živa med Slovenci na stičišču slovanske, madžarske in nemške 
kulture. Pripravijo jo lahko le v vasi, kjer se v predpustnem času ni nihče poročil. Letos je bilo tako v Sakalovcih, kjer so bili 
ponosni, da so lahko pripravili ta etnološki običaj, ki je od leta 2015 vpisan tudi v register žive kulturne dediščine na 
Madžarskem, pojasnjuje etnologinja Marija Kozar Mukič. 
»V ta register so nas sprejeli, ker to šego izvajamo v izvirnem času, za pusta, in v izvirnem okolju v Porabju, z izvirnim 
namenom. To je, da mladino spodbujamo k temu, da se poročajo in imajo otroke. To je za nas v Porabju zelo pomembno, 
kot je pomembno, da svoje otroke naučijo slovensko.« 
Pomemben je bor, ki ga posekajo že dan prej, ga okrasijo, vaški fantje in gasilci pa nanj pazijo celo noč, pojasnjuje v 
pogovoru s Silvo Eöry etnologinja Marija Kozar Mukič. 
»Če bi prišel kdo iz sosednje vasi in poškodoval bor, bi tako vzel nedolžnost nevesti in borovo gostüvanje bi odpadlo. Mi to 
jemljemo zelo resno.« 
Varovanje bor nato prevzamejo vragi in Lucifer, ki imajo v Porabju pozitivno vlogo. Na svatbi sodelujeta tudi skupina svatov, 
oblečeni, kot bi šli na pravo poroko, ženin, nevesta in družice, pa uradna oseba, župan, občinski sluga in duhovnik, poleg njih 
pa so se spremljevalna skupina, našemljenci, ki zabavajo svate, tu sta tudi tradicionalna porabska pustna lika Fašenek in 
Lenka, lahko jih je tudi več, vsi pa z veliko hrupa odganjajo zimo. 
Županja Sakalovcev Valerija Rogan, ki se je prelevila v žandarko, je skrbela, da se nikomur ni nič zgodilo, da ne bi ukradli 
ženina ali nevesto, ali posekali bor. Priznava, da je priprava borovega ženitovanja za Sakalovce velik zalogaj. 
»Zelo ponosni smo, da smo dobili to nalogo in zelo sem zadovoljna, saj sodeluje polovica vas. Vsi našemljenci so iz naše vas, 
22 parov vleče bor, tudi nevesta je doma iz Sakalovcev, čeprav zdaj živi v Monoštru, tudi ženin je domačin, dejaven v 
folklorni skupini. Sodeluje tudi 50 članov porabskih slovenskih upokojencev.« 
Čarovnice oziroma čaralice, kot jim pravijo v Porabju, so med svati neuspešno iskale mladega fanta. Po skoraj teh urah se je 
svatovska povorka ustavila v središču Sakalovcev, kjer je duhovnik na šaljivi način poročil Lino in Vendela, nato pa so se 
svatje veselili in plesali še dolgo v noč. 
 

Mladina, Ljubljana 
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• Britanski zunanji minister osmešil sebe in ministra. Marjan Horvat. Mladina, Ljubljana, št. 9, 1. 3. 2019   
Vazalsko kimanje 
https://www.mladina.si/189869/britanski-zunanji-minister-osmesil-sebe-in-ministra/ 
 
Povedno je, da so bile pokroviteljske besede britanskega zunanjega ministra Jeremyja Hunta ob obisku v Sloveniji, s katerimi 
je izrazil »ponos Velike Britanije« zaradi izjemne preobrazbe Slovenije v zadnjih 30 letih iz »sovjetske vazalne države v 
moderno evropsko demokracijo«, kar nekaj dni, čeprav jih je izrekel v prisotnosti kolega in gostitelja dr. Mira Cerarja, 
neopažene. Neopažene bi tudi ostale, če ne bi nanje opozoril poslanec in strokovnjak za mednarodno pravo dr. Milan 
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Brglez, ki je v zapisu na spletnem omrežju Facebook pribil, da »mi nismo bili nikoli ’vazalna’ država Sovjetske zveze«. 
Minister Cerar je kasneje sicer obljubil, da bo britanskega kolega ob prvi priložnosti poučil o naši preteklosti, a v slovenski 
javnosti se je medtem že razvnela razprava, ali so Huntove besede posledica njegove nepremišljenosti ali »le« nevednosti. 
Politolog dr. Boštjan Udovič se je denimo vprašal, ali je »gospod Hunt prebral morda Churchillove spomine? Ali pa 
kakršnokoli Taylorjevo knjigo? Morda E. Hobsbawma?«  
Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je na Otoku večkrat deležen posmeha zaradi nerodnih izjav. Med njimi zagotovo 
izstopa besedni spodrsljaj, ki si ga je privoščil julija lani, ko je na obisku v Pekingu svojo ženo, ki je Kitajka, razglasil za 
Japonko. »Moja žena je japonska … moja žena je Kitajka, oh, kakšna huda napaka,« je dejal na srečanju s kitajskim zunanjim 
ministrom Wang Yijem. Hunt sicer dobro pozna razmere v Aziji, saj je nekaj let živel v »deželi vzhajajočega sonca«, tekoče 
govori japonsko, njegova žena Lucia Guo pa prihaja iz starodavne kitajske province Xian. Povsem drugače zveni ministrova 
umestitev Slovenije med nekdanje »sovjetske vazalne države«, če jo vzporedimo z njegovo lansko primerjavo Evropske unije 
s Sovjetsko zvezo. »Sovjetska zveza je ljudem preprečevala odhod. Nauk zgodovine je jasen: če iz kluba EU napravite zapor, 
ne bo želja po izhodu zaradi tega nič manjša,« je dejal tedaj. S svojimi besedami je seveda takoj zbudil ogorčenje sovjetskih 
disidentov, ki so izkusili sovjetske zapore. 
Morda so besede ministra Hunta o Sovjetski zvezi in njenih vazalih tudi posledica nelagodja britanske zunanje politike zaradi 
brexita. Strah pred »vazalstvom« VB v razmerju do EU v primeru »trdega« brexita je na Otoku velik. A čeprav so v Sloveniji 
nekateri komentatorji s politične desnice, med njimi tudi Dimitrij Rupel, z opisi odnosov med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo 
pred informbirojem celo prikimali Huntovi misli, da je Slovenija nekdanja »sovjetska vazalna država«, so britanski mediji 
»napako« nemudoma popravili s pojasnilom, da je bila Slovenija del »države, ki ni bila za železno zaveso in je bila članica 
gibanja neuvrščenih«. V Guardianu so še zapisali, da je imela Jugoslavija »razgibane« odnose s Sovjetsko zvezo, a je njen 
vodja Josip Broz Tito »kljuboval moskovski nadvladi in spodbujal tisto, kar je imenoval samostojna pot v socializem«. 

• Vazali v času brez zgodovine. Bernard Nežmah. Mladina, Ljubljana, št. 9,  1. 3. 2019   
Od diplomatskega spodrsljaja do edinstvene sedanjosti 
https://www.mladina.si/189819/vazali-v-casu-brez-zgodovine/  
Splošni bes nad besedami britanskega zunanjega ministra Jeremyja Hunta je nenavaden. Sloveniji je namreč izrekel 
kompliment, kako demokratična, da je danes, medtem ko je bila nekoč sovjetski vazal. Zadeva zadane kar nekaj 
travmatičnih momentov aktualne slovenske mentalitete. Prvi je infantilen, ko od gostov pričakuješ laskanje. Švedski pisatelj, 
sociolog in profesor Martin Allwood je veljal za arogantneža; ko ga je obiskal slavni gost in mu rekel, kako lepo hišo imate 
gospod Allwood, mu je odvrnil brezbrižno – vem! 
Po drugi strani so kurtoazne in diplomatske besede stvar dialoga. Ko bi zunanji minister Miro Cerar, ml. v hipu odreagiral: 
hvala za kompliment, toda slovenska država ni bila sovjetski vazal, ker je postala država šele po razpadu Sovjetske zveze, bi 
se reč končala kot zabaven dovtip. Medtem ko je Cerar ml. v napovedi, da bo ob naslednjem srečanju podučil Hunta o 
slovenski zgodovini, otroško pretenciozen. Imel bo bore malo priložnosti za srečanje z britanskim kolegom, predvsem pa ta 
ne bo pripravljen kot šolar sedeti in poslušati Cerarjevega zgodovinskega ekspozeja. 
A ta silna nacionalna občutljivost je v resnici plod stare partijske države, ki je v medijih poročala le o hvalnicah Jugoslavije, 
medtem ko je kritike zamolčala, ali pa jih je pospremila s pristavkom o govoru sovražnih sil. Navsezadnje, tudi aktualni 
mediji kar tekmujejo, ko navajajo svetovne medijske odzive, ki deželo prikazujejo kot čarobno turistično destinacijo. 
Toda Huntov spodrsljaj je vseeno dragocen, saj napeljuje na premislek o lastni zgodovini. Zdi se kajpak nezaslišano, da bi 
imeli status sovjetskih vazalov. Učili so nas o Titovem zgodovinskem NE Stalinu in o samostojni neuvrščeni politiki. Vendar 
pa so dejstva pomenljiva. Nekoč osrednji časnik »Slovenski poročevalec« je 12. februarja 1946 posvetil celo naslovnico 
generalisimu Stalinu. Je imel kremeljski vladar rojstni dan ali je bil pred obiskom Jugoslavije? Nak, imel je le govor na 
predvolilnem mitingu v Moskvi, ki ga je slovenski časnik ponatisnil. Stalinov lokalni govor je imel torej status osrednjega 
nacionalnega in svetovnega dogodka!!!? Klasična drža vazala. Ki ni bila edina, sovjetske prigode so polnile časopise. Zakaj? 
Zgodovinar Vladimir Dedijer je leta 1953 objavil knjigo, v kateri je predsednik Tito pojasnil ozadje: »Skoraj vsak teden so 
prihajali predstavniki Sovjetskega informacijskega biroja s po nekaj sto člankov, napisanih v Moskvi o raznih temah, o 
obletnicah raznih pisateljev, skladateljev, učenjakov, iz življenja kolhozov, za katere so zahtevali, da jih natisnemo v naših 
dnevnikih in tednikih.« In potem resignirano pridal, da sovjetska vlada ni sprejela recipročnosti, da njihov tisk objavi vsaj 
nekaj člankov o Jugoslaviji. 
Po Informbiroju 1948 je Stalin izgubil jugoslovanskega vazala, toda glej čudo: leta 1962 so vnovič zaprli politika Milovana 
Đilasa, ker je na zahodu izdal knjigo. Je v njej klevetal partijsko Jugoslavijo? Ne, napisal je knjigo svojih srečevanj s Stalinom. 
To je bil čas, ko je Tito drugoval z novim sovjetskim voditeljem Nikito Hruščovom. In Đilas se je še pravočasno, pred obiskom 
zunanjega ministra Andreja Gromika v Beogradu, znašel v zaporu kot hommage kremeljski vrhuški. 
Slabih dvajset let kasneje je sovjetski disident Solomon Volkov izdal »Spomine Dimitrija Šostakoviča«. Na začetku 
osemdesetih je osrednja slovenska založba knjigo prevedla, jo dala postaviti, potem pa so projekt ustavili in jo dali v bunker. 
Da bi se ne zamerili kremeljskim vladarjem. In prevod genialne knjige v slovenščino se je dogodil šele leta 2002. 
Huntova puščica o vazalstvu je torej dobro zadeta, morda bi počasi lahko posvojili tudi mračne plati lastne zgodovine, ne da 
jih manično barvajo v rožnate barve. 
Še več, odsotnost zgodovine, torej primerjav, je cokla sodobnosti. Po časniku »Delo« je zdaj tudi nacionalna televizija 
postavila v »prime time« dogodke iz Apač, kjer avstrijski kmetje na veliko kupujejo slovensko zemljo. Domačo grudo je treba 
ohraniti in ministrstvo za kmetijstvo je že napovedalo ukrepe, s katerimi jo bo zaščitilo pred Avstrijci. In kje je minimalna 
primerjava in to ne iz zgodovine izpred pol stoletja, ampak iz leta 2017? Takrat je domačim kmetom v Hočah z vsemi 
zakonskimi silami minister Zdravko Počivalšek odvzel več kot sto hektarjev plodne zemlje. Skregano s pametjo: ko slovensko 
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rodovitno zemljo kupi avstrijski gigant, da bo na njej s kemikalijami lakiral avtomobile in jo za zmeraj uničil, to medijev in 
kmetijskega ministra ne zmoti. Ko pa apaška zemlja zamenja le nacionalnost lastnika, imamo izredno stanje!?? 
Po drugi strani že desetletje poslušamo ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. 
Udoben položaj, marketingarji si morajo iz leta v leto izmišljevati nove slogane, da prodajajo trade mark, tu pa ponavljanje 
ponarodi kot resnica. In za razliko od Hunta na mestnega glavarja ne letijo puščice, kako tvezi neumnosti in neresnice. 
Sicer pa poglejmo še tu v zgodovino. Ljubljana je bila sanjska destinacija že poleti 1968. Časnik »Delo« je takrat pisal – Obala 
Save lahko zamenja Nico. Šlo je za hvalospev savskemu produ pod črnuškim mostom, pod katerim so poletje igrivo 
preživljali Ljubljančani. Obala Save lahko zamenja peščene plaže Nice ali beneškega Lida. Skratka – najlepši kraj na svetu že 
pred 50 leti.  

• Vmesni svet. Bogomir Kovač. Mladina, Ljubljana, št. 9, 1. 3. 2019  
Dr. Bogomir Kovač 
Slovenijo bolj ogrožajo sosednje države kot globalne sile. Tajaniju se v Bazovici ni zareklo. 
https://www.mladina.si/189821/vmesni-svet/  
Münchenska varnostna konferenca je nekakšen varnostni Davos. Nemci so nosilni organizatorji tu in tam, politični voditelji 
so domala isti, finančne ministre zamenjujejo obrambni, namesto menedžerjev so tu generali, precej manj je civilne družbe. 
Razpad mednarodnih varnostnih struktur je letos še jasnejši, nasprotja med ZDA, Kitajsko in Rusijo nevarnejša kot kadarkoli. 
EU se ukvarja sama s seboj, ZDA razgrajujejo svojo globalno liberalno ureditev, Azija postaja torišče novega sveta. Retorika 
hladne vojne je postala nova politična normala, vrtinci trgovinskih vojn ogrožajo ekonomiko globalnega gospodarstva. 
Dvoličnost lažnega miru v ureditvi, ki je skoraj več ni, vse bolj kaže nasilni obraz sprevrženih oblasti. Kdo naj zbere te 
politične razbitine, kako sestaviti puzzle nove mednarodne ekonomske ureditve, kot veleva moto letošnje varnostne 
konference? 
Očitno je praznina globalnega političnega voditeljstva zgolj druga stran zadreg nove mednarodne ekonomske ureditve. 
Münchenska varnostna konferenca praznuje letos petinpetdesetletnico. In tukajšnja varnostna zgodovina ni kar tako. Leta 
1938 so tod podpisali slavni münchenski sporazum zahodnih držav s Hitlerjem glede Sudetov, ki je legitimiral začetek druge 
svetovne vojne. Leto dni pred paktom o nenapadanju Ribbentrop-Molotov, ki naj bi po mnenju slovenske desnice 
kontaminiral naše komuniste v NOB. Danes vemo, da so političnovarnostni problemi samo druga stran ekonomskih. Velike 
gospodarske krize torej ni konec, ima samo drugo, nevarnejšo obliko. Na eni strani globalno tržno ureditev razbijajo 
vzhajajoči ekonomski nacionalizmi, na drugi politično ureditev maje vedno izrazitejši politični separatizem. Nič novega, svet 
je leta 1914 obsegal 59 držav, leta 1950 že 89, danes jih šteje 195. In proces očitno ni končan, ne na območju Kavkaza in 
Srednje Azije, ne na Balkanu in tudi v Zahodni Evropi, od Belgije in Španije do Velike Britanije, da o Afriki in Aziji ne 
govorimo. Na evropskih volitvah 2019 bo sodelovalo več kot 40 nacionalističnih, avtonomističnih in secesionističnih strank. 
Svet je danes bližje političnim delitvam kot ekonomskemu združevanju. 
Svet se torej drobi in ne gosti. EU je stavila na ekonomsko združevanje, toda ostala je brez ključne politične in varnostne 
unije. Nima lastne zunanje politike in vojske, skupne obrambe meja, ostaja mehka integracija suverenih držav. Tržna logika 
(skupni trg, pretok kapitala, celo dela) gradi na svobodi posameznika, skupne politike (fiskalna, monetarna, zunanja politika, 
obramba …) zahtevajo skupno demokracijo. EU ni zmogla niti konfederalne centralizacije niti regionalne subsidiarnosti, 
manjka ji demokratična legitimnost. Zato je danes EU kljub ekonomski moči neuporaben globalni politični torzo. 
Tudi avtoritarna vrnitev velikih sil, ZDA, Kitajske in Rusije, njihove trde moči, ni prava rešitev. V multilateralnem svetu 
političnih in poslovnih mrež nihče ne more gospodovati, ne z ekonomsko močjo (ZDA) in ne z vojaško grožnjo (Rusija), ne 
zadostuje niti avtoritarno združevanje obeh (Kitajska). Toda Rusija in Kitajska se politično in vojaško povezujeta, ogrožata 
ameriški in evroatlantski ekonomski primat. ZDA želijo ohraniti globalno vlogo s prisilno razgraditvijo stare ureditve, 
redefinicijo zavezništev. Ekonomsko vojno so napovedale Kitajski in Rusiji, za ostanek sveta, tudi EU, zadostuje vojaška 
prevlada. Za ZDA je novo strateško območje Pacifik, Afriko prepuščajo Kitajcem, EU naj bi z Natom urejala svoje zaledje od 
Baltika do Balkana in Srednjega vzhoda. Mir je dobil ceno, ki jo ZDA zaračunavajo svetu, tudi EU. 
Ekonomsko so reči jasne. Carine so glede učinkov trikrat močnejše od valutnih sprememb, zato so temeljno Trumpovo 
ekonomsko orožje. Toda negativni učinki carin so na dolgi rok pogubni za konkurenčnost, hitreje sprožijo tudi recipročne 
ukrepe drugih. Zato trgovinske vojne ne prinašajo zmagovalcev, temveč zgolj poražence. Podobno velja tudi za ekonomske 
sankcije, ki večinoma niso uspešne. Ekonomska orodja so torej šibkejša, kot pričakujejo ZDA, ločeni sporazumi reči 
zapletajo, kot dokazuje brexit, pa tudi sedanja pogajanja med ZDA, Kitajsko in EU. Sprememba svetovne ureditve je 
dejansko postala notranjepolitično vprašanje ZDA. 
Morda je največji poraženec političnovarnostnih dilem prav EU, ki ni sposobna nastopati kot globalni politični akter. 
Preprosto ne zmore izpostaviti svojih prednostnih nalog, mehke moči človekovih pravic, socialne pravičnosti, obvladovanja 
podnebnih sprememb in vključujočega razvoja. Ohranja pri življenju Nato, ki je bistvo politične nadvlade ZDA v EU, tudi pri 
globalnih operacijah in nakupih orožja. Topovi so tudi tukaj že postali maslo, EU pa se je povsem izgubila v močvirju lastnih 
sprevrženosti in nemoči. Nedosledna je do notranjih delitev držav, kršitev človekovih pravic, prava in dogovorov, varnostno 
in socialno vprašanje migracij jo je povsem razbilo. Nove evropske varnostne sile, PESCO, EDA in Macronova intervencijska 
iniciativa EI2, so zato še večji papirni tigri kot sloviti protikrizni finančni mehanizmi. EU je žal šibak člen nove globalne 
ureditve. 
Balkan je ena do regij, kjer sta ekonomska blaginja in politični mir najbolj vsaksebi. Vsakršno novo prikrojevanje meja 
(Srbija, Kosovo, Makedonija, BiH …) je tu lahko usodno. Prva svetovna vojna se je začela tukaj, druga v Srednji Evropi, 
Slovenija je tu vmesni svet. Bolj jo ogrožajo sosednje države kot globalne sile. Tajaniju se v Bazovici ni zareklo, Slovenije ne 
ogroža toliko Rusija ali Kitajska, bolj same članice EU okoli nas, tudi Nato kot dežnik sumljivega gospostva. Tu je kost 
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slovenske varnosti, dilema naše vojske in oborožitve, ki je ne dojamemo. Toda Slovenija letos gosti političnovarnostno 
pobudo Tri morja, ki je interesno bližja Washingtonu kot Bruslju. Zanjo zadostuje tudi polovica Piranskega zaliva.  
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• V EPP se spogledujejo z izključitvojo Orbanovega Fidesza. STA. Reporter, Ljubljana, 05. mar. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/v-epp-se-spogledujejo-z-izkljucitvojo-orbanovega-fidesza-689959 
 
V Evropski ljudski stranki (EPP) se je po ugibanjih včeraj pokazala zadostna podpora za začetek postopka izključitve stranke 
Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana. Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo 12 strank iz devetih držav, ki so 
članice te desnosredinske evropske stranke, je povedal vodja EPP Joseph Daul. 
Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem strank članic iz petih različnih držav. Uradno 
zahtevo za izključitev so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dale Finska stranka Kokoomus, švedski Zmerna 
stranka in krščanski demokrati, belgijski krčansko-demokratski stranki CDV in CDH, luksemburška krščansko-socialna stranka 
CSV, grška Nova Demokracija, litovska TS/LKD, norveška Hoyre, nizozemska krščansko-demokratska stranka CDA ter 
portugalski desnosredinski socialdemokratska (PSD) in Ljudska stranka (CDS-PP). 
Daul je še povedal, da bo skupščina EPP o izključitvi Fidesza razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Ta organ EPP sicer 
sestavljajo predsedstvo EPP, vodstvo skupine v Evropskem parlamentu in delegati strank članic. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti - izključitev Fidesza ali suspendiranje njegovega članstva. Odločitev mora biti sprejeta z 
absolutno večino prisotnih. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. Iz Slovenije so članice EPP SDS, NSi in SLS, ki imajo v politični skupini v Evropskem parlamentu skupno pet 
poslancev. 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. 
Po poročanju tujih tiskovnih agencij bo morebitna odločitev o izključitvi Fisdesza pomembna za EPP pred evropskimi 
volitvami. Trenutno je namreč v vrstah EPP 12 Fideszovih poslancev, v prihodnjem sklicu parlamenta pa naj bi jih bilo glede 
na najnovejše projekcije 13. 
Nekateri v EPP se bojijo, da bi se Fidesz v primeru izključitve iz EPP utegnil povezati s skrajno desno Ligo italijanskega 
premierja Mattea Salvinija, katere evroposlanci so trenutno del politične skupine Evropa narodov in svobode. 

• Orban noče zapustiti EPP, a Weber mu je postavil tri pogoje. STA. Reporter, Ljubljana, 06. mar. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/orban-noce-zapustiti-epp-a-weber-mu-je-postavil-tri-pogoje-690168 
 
Stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz je včeraj sporočila, da ne želi zapustiti Evropske ljudske stranke 
(EPP), v kateri so vse glasnejši pozivi k njeni izključitvi, poroča tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani. 
"V EPP je razprava, ki se osredotoča na vprašanje priseljevanja," so v odgovoru Reutersu sporočili iz Fidesza. "Pripravljeni 
smo na razpravo in predstavitev naših stališč. Fidesz ne želi zapustiti EPP, naš cilj je le okrepitev tistih, ki v tej družini 
nasprotujejo migracijam," so poudarili. 
Dodali so, da sta po mnenju stranke obramba evropskih krščanskih vrednot in preprečevanje migracij pomembnejša od 
strankarske discipline znotraj EPP. 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Fidesz je objavil plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: "Tudi vi imate pravico vedeti, kaj 
pripravlja Bruselj." 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. "Viktor Orban je prestopil mejo," je bil včeraj za spletno izdajo časnika Welt 
kritičen tudi predsednik EPP Joseph Daul. Vodja politične skupine EPP Manfred Weber pa je Orbanu postavil tri pogoje za 
obstanek njegovega Fidesza v EPP: konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in delovanje Srednjeevropske univerze v 
Budimpešti. 
Izključitev Fidesza je po zadnjih podatkih uradno zahtevalo 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske 
evropske stranke, kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. 12 strankam, ki so to storile do ponedeljka, se je 
danes pridružila še irska Fine Gael. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem strank članic iz 
petih različnih držav. 
Med članicami EPP, ki zahtevajo izključitev Fidesza, ni nobene slovenske stranke. V SDS so za STA poudarili, da izključitvi 
nasprotujejo, češ da bi oslabila EPP. Tudi v SLS so za STA menili, da to ne bi bilo pravo sporočilo pred evropskimi volitvami. 
NSi pa je sporočila, da bo predlagala zamrznitev članstva. 
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Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti - izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. 

• Orban zavrnil ultimat EPP, nič ne bo z opravičilom Junckerju. STA. Reporter, Ljubljana,  07. mar. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/orban-zavrnil-ultimat-epp-nic-ne-bo-z-opravicilom-junckerju-690386 
 
Stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz je včeraj zavrnila ultimat za obstoj stranke v Evropski ljudski stranki 
(EPP), ki ga je v torek postavil vodja politične skupine EPP Manfred Weber. Iz Fidezsa in madžarske vlade so sporočili, da je 
varovanje evropskih krščanskih vrednot pomembnejše od strankarske discipline znotraj EPP. 
"Fideszevo varovanje evropskih krščanskih vrednost in zaustavitev migrantov sta pomembnejša od strankarske discipline," 
je dejal tiskovni predstavnik stranke Balazs Hidveghi. "V tem si ne bomo premislili," je dodal. 
Tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs pa je na Twitterju zapisal, da poslušajo mnenja drugih, a da ne morejo 
popuščati ultimatom, poročajo tuje tiskovne agencije. 
Madžarski premier je svoje partnerske stranke nazadnje razburil z medijsko kampanjo proti ameriškemu milijarderju 
Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ker da podpirata nezakonite migracije. 
Fidesz je objavil plakate, na katerih sta Soros in smehljajoči se Juncker, zraven pa napis: "Tudi vi imate pravico vedeti, kaj 
pripravlja Bruselj." 
Evropska komisija je kampanjo ostro obsodila. Vodja politične skupine EPP Weber je Orbanu v torek postavil tri pogoje za 
obstanek njegovega Fidesza v EPP: konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in delovanje Srednjeevropske univerze v 
Budimpešti. 
Iz Fidesza so v torek sicer sporočili, da ne želijo zapustiti EPP, v kateri so vse glasnejši pozivi k izključitvi vladajoče madžarske 
stranke. 
Izključitev Fidesza je uradno zahtevalo najmanj 13 strank iz desetih držav, ki so članice te desnosredinske evropske stranke, 
kar je zadostna podpora za izključitev kake stranke. Za sprožitev postopka izključitve iz EPP mora to uradno zahtevati sedem 
strank članic iz petih različnih držav. 
Med članicami EPP, ki zahtevajo izključitev Fidesza, ni nobene slovenske stranke. V SDS in SLS izključitvi nasprotujejo, NSi pa 
bo predlagala zamrznitev članstva. 
Skupščina EPP bo o izključitvi Fidesza po napovedih razpravljala na svojem srečanju 20. marca. Po navedbah virov v EPP 
bosta na mizi dve možnosti - izključitev Fidesza ali zamrznitev članstva. Odločitev mora biti sprejeta z absolutno večino 
prisotnih. 
EPP ima v Evropskem parlamentu največjo politično skupino z 217 od skupno 751 poslancev. V tej evropski stranki so glavne 
desnosredinske stranke, tudi krščansko demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel ter francoski 
Republikanci. 
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