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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Diplomat s povezovalno simpatičnim profilom. Intervju: Milan Predan.- Pogovarjal se je: Emanuel Polanšek. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 2-3 

Pogovor s slovenskim generalnim konzulom v Celovcu Milanom Predanom  
https://www.novice.at/featured/diplomat-s-povezovalno-simpaticnim-profilom/  
Po 25 letih pri uglednem mariborskem Večeru se je glavni urednik Milan Predan leta 2000 odločil, da stopi na vabljiv 
diplomatski parket. Novinarju, ki je maturiral v ZDA, študiral v Sloveniji in je izpolnjeval pogoje znanja jezikov, je vrata v 
diplomacijo odprl zunanji minister Dimitrij Rupel. Prva pot ga je vodila v mednarodno organizacijo v Trstu, po koncu 
mandata in nekaj mesecih službe na zunanjem ministrstvu ga je dosegel znova klic iz Maribora, da bi se vrnil k Večeru – 
zdaj kot direktor. Izziv je sprejel, dve leti kasneje pa je prišla nova ponudba iz diplomacije – Slovenija, takrat 
predsedujoča EU, je odprla začasno diplomatsko predstavništvo v Sofiji. Po Bolgariji in dveh letih dela v Ljubljani je sledil 
mandat v Beogradu, kjer je Predan pred njegovim iztekom v mislih že koketiral s Celovcem, kamor je nato leta 2015 prišel 
kot generalni konzul. Konec letošnjega julija se mu mandat na Koroškem izteka … 
 

 
Slika: Milan Predan -  slovenski generalni konzul v Celovcu. Foto: Novice 
 
Štiri leta ste zdaj med koroškimi Slovenci – s kakšnimi vtisi boste letos poleti (službeno) zapustili Celovec?  
Milan Predan: Koroško bom zapustil z zadoščenjem, da med doživetim zdaleč pre-vladujejo pozitivne izkušnje. Ko sem se 
odpravljal v Celovec, so me nekateri prijatelji v Mariboru kar nekam pomilovali, kaj da silim na to Koroško, kjer so vseskozi 
neki konflikti in se ljudje prepirajo zaradi nekih dvojezičnih tabel. Vendar pa slika o Koroški, ki sem jo imel sam, nikakor ni 
bila tako negativna, navsezadnje sem spremljal pozitivne spremembe zadnjih let, poleg tega sem kar dobro poznal razmere 
tudi po zaslugi prejšnjih stikov s Koroško, saj je Večer v času mojega urednikovanja v 90-tih letih dobro spremljal manjšinsko 
dogajanje. Vsekakor lahko svojim mariborskim prijateljem zdaj domov  prinesem precej drugačno, boljšo sliko o Koroški. 
Kako bi strnili nekaj bilančnih vtisov o teh svojih letih v vlogi diplomatskega predstavnika RS na Koroškem?  
Čutim celo kot majhen privilegij, da sem lahko delal tukaj prav v času, ko se je tudi po zaslugi deželnega glavarja Kaiserja 
vzdušje v deželi sprostilo in se je odnos do koroških Slovencev in do Slovenije normaliziral. Upam, da bo vrh dežele še dolgo 
vztrajal pri politiki, ki več ne gradi na delitvah med večinskim in manjšinskim narodom, kajti zagotovo bo potreben čas, da 
bodo pozitivne spremembe segle tudi do lokalnih ravni, kjer je še marsikje čutiti stare sentimente. Čeprav nekateri 
konkretni primeri kažejo, da se tudi na »terenu« razmere izboljšujejo. 
Katere konkretne primere bi morebiti posebej izpostavili?  
Mislim predvsem na predlansko razpravo o deželni ustavi, ko bi glede na vročo temo drugega deželnega jezika pričakovali, 
da bodo iz nemško nacionalnega tabora na površje privrela vsa stara protislovenska čustva, pa se to ni zgodilo. Odzivi v 
medijih in na družabnih omrežjih so takrat pokazali, da so se očitno tudi nemško govoreči Korošci zasitili prepirov in je 
večina vendarle začela spoznavati, da takšni konflikti deželo vlečejo samo nazaj, nikamor naprej. Gotovo je k temu premiku 
pripomoglo tudi dejstvo, da so se Korošci znebili nekakšnega zgodovinskega strahu pred južno sosedo, kamor množično 
hodijo na izlete, dopuste ali samo na kavo in spoznavajo Slovenijo kot lepo,  gostoljubno in prijazno sosedo. Znak, da je 
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izboljšano vzdušje seglo do ljudi, pa je navsezadnje tudi Kaiserjev triumf na lanskih deželnih volitvah. Osvojiti skoraj polovico 
vseh oddanih glasov z nepopulistično in s Slovencem naklonjeno politiko bi bila še pred desetimi leti na Koroškem 
znanstvena fantastika. Zato verjamem, da se tudi z morebitno spremembo oblasti dežela ne bo več vrnila v čase, ki bi jih 
koroški Slovenci najraje pozabili. 
Kako so se oblikovali vaši stiki in sodelovanje s slovenskimi organizacijami? 
Zadovoljen sem, da sem lahko nekaj prispeval k oblikovanju skupnih stališč, ki so jih politične organizacije v minulem 
obdobju sprejele v zvezi z nekaterimi za manjšino ključnimi  vprašanji. Že v prvih dneh svojega mandata sem na generalni 
konzulat predsednike treh krovnih organizacij povabil na skupno srečanje, med drugim tudi zato, ker nisem hotel, da bi kdo 
na osnovi tega, katero organizacijo sem obiskal prvo, začel špekulirati o tem, ali sem bolj naklonjen »levemu« oz. 
»desnemu« polu manjšine. Na tem prvem srečanju sem trem predsednikom predlagal redna delovna srečanja, ki smo jih že 
na drugem sestanku razširili na predsednika Enotne liste in slovensko poslanko v deželnem zboru. V tem formatu se odtlej 
sestajamo vsaj štirikrat na leto.   
Bi povedali kaj več o dinamiki in razvoju teh informativno-usklajevalnih srečavanj?  
Pogovarjamo se zelo odkrito, kdaj tudi polemično, kar je razumljivo, saj so pogledi pač različni, a medsebojno spoštljivo. 
Predvsem pa je pomembno, da vsebina pogovora ostaja znotraj pisarne in skoraj vedno najdemo tudi skupni imenovalec, o 
katerem se lahko vsi strinjamo. Tako je bilo denimo tudi takrat, ko smo usklajevali stališče do deželne ustave, s katerim so 
potem politične organizacije šle v javnost in ki je bilo pomembno tudi za oblikovanje uradnega stališča Slovenije, saj sta 
manjšina in matična država morali nastopiti usklajeno. Mislim, da je tak pristop med nami ustvaril visoko stopnjo 
medsebojnega zaupanja.  Seveda marsičesa nismo rešili, zahteva po zvišanju zveznih finančnih podpor in tednik Novice 
ostajata večna tema, nekatere stvari pa smo le premaknili, denimo povišanje učnih enot, ki bo Slovenski glasbeni šoli v 
jeseni omogočilo vpis 100 dodatnih učencev in se bo s tem njihovo število vendarle približalo tistemu, ki je bilo šoli 
obljubljeno pred vključitvijo v deželni sistem. Tudi deželno financiranje zasebnih dvojezičnih vrtcev se je izboljšalo. Potem 
ko se je Koroška izvila iz primeža dolgov propadle banke Hypo in je začela finančno okrevati, mi je tudi v stikih z deželnim 
glavarjem bilo lažje argumentirati naša pričakovanja v zvezi z obema temama, glasbeno šolo in vrtci.   
Katere izzive in možnosti diplomatskega predstavnika RS na Koroškem bi izpostavili?  
Moje osnovno načelo je vedno bilo biti odprt do vseh in do vsakogar, ker bodo s tem tudi drugi bolj odprti do tebe, brez 
vzajemne odprtosti pa je tako v diplomaciji kot v novinarstvu težko delati. Če nimaš mreže stikov, nimaš informacij. Zato mi 
tudi nikoli ni bilo odveč svoji pisarni sprejeti vsakogar, ki bi si želel mojo pomoč ali nasvet ali samo popiti prijateljsko kavo. 
Poleg tega se nikoli nisem želel postaviti v vlogo nekoga, ki bo komurkoli v imenu Republike Slovenije delil recepte, kako naj 
dela, kako naj bo organiziran, navsezadnje tudi nikoli nisem dobil navodil, naj počnem kaj takega. Manjšina se mora o tem 
sama dogovoriti. Seveda povem svoje mnenje, a tudi povem, da je to mnenje moje, ne uradno slovensko. Ob tem pa je 
treba odkrito povedati še nekaj, namreč da je bivša socialistična Jugoslavija manjšino desetletja delila na ideoloških osnovah 
in se je delno ta praksa nadaljevala tudi v prvih letih samostojne Slovenije, posledice pa je čutiti še danes. Če jo je torej 
matična država nekoč od zunaj na silo delila, ni ravno primerno, da bi jo zdaj kdo od zunaj na silo spravljal skupaj. Takšni 
poskusi so v 90-tih letih že bili in so odnosom znotraj manjšine samo škodili ter še poglobili medsebojno nezaupanje. Sicer 
pa vse manjšinske politične organizacije čaka kadrovska pomladitev in verjamem, da se bo sodelovanje med njimi še krepilo. 
Treba se bo navsezadnje dokazati tako v razmerju do lastnega članstva kot do avstrijske in slovenske države, težo pa bodo 
imeli samo skupaj, ne vsak posebej.  
Kako gledate – tudi kot nekdanji profesionalni slovenski novinar – na jezikovno podobo med manjšino bodisi v šolah ali 
medijih?  
Gotovo si koroški Slovenci sami želite višje ravni svoje jezikovne kompetence v slovenščini, toda realnost je pač takšna, da jo 
je mogoče dvigniti predvsem z živim stikom z jezikom, ki ga je premalo že zaradi omejenega dosega slovenskih elektronskih 
in tiskanih medijev na Koroškem. V tem pogledu ima kajpada tednik Novice pomembno vlogo, saj je za mnoge pripadnike 
narodne skupnosti celo edini časopis v slovenščini, ki ga redno berejo. V sedanjih finančnih razmerah si bo tednik najbrž 
težko privoščil kakovostnega lektorja, a upam, da boste v prihodnosti to možnost imeli, ker bi bil dobrodošel. Ne bi ponavljal 
ugotovitev o tem, da znanje slovenščine na splošno peša, in razglabljal o vzrokih, zakaj je tako, ker so splošno znani. Saj je 
mogoče na razmere gledati tudi z drugega zornega kota: da slovenščina živi v številnih kulturnih društvih, ki so marsikje na 
južnem Koroškem središče celotnega, ne samo slovenskega kulturnega dogajanja, in se zato vanje vključujejo tudi mladi iz 
nemško govorečih družin ter se učijo slovenščine skozi igro in petje. Tudi če slovenščine nikoli ne bodo znali, da bi jo lahko 
zares uporabljali, kar velja tudi za tiste otroke iz dvojezičnih ljudskih šol, ki nadaljujejo šolanje na enojezičnih šolah, se je 
bodo eni in drugi naučili spoštovati ali vsaj ne imeti odklonilnega odnosa do nje. Glede na to, kakšen je bil desetletja na 
Koroškem odnos do slovenščine, je tudi to napredek. 

• Močna kandidatka za naravo, podeželje, strpnost in koroške Slovence. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 4 

Evropske volitve  
https://www.novice.at/politika/mocna-kandidatka-za-naravo-podezelje-strpnost-in-koroske-slovence/  
Minuli ponedeljek je ekološka kmetica Olga Voglauer iz Bilnjovsa kot glavna kandidatka koroških zelenih za Evropske 
volitve 26. maja predstavila svoj volilni program.  
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Slika: Ekološka kmetica Olga Voglauer iz Bilnjovsa je kot glavna kandidatka koroških zelenih za Evropske volitve 26. maja 
predstavila svoj volilni program. Foto: Novice 
 
Celovec.  Na zveznem kongresu zelenih na Dunaju je Olga Voglauer z 92-odstotno podporo delegatov bila izvoljena na peto 
mesto liste zelenih za evropske volitve. Minuli ponedeljek pa je medijem predstavila svoj volilni program: »Na zveznem 
kongresu sem nastopila z zamislijo, da zeleni rabimo močno kandidatko ali kandidata za Koroško, saj se zavedam, da v regiji 
Slovenija, Italija, Koroška zelo profitiramo od Evropske unije,« je povedala Voglauer, ki je kot vzrok za kandidaturo navedla 
naslednje: »Pomiku na desno in sovraštvu do ljudi, ki ga doživljamo v avstrijski politiki, se je treba zoperstaviti.  
Zame kot koroško Slovenko, ki sem doraščala dvojezično, je Evropska unija namreč življenjsko zavarovanje, saj je unija 
močan partner za manjšine. Desni pritisk, ki ga danes doživljamo napram drugačnim, napram ljudem z drugo vero ali 
priseljencem, smo koroški Slovenci že enkrat doživeli.«  
Podeželsko območje, regionalni razvoj in čezmejno sodelovanje s Slovenijo in Italijo Voglauer vidi kot težišča: »Vsakdo, ki 
me pozna, ve, da sem z vso vnemo in s srcem kmetica in z veseljem živim na podeželju. Tudi za zvezne zelene sem 
kandidatka za podeželje.« 
Vsekakor pa se Voglauer vidi tudi kot zastopnico klasičnih zelenih tem: »Zaščito okolja živim na naši kmetiji in je zame od 
malih nog samoumevna. Zeleni pa niso samo stranka za obstoj našega okolja. Smo tudi stranka, ki se je zmeraj zavzemala za 
človekove pravice in njihov obstoj. Tudi v Avstriji doživljamo, kako močan je pritisk napram revnim in tistim brez lobija.« 
Voglauer, ki je kot zastopnica bilčovške Enotne liste tudi članica občinskega predstojništva, pa si želi poživitev stikov med 
zelenimi in samostojnim političnim gibanjem koroških Slovencev: »Sem ponudba, da lahko koroški Slovenci in Slovenke 
volijo zeleno. Kogar bom lahko navdušila, ga prosim, da me bo podprl. Zeleni so imeli svoj začetek v Celovcu. V Mladinskem 
domu je potekal prvi zvezni kongres. Tam sem bila že kot otrok zraven. Vmes se je dogajalo, da to sodelovanje ni bilo dobro. 
Zdaj gre za evropske volitve. Zeleni smo v evropskem parlamentu v frakciji skupaj z EFA. To pomeni, da sem lahko skupna 
kandidatka za manjšinsko gibanje Enotne liste kot tudi za zelene.« 
V sodelovanju z zelenimi pa Voglauer vidi veliko prednost: »Enotna lista lahko koristi omrežje zelenih političnih struktur. 
Seveda mora to biti sodelovanje na enaki ravni in z enakim medsebojnim spoštovanjem. V tem primeru sem kandidatka na 
listi zelenih in ne Enotne liste.«   
Leta 2014 so zeleni dosegli 14,52 odstotka in tri mandate. Javnomnenjske raziskave za evropske volitve maja 2019 vidijo 
zelene pri osem do devet odstotkih. Da verjetno ne bo izvoljena, se Voglauer zaveda, vsekakor pa poziva: »Ravno mi 
Slovenci vemo, zakaj nastopamo pri volitvah, saj so volitve zmeraj dobra priložnost, da transportiramo naše teme, da 
javnost ozavestimo o tem, da ni vse dano kakor je, da se lahko upremo in zavzemamo za šibkejše ljudi v naši družbi. Zdaj 
imam pri zelenih možnost, da se na petem mestu zavzemam za vse te tematike.«   
V sklopu volilnega boja bo Voglauer obiskala kraje po vsej Koroški. Kot poudarja, pa bo tudi v dvojezičnih občinah možnost 
za srečanje in pogovor.    

• Grajski gospod s čutom za kraj in ljudi. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 
3. 2019, str. 5 

Veleposlanik princ Stefan Liechtenstein  
https://www.novice.at/novice/po-svetu/grajski-gospod-s-cutom-za-kraj-in-ljudi/  
Rožek je tesno povezan z rožeškim gradom, katerega začetki gredo v 12. stoletje. Po prizadevanju sedanjega lastnika 
Stefan Liechtensteina, ki velja tudi za velikega prijatelja Slovencev, bo grad še atraktivnejši.  
 

https://www.novice.at/novice/po-svetu/grajski-gospod-s-cutom-za-kraj-in-ljudi/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/03/54436457_10156016996152882_6419957736414380032_o.jpg


 
Slika: Veleposlanik princ Stefan Liechtenstein. Foto: Novice 
 
Rožek.  Simbol trške občine Rožek z bogato  zgodovino ter s pestro sedanjostjo je rožeški grad. Prvi grad  na griču, katerega 
ostanki so danes del rožeškega živalskega vrta, je v 12. stoletju dal postaviti Rudolf von Ras. Leta 1772 je Franz Xaver 
Wolfgang Orsini-Rosenberg dal zgraditi v bližini Drave nov grad, ki je stari grad na griču zamenjal za nov grajski sedež. Od 
leta 1831 dalje je rožeški grad v lasti rodbine Liechtenstein. Danes je grad s prostornim in privlačnim vrtom v lasti princa 
Stefana Liechtensteina, medtem ko je njegov brat Emanuel lastnik živalskega vrta, poleg tega pa predseduje Turističnemu 
društvu Rožek. 
Princ Stefan Liechtenstein, rojen leta 1961 v Celovcu, kjer je tudi maturiral  (gimnazija Lorenz, hkrati prvi sedež Slovenske 
gimnazije) in nato študiral ekonomijo na innsbruški univerzi, ni samo izkušen in visoko kvalificiran gospodarstvenik ter kot 
takšen skrben in vesten upravitelj rožeškega gradu. Njega zelo odlikuje tudi smisel in prizadevanje za javni blagor.  
Deset let, od marca 2007 pa do julija 2017, je v Berlinu zastopal  državo Liechtenstein kot veleposlanik, od decembra 2017 
pa jo zastopa kot veleposlanik pri Svetem sedežu v Vatikanu. Poleg tega je skupaj z ženo Florentino v Berlinu ustanovil 
ustanovo »Liechtenstein Languages«, ki na izredno zanimiv (in uspešen) način posreduje jezikovne tečaje za pribežnike. 
 

 
Slika: »Rožeški grad naj ne bo muzej,« poudarja princ Stefan Liechtenstein. Foto: Novice 
 
O njegovi odprtosti in socialnem čutu, prav tako pa o njegovem prizadevanju za lepši Rožek, smo se prepričali, ko je 
na posredovanje Karin Lesjak povabil rožeškega  občinskega odbornika Mirka Oražeja (Rožeška lista-RL) in predstavnika 
tednika Novice v svoj grad na pogovor. Takoj si čutil, da je njegovo krščansko prepričanje odkrito in pristno in da prihaja iz 
globokega srca. Zelo ga bolijo razmere v svetovni Cerkvi. »Treba je stvari dati na mizo. To je gotovo boleč proces. Še huje pa 
je, če se zamolčijo,« poudarja veleposlanik države Liechtenstein v Vatikanu v pogovoru z Novicami. Stefan Liechtenstein zelo 
ceni papeža Frančiška in je prepričan, da bo šel razvoj v svetovni Cerkvi v pravilno smer. Zelo odprt je tudi do slovenske 
narodne skupnosti in Slovenije. Sicer pa je bil povod  za obisk pri njem njegova napoved, da želi rožeški grad in grajski vrt še 
bolj odpreti – grajski vrt, ki ga je leta 1910 njegov praded dal urediti po angleškem sistemu (prej je bil vrt urejen po 
francoskem načinu) in na katerem je bilo takrat celo teniško igrišče.  
Že lani je dal odstraniti gozd in tako poskrbel za čudovit razgled na grad. V pogovori za Novice je lastnik rožeškega gradu 
poudaril: »Moj vodilni motiv je: odprtost naj pride povsod jasno do izraza, tako v grajskem vrtu kot tudi v gradu samem. 
Želim, da bi se ta kraj poživil in da bi se obiskovalci dobro počutili.« Grad z grajskim vrtom naj ne bo muzej, poudarja  
veleposlanik Stefan Liechtenstein, temveč naj bo nudil poleg grajske kavarne tudi možnost za manjše prireditve ter čudovit 
ambient za poroke. Naročilo za obdelavo grajskega vrta je dobil znani vrtnarski arhitekt Josef Miller-Aichholz, ki je doraščal v 
Vetrinju in živi v Franciji. Poleg tega pa je veleposlanik Stefan Liechtenstein pooblastil znanega rožeškega in na Dunaju 
živečega kiparja Ulricha Mertla (izhaja iz Prangarjeve rod-bine v Zmotičah), da naredi sodobna (umetniška) vrata na grajski 
vrt. Gre za naročilo, ki bo zanesljivo zbudilo veliko pozornost in predstavljalo edini kontrapunkt h grajskemu vrtu. 
Odprtje bo v soboto, 11. maja, ob 15:00 

• Še zadnjemu slovenskemu utripu v Kanalski dolini bije navček. Intervju: Rudi Bartoloth. Pogovarjal se je: Bojan 
Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 6 
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Kanalska dolina  
Znanje slovenščine v Kanalski dolini upada drastično. Skrajni čas je, da se trend zaustavi z zagotovitvijo sistemske rešitve 
za pouk slovenskega jezika, opozarjajo v SKS Planika. 
https://www.novice.at/brez-meja/zgodbe/se-zadnjemu-slovenskemu-utripu-v-kanalski-dolini-bije-navcek/ 
 

 
Slika: Podpredsednik SKS Planika Rudi Bartoloth.  Z Večerom slovenske kulture v Kanalski dolini je Slovensko kulturno 
središče Planika v Beneški palači v Naborjetu prikazalo sodobno podobe slovenske ustvarjalnosti v teh krajih. Foto: 
Novice 
 
Naborjet.  Z Večerom slovenske kulture v Kanalski dolini je Slovensko kulturno središče Planika minuli petek v Beneški palači 
v Naborjetu prikazalo sodobno podobe slovenske ustvarjalnosti v teh krajih. Sto let življenja pod italijansko državo je v 
nekdaj slovensko-nemški dolini zapustilo očitne posledice. Domače slovensko narečje, ki je podobno ziljskemu – Kanalska 
dolina je bila do razpada Avstroogrske del dežele Koroške –, je danes že prava redkost, otroci in mladina so se na prireditvi 
med seboj pogovarjali le po italijansko. Posamezniki se po močeh trudijo ohranjati slovensko besedo. Učenje slovenščine 
brez rabe jezika v družinah pa tako kot tudi marsikje na Koroškem obrodi  le poznavanje posameznih besed, resničnega 
znanja pa ni. Na alarmantno stanje slovenske kulture pod Svetimi Višarjami je na tiskovni konferenci pred koncertom 
opozoril podpredsednik SKS Planika Rudi Bartoloth. 
Kanalska dolina je bila še pred sto leti slovensko-nemška. Kaj je po pretresih 20. stoletja ostalo od avtohtonih narodnih in 
jezikovnih skupnosti? 
Rudi Bartoloth: Situacija na jezikovnem področju tako pri Slovencih kot pri Nemcih ni najboljša. Nam Slovencem v Kanalski 
dolini manjka šola. Sicer so na osnovni šoli v Ukvah zadnji dve leti poskusi poučevanja slovenščine eno uro na teden in 
pouka glasbe v slovenskem jeziku. Poleg tega v uradnem šolskem sistemu ni ničesar drugega. Občina Naborjet podpira 
model trojezičnega šolstva in to želi institucionalizirati. Ne vem, če in kdaj jim bo dejansko uspelo. 
 

 
Slika: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik je izročil na Trbižu rojenemu zdravniku in kulturniku 
Rafku Dolharju priznanje SKS Planika. Foto: Novice 
 
V Kanalski dolini torej niso na voljo slovenske šole, kakor jih imajo rojaki na Tržaškem ali Goriškem, niti dvojezične, kakor 
na Koroškem. 
Niti zdaleč. Kot Slovensko kulturno središče Planika ponujamo izbirne tečaje slovenskega jezika šoloobveznim otrokom 
enkrat tedensko. Otroci, ki prihajajo, so stari med šestim in trinajstim letom. Trenutno jih imamo petnajst, število pa niha 
predvsem v zimskem času, ko otroci dajo prednost zimskim športom pred slovenščino.  
Kakšno je znanje slovenščine pri teh otrocih? Znajo že od doma? 
To je zelo različno. So otroci, ki prihajajo iz čisto italijanskih družin in brez predznanja. Nekateri prihajajo iz mešanih zakonov 
ali pa sta mati in oče domačina in imajo otroci vsaj narečno predznanje. Se pa dogaja, da se ti otroci doma do tretjega leta s 
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starši pogovarjajo v narečju, ko pridejo v vrtec, pa začnejo s starši ali s starimi starši govoriti v italijanskem jeziku. Asimilacija 
je zaradi tega zelo trda in močna. 
Med mladimi slovenščina torej ni več živa, v njej se ne pogovarjajo več? 
Morda se nekateri mlajši v Ukvah, ki je še najbolj slovenska vas v Kanalski dolini, pogovarjajo v narečju, v drugih vaseh pa 
bolj ne. Prav zaradi tega opozarjamo, da brez sistemske rešitve za pouk slovenščine v Kanalski dolini grozi zamrtje jezika. 
Brez jezika ni kulture, stari pa umirajo in zaradi tega znanje slovenskega jezika ali pa narečja v Kanalski dolini drastično 
upada. 
Kakšna je slovensko kulturno življenje v vaseh? 
To je marsikje zelo problematično, ker smo pri SKS Planika finančno zelo podhranjeni. Vse delamo na prostovoljni osnovi. 
Nekaj sredstev nam daje Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki pa zadostujejo le za plačilo najemnine in obratne 
stroške ter za učiteljico slovenščine. Za kakšne druge dejavnosti nam ne ostane dosti več. Prešernova proslava je med 
najbolj odmevnimi dogodki, soorganiziramo še Koroška in Primorska poje, ki se vsako leto marca dogaja na Trbižu, ter 
izbirne tečaje slovenskega jezika in še kakšno delavnico, večjega manevrskega prostora za kulturno delovanje pa s takimi 
sredstvi nimamo.  
Živahnega slovenskega utripa med sprehajanjem po dolinskih vaseh ne bi več zaznali? 
Tak utrip se začuti še v Ukvah, če srečate domačina in ga nagovorite v slovenščini. To je pa zelo težko na Trbižu ali v Ovčji 
vasi, kjer skoraj več ni človeka, ki bi znal govoriti slovensko. 

• Pisatelj Stanko Wakounig v Slovenskem inštitutu na Dunaju. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 7 

https://www.novice.at/kultura/literatura/pisatelj-stanko-wakounig-v-slovenskem-institutu-na-dunaju/ 
 

 
Slika: Pisatelj Stanko Wakounig v Slovenskem inštitutu na Dunaju. Foto: Novice 
 
V Slovenskem inštitutu na Dunaju so 19. marca pripravili prijeten koroški literarni večer. Upokojeni učitelj  in pisatelj Stanko 
Wakounig je na živahen način spregovoril o polpreteklem življenju na Koroškem in še posebej v domači Podjuni. Ta nekdanji 
čas je »oblikoval tudi marsikoga od nas« je v uvodnem nagovoru s tem v zvezi poudaril direktor Slovenskega inštituta 
Herbert Seher.  
Wakounig, ki se je rodil leta 1946 v Železni Kapli in odraščal v letih po drugi svetovni vojni v Mlinčah v zgornji Podjuni, je o 
svojih življenjskih izkušnjah  napisal zanimivo knjigo Spomin daje času obraz, ki je izšla leta 2017 pri Mohorjevi založbi v 
Celovcu. Iz nje je na dunajski prireditvi  skupaj s svojo nečakinjo Tamaro Sommeregger prebral več značilnih odlomkov. 
Avtor je obiskoval Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu in se po triletnem študiju teologije odločil za pedagoški poklic. Po 
diplomi na celovški  
Pedagoški akademiji je do upokojitve služboval na glavni šoli v Železni Kapli. Že leta 2008 se je oglasil v slovenski koroški 
javnosti s pesniško zbirko Kotiček tople domačije, iz katere zveni občutljivost za ugašanje domačega slovenskega jezika in 
slovenske narodne zavesti med koroškimi Slovenci. To pa je tudi ena od glavnih tem Wakounigove spominske knjige. V njej 
so natisnjena razmišljanja in komentarji, ki jih je objavljal v slovenskem celovškem katoliškem tedniku Nedelja. Tem 
besedilom so v drugem delu knjige pod naslovom  Iz spominov dodani še avtorjevi zapiski o rojstnem domu, starših in 
domači družini, o šolanju in nadaljnji življenjski poti, iz katerih izvemo zelo veliko o nekdanjem življenju na avstrijskem 
Koroškem in o notranji zasebni oziroma intimni podobi slovenskega koroškega človeka. 
Skozi vsa besedila zveni glas prizadevnega slovenskega šolnika, ki je svojo poklicno dejavnost dopolnil s kulturnim delom v 
slovenskih manjšinskih kulturnih društvih in v periodičnem slovenskem koroškem tisku.  
V Slovenskem inštitutu je avtor prebral več odlomkov predvsem iz drugega dela knjige, v katerih se med drugim spominja 
mladostnih let v Mlinčah. Na podroben način predstavi usodi svojega očeta kolarja in strica kovača, kar mu nudi možnost, 
da na natančen način opiše delovne procese in orodja nekdanjih obrtniških poklicev, ki so v modernem času praktično 
izumrli. Wakounigovi spomini so v nekem smislu poklon stari Koroški, ruralni pa tudi že delavski, v času avtorjevega 
odraščanja v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. To so bili tudi v Avstriji še dokaj tradicionalni časi – preden je v 
šestdesetih oziroma sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prišlo do velikih družbenih in ekonomskih sprememb, 
mehanizacije in industrializacije kmetijjstva s turistično ponudbo tudi na mnogih slovenskih kmetijah, kar je bistveno 
spremenilo jezikovne in družbene odnose po slovenskih vaseh z velikokrat dodatno asimilacijo v nemštvo. 
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Ob koncu je dunajska kulturna organizatorka in režiserka Nika Sommeregger zastavila avtorju še nekaj ključnih vprašanj, s 
katerimi je prireditev dobila zelo dobro oblikovan dodatni profil. Posebno doživetje so bili vmesni glasbeni nastopi dveh 
mladih umetnic, violinistke Mire Gregorič in kitaristke Sare Gregorič, ki sta se predstavili z občuteno podanimi lastnimi 
kompozicijami. 

• Odločno in zavestno za materinščino! Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 7 
https://www.novice.at/novice/mladina/odlocno-in-zavestno-za-materinscino/ 
 

 
Slika: Pod okriljem Slovenskega inštituta so iniciative in društva, ki si prizadevajo za vzgojno-izobraževalno rast otrok in 
mladine v materinščini, vabili na strokovni seminar z naslovom »Slovenskost je naše bogastvo«. Foto: Novice 
 
Dunaj.  Pod okriljem Slovenskega inštituta so iniciative in društva, ki si prizadevajo za vzgojno-izobraževalno rast otrok in 
mladine v materinščini, vabili na strokovni seminar z naslovom »Slovenskost je naše bogastvo«. Mnogoštevilne mlade 
starše, babice in dedke ter druge zainteresirane Slovenke in Slovence sta z veseljem pozdravili glavni nositeljici prireditve 
Lidija Czwecsko-Voler (Slovenski inštitut) in Maja Monrue-Grabovšek (Modri zajec) in jih uvedli v celodnevno seminarsko 
delo. Po uvodnih besedah strokovnjakov Tjaše M. Kos in Vladimirja Wakouniga se je iz poročil prisotnih interesnih skupin 
Slovenska iniciativa Dunaj, bilingualni otroški vrtec »Metuljček-Schmetterling«, Dopolnilni pouk in materinski  
pouk v slovenščini ter zastopnika slovenskega veleposlaništva in organizatorja Slovenskega inštituta odslikavalo trenutno 
stanje, kateri so prihodnji načrti in kateri izzivi in problemi  posredovanja jezika in kulture. Izčrpna in občasno napeta 
razprava pa je sledila v popoldanskih delavnicah, v katerih sta na eni strani oba predavatelja orisala psiho-sociološko ozadje 
ter vpliv in ovire zunanjih dejavnikov na komunikacijsko prakso v družini in družbi in so na drugi strani prisotni starši in 
vzgojiteljice poročali o vsakodnevni praksi ter izzivih v prizadevanju za dvo- in večjezičnost z otroki in mladinci v času 
interneta in socialnih medijev. Direktor Slovenskega inštituta, glavnega nositelja projekta, je izsledke in pričakovanja, ki so 
bila izrečena s strani staršev in društev, povzel z besedami: »Zagotoviti moramo najprej obstoj in nadaljnji razvoj obstoječih 
struktur, izboljšati kakovost in organizacijsko mrežo ter utrditi povezavo deloma razkropljene slovenske skupnosti v 
velemestu in vedno znova utrjevati zavest ter motivacijo mladih in starejših. Vendar – brez izdatnejše javne podpore ne bo 
šlo!« 

• Januševe občejezične Slike dneva v arheološkem muzeju. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 
2019, str. 12 

Globaški kulturni dnevi  
https://www.novice.at/kultura/januseve-obcejezicne-slike-dneva-v-arheoloskem-muzeju/  
Globaški kulturni dnevi 2019 so se začeli z razstavo slik Gustava Januša in z občuteno podanim uvodom v njegovo 
ustvarjanje. Naslednje prireditve so na sporedu že ta konec tedna. 
 

 
Slika: Globaški kulturni dnevi 2019 so se začeli z razstavo slik Gustava Januša in z občuteno podanim uvodom v njegovo 
ustvarjanje. Foto: Novice 
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Globasnica.  Že samo kot prizorišče za dialog med poznoantičnimi izkopaninami in sodobno umetnostjo je Arheološki 
romarski muzej v Globasnici vabljiv prostor. Odločitev Slovenskega kulturnega društva Globasnica, da tam prireja razstave in 
odprtja vsakoletnih Globaških kulturnih dni, pa se je izkazala tudi kot občekoristna. Kot ugotavlja globaški župan Bernard 
Sadovnik, se je odtlej namreč znatno povečal obisk v muzeju. 
Minulo nedeljo je SKD Globasnica vabilo v Arheološki romarski muzej na odprtje svojih letošnjih kulturnih dni z razstavo slik 
pesnika in likovnega umetnika Gustava Januša. Razstava je poimenovana Slike dneva in Zdenka Hafner-Čelan je v uvodnih 
besedah, ki jih je spregovorila kot »prijateljica in občudovalka Gustavove umetnosti,« naslov interpretirala »skrajno 
moderno kot blog s slikami, kar je ustreznica izpovedim na spletu, ki nas preplavljajo, on pa posega po uveljavljenem in daje 
prednost nedvoumni govorici slik, da bi se nas tako laže dotaknil.« Januš, »dvojno nadarjen« tako kot pesnik, ki piše 
dosledno v slovenščini, kakor kot slikar, z likovnim ustvarjanjem ruši jezikovne meje, »ni mu dovolj, da je dvojezičen, da 
njegove knjige izhajajo v dveh jezikih, s svojim ustvarjanjem hoče biti vsejezičen, univerzalnojezičen, občejezičen.« Njegovo 
slikarstvo ne potrebuje nobenega posrednika med njim in opazovalcem. 
Januš v svojih slikah noče olajšati gledanja in spoznavanja, noče dati napotkov za razumevanje, treba si je vzeti čas, »potem 
pogledamo bolj natančno in vidimo mrgolenje življenja v slikah, ki se kaže v finih potezah, črtah, ki so se z leti okrepile in so 
simbol nemirnega sodobnega življenja.« Gustav Januš bo letos dopolnil 80 let, Hafner-Čelanova pa je spomnila še na drug 
jubilej, saj je pesnik v javnost kot slikar prvič stopil pred 50 leti, leta 1969 s skupinsko razstavo na Plešivcu in samostojno na 
Dunaju. 
Razstava Slike dneva, katere odprtje je z visoko kakovostnim glasbenim sporedom obogatil duo Sonoma (Mira/ violina in 
Sara/ kitara Gregorič), bo odprta do 30. aprila. Globaški kulturni dnevi pa se bodo nadaljevali to soboto, 30. marca, s 
projekcijo filma Milene Olip Sine legibus in v nedeljo, 31. marca, s predstavo Gustav v izvedbi Mlajše gledališki skupine Sele. 
V njenem središču je poezija Gustava Januša.  

• Gledališka šola za pliberške otroke in mladino. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 12 
Pobuda Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku  
https://www.novice.at/kultura/gledaliska-sola-za-pliberske-otroke-in-mladino/  
Prvo srečanje gledališke šole »Svet gledališča/ Theaterwelt« za otroke in mladino bo v torek, 2. aprila, ob 17. uri v 
Kulturnem domu Pliberk.  
 
 

 
Slika: Prvo srečanje gledališke šole »Svet gledališča/ Theaterwelt« za otroke in mladino v Kulturnem domu Pliberk. Foto: 
Novice 
 
Pliberk. Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku letos praznuje 110-letnico. Od zdavnaj je bila gledališka dejavnost 
del delovanja društva: »Obletnica je prilika, da poživimo to dejavnost in ponudimo mladim Pliberčanom možnost, da se 
udejstvujejo,« pravi iniciator  gledališke šole Vladimir Nachbar s SPD Edinost.  
Društveniki vabijo otroke in mladince ter mladinke od 7. do 14. leta, da skupno z igralcem in režiserjem Aleksandrom 
Tolmaierjem odkrivajo skrivnostni svet gledališča. Na tedenskih srečanjih imajo otroci in mladi priložnost razvijati govorne 
sposobnosti, spoznavati telo kot instrument igralca, improvizirati in ob tem bogatiti in razvijati komunikacijo,  
krepiti koncentracijo, postati bolj sproščen/-a, samostojen/-a in ustvarjalen/-a, razvijati pristen in odgovoren odnos do 
soigralcev in soigralk ter utrjevati veselje do nastopanja in igranja. Poleg Tolmaierja bosta Tatjana Igerc ter Simona Roblek 
kot mentorki in organizatorki gledališke šole vodili skozi gledališko leto. 
»Dalj časa smo o tem govorili, da je treba v Pliberku nekaj narediti, saj ima Kulturni dom velik oder in nudi veliko  možnosti 
za gledališko dejavnost,« poudarja Nachbar. Gledališka šola bo vsak torek ob 17. uri, točne ure bodo odvisne od možnosti in 
šolskih urnikov in jih bodo določili po dogovoru. Prvo srečanje bo v torek, 2. aprila, ob 17.00 v Kulturnem domu v Pliberku. 
Na prvo srečanje in učno uro so poleg otrok vabljeni tudi starši. 
Za jubilejno leto pa društveniki s predsednikom Matejem Trampuschem na čelu pripravljajo še več akcij in prireditev. Tako 
je zbor MoPZ Foltej Hartman v finalni fazi snemanja nove zgoščenke, ki bo  
predstavljena na slavnostnem koncertu 30. novembra v Kulturnem domu Pliberk.  
Na dan knjige, 23. aprila pa društveniki vabijo v pliberški Kulturni dom na branje Florjana Lipuša. V nemščini bo bral Janez 
Stutz, ki je prevedel zadnji Lipušev roman Gramoz v nemščino. 

• Za petletnico končno prvi samostojni koncert. Pravi Trta-Song. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 13 

Ženski zbor Trta 
https://www.novice.at/kultura/za-petletnico-koncno-prvi-samostojni-koncert-pravi-trta-song/  
Po prvih petih dopolnjenih letih vabi ženski zbor Trta prihodnjo soboto, 6. aprila, na jubilejni koncert Melodije sveta – 
svet melodij v Kulturni dom Pliberk. Pripravljen je večer z glasbo in še čim več. 
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Slika: Po prvih petih dopolnjenih letih vabi ženski zbor Trta na jubilejni koncert Melodije sveta – svet melodij v Kulturni 
dom Pliberk. Foto: Novice 
 
Žitara vas.  »Ne, ni bilo namenoma, čisto slučajno se je zgodilo. Tega smo se zavedale šele pozneje,« se spominja Helena 
Petek iz Stare vasi. »Je pa dobro, da je bilo tako, ker nam bo zato ostalo v spominu.« Prva vaja ženskega zbora Trta iz Žitare 
vasi je torej le naključno bila na mednarodni dan žena leta 2014, simbolno pa izbira tistega 8. marca pred petimi leti prav 
gotovo ni bila zgrešena. Nezadnje tudi zato, ker je ustanovitev ženske pevske skupine znotraj Slovenskega prosvetnega 
društva Trta v Žitari vasi, kjer sta dotlej že ustaljeno delovala moški zbor Trta in otroški zbor Trtinos, bila povezana tudi z 
značilno ženskimi vprašanji in navezanostmi. »Matere smo bile tedaj že toliko starejše, da so bili otroci že bolj samostojni, in 
smo imele čas za petje,« pravi Helena Petek, ki je pri ženskem zboru pristojna za stike z javnostjo. Zanimivo pa je: ni bilo še 
kje zaslediti trditve, da so moški svoj zbor lahko ustanovili šele potem, ko je njihova otročad malo odrasla. 
Odločitev za čisto ženski sestav sprva ni bila povšeči vsem. Kakšna si je želela, da bi končno nastal mešani zbor v žitrajskem 
društvu, spet druga pa se je bala prepirljivosti v enovito ženski družbi. In je res kaj bilo na bojazni pred zdrahami in 
prerekanji, je res tako hudo? »Nič ne bom rekla, samo to, da je tako, kakor pač tudi v družini ali zakonu,« je odrezava 
Petkova. 
 

 
Slika: Ženski zbor Trta deluje v okviru Slovenskega prosvetnega društva Trta v Žitari vasi. Foto: Novice 
 
Zamisel iz Južne Tirolske  
Po petih letih delovanja je dvajset članic zbora čisto zadovoljnih, da je bilo tako, kakor je bilo. Zbor se pod vodstvom Špele 
Mastek Mori iz Mežice, »ambiciozne in nabite z energijo,« razvil v ubrano in pevsko dozorelo skupnost. Vse do danes se je 
po krstni predstavitvi na Vigrednem koncertu v žitrajskem kulturnem domu Kumst maja 2014 zvrstilo več ko 50 nastopov, 
torej v povprečju več ko deset na leto. Pele so in pojejo ob najrazličnejših priložnostih, kot so Vinski sejem v Žitari vasi, 
odprtja razstav, klasični pevski koncerti ali pa poroke. Na zborovskem festivalu v Pustriški dolini na Južnem Tirolskem  pa se 
je pred dvema letoma porodila zamisel za prvi samostojni koncert ob peti obletnici delovanja. 
13 jezikov in 13 držav 
Naslov koncerta Melodije sveta – svet melodij že namiguje na vsebinsko zasnovo, na glasbene svetovno popotovanje, ki se 
razlikuje tudi od dosedanjega repertoarja zbora. Namesto slovenskih narodnih in popevk so pevke v zadnjih mesecih na 
intenzivnih vajah, zaradi katerih so se morale odpovedati tudi temu ali onemu koncertu, naštudirale pesmi v 13 jezikih iz 13 
držav. Izziv pri tem ni bilo samo učenje in preskakovanje iz enega jezika v drugega, temveč tudi mnogovrstna ritmika.  
Pesmi bodo zazvenele v posebnem šovu, napoveduje Helena Petek, petje bodo spremljali dodelana koreografija, svetlobni 
efekti in kot poseben dodatek še posamezne filmske sekvence o delovanju ženskega zbora in kulturnem življenju v Žitari vasi 
nasploh. Pevke bodo vrhu tega ta večer, ki so ga z nepreslišnim namigom na veliko evropsko glasbeno prireditev 
poimenovale Trta-Song, nastopile v novih oblekah. 

https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/03/DSC_6474.jpg
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Še pred koncertom pa bodo člani SPD Trta pogostili vse obiskovalce in obiskovalke s kulinaričnim presenečenjem in 
kozarcem vina. S slavnostnim koncertom ženskega pevskega zbora Trta pa bo oder zaživel prihodnjo soboto, 6. aprila, ob 
19.30 v Kulturnem domu v Pliberku. 

• O študiju izven Koroške in vrnitvi nazaj. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 2019, str. 14 
10. začinjena miza SGZmladina  
https://www.novice.at/novice/mladina/o-studiju-izven-koroske-in-vrnitvi-nazaj/  
Minuli četrtek je v prostorih Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu potekala 10. začinjena miza, prireditveni 
niz SGZmladine. Udeleženci so diskutirali na temo »Študij izven Koroške in morebitni razlogi za vrnitev nazaj – pro & 
kontra«.  
 

 
Slika: V prostorih Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu je potekala 10. začinjena miza, prireditveni niz 
SGZmladine. Udeleženci so diskutirali na temo »Študij izven Koroške in morebitni razlogi za vrnitev nazaj – pro & 
kontra«. Foto: Novice 
 
Gradec.  SGZmladina si je že od nekdaj prizadevala, da bi dosegla tudi tiste koroške študente, ki so se odpravili na 
izobraževanje izven Koroške. Demografski procesi so vedno se in se vedno bodo dogajali. Razlogi za izseljevanje mladih, kot 
smo slišali, so različni: ker na Koroškem ni želene študijske smeri, ker bi radi postali samostojni, ker so drugje bolj cenjeni 
kot pripadniki narodne skupnosti kot pa doma, ker si tako širijo svoj spekter znanja in drugačnih pogledov na določene 
tematike, itd. Preselitev je prvi korak v nov svet, v svet izven koroškega kulturnega okvirja. 
Udeleženci so odprli različne predale te široke teme. Diskutirali so o možnostih, priložnostih, faktih, generacijskih razlikah, 
definiciji koroških slovencev, o željah, domovini, dvojezičnosti in pripadnosti. 
Kot poudarja organizatorka prireditve Ines Stupica s SGZmladine je velika večina študentov izrazila željo, da bi se  ko bodo 
imeli družino radi spet vrnili nazaj na Koroško. Pa tudi tisti, ki se nočejo vrniti, hočejo svoje otroke naučiti slovensko in jim 
posredovati zavednost. 
Gradec, kot kraj študija pa naj bi bil »neke vrste kompenzacija med samostojnostjo in domovino, saj se jih kar nekaj za 
konec tedna vrača domov.« Diskusija  je tekla tudi o raznih strukturah narodne skupnosti, kjer predloge mladine, po 
njihovem mnenju premalokrat sprejmejo. S prireditvenim nizom »Začinjena miza« hoče iniciatorka Stupica mladim nuditi 
platformo, kjer lahko povejo svoje mnenje. Navsezadnje pa naj mnenja najdejo pot tudi v širšo javnost.  

• Nogometna zveza Slovenije je ponosna na delovanje SAK. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 12, 29. 3. 
2019, str. 15 

2020 praznuje NZS 100-letnico, Slovenski atletski klub pa svojo 50-letnico. 
https://www.novice.at/novice/sport/nogometna-zveza-slovenije-je-ponosna-na-delovanje-sak/ 
 

 
Slika: Srečanje SAK z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) v Brdu pri Kranju: (z leve) predsednik SAK Marko Wieser, 
predsednik NZS Radenko Mijatovič, generalni sekretar SAK Silvo Kumer in generalni sekretar NZS Martin Koželj. Foto: 
Novice 
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SAK je imel predvsem v času osamosvojitve Slovenije zelo tesne odnose z Nogometno zvezo Slovenije, še preden je 
Slovenija bila sprejeta v UEFO je reprezentanca igrala uradno tekmo s SAK-om  leta 1993.  
Te odnose želita SAK in NZS spet poglobiti. Pretekli torek je predsednik NZS Radenko Mijatovič na sedežu NZS sprejel 
predsednika SAK Markota Wieserja in generalnega tajnika Silva Kumra. Dogovorili so se za paket skupnih ukrepov, med 
drugim bo ena od slovenskih reprezentanc prišla leta 2020 na uradno tekmo v Celovec in SAK bo odslej redno vključen v 
uradne termine NZS.  
Predsednik NZS Mijatovič je dejal, da je NZS ponosna na SAK in ga bo podpirala na vseh ravneh, kjer je to mogoče.  
Pred tekmo Avstrija – Slovenija, 7. junija, bo delegacija NZS prišla  na uradno srečanje k SAK, verjetno tudi s predsednikom 
UEFE Čeferinom. Prav tako bo SAK uradno gost na po-vratni tekmi SLO - AUT 13. oktobra v Ljubljani. Sodelovanje bosta SAK 
in NZS razvijala tudi na področju izobraževanja trenerjev.  
 

Primorski dnevnik, Trst 
 

• Vlada nakazala sredstva: Rim – iz državnega proračuna tudi letos 10 milijonov evrov za Slovence v Italiji. Primorski 
dnevnik, št. 75 (29. mar. 2019), str. 3 

• Manjšine kot prizma za večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo : Benetke - predstavitev triletnega 
evropskega projekta Primis. Primorski dnevnik, št. 75 (29. mar. 2019), str. 3 

• Aljoša Fonda. Populisti so emotivno privlačni, a evropski duh mora živeti naprej: Trst – na univerzi srečanje iz 
Kinoateljejevega niza v spomin na Darka Bratino. Ugledni sociolog Alberto Martinelli o EU, evroskeptikih in 
sodobni komunikaciji. Primorski dnevnik, št. 76 (30. mar. 2019), str. 7 

• Sara Sternad. Antifašisti složno in glasno proti fašizmu in nacionalizmu. Primorski dnevnik, št. 77 (31. mar. 2019), 
str. 3 

• Severna Irska že skoraj dve leti brez vlade zaradi nasprotovanja zakona o irskem jeziku : unionisti obtožujejo irsko 
govoreče politike, da politizirajo vprašanje jezika. Primorski dnevnik, št. 77 (31. mar. 2019), str. 10 

• V Mehiki učenje jezikov z računalniškimi aplikacijami: mednarodno leto domorodnih jezikov. Primorski dnevnik, št. 
77 (31. mar. 2019), str. 10 

• Ko so namesto pomladnega ptičjega žgolenja zaropotale strojnice: mineva 75 let od ustrelitve talcev na openski 
gmajni. Primorski dnevnik, št. 77 (31. mar. 2019), str. 14 

• Boris Baša. Komu ustreza, da stvari ostanejo, kot so?: prejeli smo – o krizi KB 1909. Primorski dnevnik, št. 78 (2. 
apr. 2019), str. 18 

• Poljanka Dolhar. Jezik naj bo doživetje: Trst – v Društvu slovenskih izobražencev debata o pisanju v različnih 
jezikih. Primorski dnevnik, št. 79 (3. apr. 2019), str. 11 

• Aljoša Fonda. Delničarji med upanjem, kritikami in zaskrbljenostjo: družba KB 1909 – pričakovanja pred skupščino 
sredi likvidacijskega postopka. Primorski dnevnik, št. 80 (4. apr. 2019), str. 4 

• Sara Sternad. Predlogi, ki čakajo že 17 let ...: Devin-Nabrežina – še neuporabljeno delo občinskih toponomastičnih 
skupin skozi leta. Primorski dnevnik, št. 80 (4. apr. 2019), str. 7 

 

• Manjšine kot prizma za večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo.  Spletno uredništvo. Primorski 
dnevnik, Trst, 29. mar. 2019  

Predstavitev triletnega evropskega projekta Primis 
https://www.primorski.eu/servizi/rtvslo/manjsine-kot-prizma-za-veckulturno-popotovanje-med-slovenijo-in-italijo-
DH229959 
 

 
Slika: Predstavniki partnerjev projekta Primis. Foto: Primorski dnevnik  
 
Benetke - V Benetkah so včeraj predstavili projekt Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo 
manjšin, nekakšno nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Jezik Lingua. Evropski projekt je pod vodstvom Italijanske 
unije prijavilo kar deset partnerjev, med katerimi so tako javne uprave kot druge ustanove in institucije iz Slovenije, 
Furlanije Julijske krajine in sosednje dežele Veneto. 
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Sredstva za dobra 2,8 milijona evrov težak projekt, ki ga bodo partnerji v okviru evropskega programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija–Italija Interreg 5A izvajali med letoma 2019 in 2021, večinoma prihajajo iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Poleg že omenjenega vodilnega partnerja bosta pri projektu sodelovali tudi krovni organizaciji Slovenska 
kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, združeni v Začasno ciljno združenje Projekt, ki bo pri Primisu 
sodelovalo kot drugi partner, del partnerske naveze pa je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje. 
Temeljni izhodišči sta prijateljstvo in že ustaljeno sodelovanje med slovensko narodno skupnostjo v Italiji in italijansko v 
Sloveniji, čeprav bo v sklopu projekta potekala tudi promocija Ladincev, Cimbrov in Furlanov. Sami cilji projekta so sicer 
krepitev jezikovne, kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti, sprememba v načinu dojemanja večkulturne in 
večjezične identitete s strani turistov in prebivalstva, promocija čezmejnega območja in dvig turističnega povpraševanja na 
podlagi uporabe inovativnih orodij. 
S pomočjo projektnih sredstev bodo izvedene štiri investicije, med katerimi sta vzpostavitev multimedijskega centra v Trstu, 
ki bo učinkoval na povečanje turističnega obiska območja izvajanja projekta, in obnova palače Gravisi Buttorai v Kopru. 
Predvidena je tudi zasnova spletne platforme in uporaba sodobne tehnologije, ki bo uporabnike spremljala pri odkrivanju 
kulturne, naravne in zgodovinske dediščine na področju izvajanja projekta tudi preko programiranja turističnih tematskih 
poti ter postavitve treh dodatnih info kotičkov – eden bo najbrž nastal v turistično-informacijskem centru Dežele FJK na 
tržaškem Velikem trgu. Na tej podlagi bodo nastali pravi turistični paketi, ki bodo združevali vse elemente turističnega 
povpraševanja s podobo enotnega območja od Benetk do Ljubljane. Kot zaključek je predviden nastanek potujoče virtualne 
razstave. 
Ciljni uporabniki operativnih rezultatov so turisti, mladi, pa tudi turistični operaterji na ozemlju izvajanja projekta. V okviru 
dejavnosti projekta bo prišlo do imenovanja mladih kulturnih ambasadorjev, ki bodo promovirali vrednote večjezičnega 
območja, poleg tega nameravajo partnerji projekta prirediti delavnice za šolsko populacijo, s katerimi želijo podpreti pomen 
interkulturnega dialoga kot protiutež zlorabljanju zgodovinskih travm. »Približati skozi turizem mlade interkulturnosti 
širšega programskega območja, kar ni manipulacija, ampak dejanski produkt zgodovinskega razvoja, je nujno, če jih hočemo 
vzgajati v zavestne in odgovorne mlade,« je prepričan predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul. 
Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je izpostavila, da projekt povezuje ljudi širšega ozemlja. »Zelo ponosni in veseli smo te 
naveze, ki povezuje javne uprave območja, na katerem živi pet jezikovnih skupnosti. Ne govorimo torej o manjšinah, pač pa 
o skupnostih, ki imajo v svojem fokusu promocijo snovne in nesnovne dediščine. V primerjavi s projektoma Jezik Lingua in 
Lex, ki ga je vodila SKGZ, tokratni projekt sega še globlje, ker promovira dediščino z inovativnimi prijemi,« je sklenila Dobrila, 
ki verjame, da bodo dosežki Primisa obstali tudi po samem zaključku projekta. 
O raznolikosti območja izvajanja projekta je spregovoril predsednik SSO Walter Bandelj; meni, da je valorizacija ozemlja, na 
katerem živimo, veliko bogastvo. »Vsi morajo razumeti, da je naša dežela avtonomna zaradi prisotnosti manjšin,« je 
opozoril Bandelj, »kar lahko prinese do dodatnega sodelovanja med manjšinami.« Opisal je strukturo slovenske narodne 
skupnosti v Italiji in uspešno sodelovanje z italijansko skupnostjo v Sloveniji. Obe premoščata težko zgodovino, nadaljevanje 
zastavljene poti pa sloni na gospodarski promociji ozemlja, je še povedal predsednik SSO, ki ni skrival, da je bila pot do 
nastanka projekta vse prej kot lahka, »želimo pa si, da bi se bogastvo sodelovanje nadaljevalo tudi z drugimi razpisi in 
projekti,« je sklenil Bandelj. 

• Nacionalizmi in populizmi ne bodo pokopali Evropske unije.  Aljoša Fonda. Primorski dnevnik, Trst, 29. mar. 
2019  

Ugledni sociolog Alberto Martinelli o EU, evroskeptikih in sodobni komunikaciji na seminarju v spomin na Darka Bratino 
https://www.primorski.eu/trzaska/nacionalizmi-in-populizmi-ne-bodo-pokopali-evropske-unije-MY230358 
 

 
Slika: Z leve Davorin Devetak, prof. Alberto Martinelli in prof. Gabriele Blasutig v dvorani Bachelet. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Evropska unija preživlja težke čase, nacionalizmi in populizmi ji mečejo polena pod noge, kljub temu pa je doslej prehojena 
pot nepovratna, ker bi bila vsaka država posebej, velika ali majhna, zunaj unije prepuščena milosti in nemilosti svetovnih 
velesil. To je v bistvu sklepna misel profesorja Alberta Martinellija, uglednega sociologa, ki je poučeval na prestižnih 
italijanskih (še zlasti v rodnem Milanu), ameriških (Berkeley, Stanford, New York University) in drugih univerzah (Valencia, 
Sankt Peterburg, Guangzhou, Kairo), predsedoval pa je že mednarodni sociološki zvezi (International Sociological 
Association). V četrtek je bil v dvorani Bachelet tržaške univerze glavni gost seminarja iz niza Kultura in sociologija, ki ga v 
spomin na Darka Bratino prireja Kinoatelje v sodelovanju z univerzama v Trstu in Vidmu, s konzorcijem Slovik, Slorijem in z 
Deželo FJK. 

https://www.primorski.eu/trzaska/nacionalizmi-in-populizmi-ne-bodo-pokopali-evropske-unije-MY230358


Srečanje s profesorji, ki so v preteklosti sodelovali z Bratino, s predstavniki sodelujočih inštitutov in študenti oddelka za 
politične in socialne vede ter goriškega oddelka za diplomatske vede sta uvedla profesor Gabriele Blasutig in Davorin 
Devetak, slednji v imenu Kinoateljeja. 

• Iz postavk za turizem ne bo denarja za slovenska ledinska imena. Danjel Radetič. Primorski dnevnik, Trst, 29. 
mar. 2019  

Goriška občina pravi, da bo raje počakala na razpis iz zakonov 482 in 35 
https://www.primorski.eu/goriska/iz-postavk-za-turizem-ne-bo-denarja-za-slovenska-ledinska-imena-XH229725  
 

 
Slika: Novi tabli v Pevmi. Foto: FOTO VONCI  
 
Na namestitev tabel s slovenskimi in furlanskimi ledinskimi imeni v goriškem mestnem središču bo treba še čakati. Na 
sredinem zasedanju goriškega občinskega sveta so z glasovi desne sredine zavrnili amandma, s katerim je občinska svetnica 
Marilka Koršič (Slovenska skupnost) predlagala, naj se črpa 5000 evrov za namestitev manjkajočih tabel iz postavk za 
turistični razvoj. 
»Konzulta za probleme slovenske manjšine je skupaj s furlanskim filološkim društvom izdelala trijezični zemljevid z 
ledinskimi in zgodovinskimi imeni raznih ulic in predelov mesta. Poleg zemljevida je projekt, ki so ga uresničili s sredstvi iz 
zakona 482 iz leta 1999, predvideval še namestitev tabel z ledinskimi imeni; doslej so postavili približno polovico tabel, saj ni 
bilo dovolj sredstev za postavitev vseh, tako da je izostalo mestno središče,« je poudarila Koršičeva in ugotavljala, da bi 
dokončanje projekta prispevalo k obogatitvi mestnega središča tudi iz turističnega vidika, saj bi obiskovalci spoznali nova 
ledinska imena, ki jih drugače lahko najdejo le v slovenskih knjigah. 
Koršičevi je med zasedanjem občinskega sveta odgovoril pristojni občinski odbornik Stefano Ceretta. Povedal je, da ne bo 
podprl amandmaja, ker je svojčas skupaj z županom Rodolfom Ziberno obljubil, da bodo sredstva za postavitev dodatnih 
tabel črpali iz zakonov 482 iz leta 1999 oz. 38 iz leta 2001. Kdaj pa bo do tega prišlo? »Komaj bodo objavili ustrezne razpise, 
se bomo prijavili,« napoveduje Ceretta, s katerim se Koršičeva nikakor ne strinja. »Pet tisoč evrov bi lahko brez večjih težav 
odvzeli načrtom za turistično promocijo, vendar se nekateri očitno slovenščine in slovenskih ledinskih imen v mestnem 
središču še vedno bojijo,« je včeraj razočarano ugotavljala Koršičeva. 

• V Trgovskem domu spet gradbišče.  Aleksija Ambrosi.  Primorski dnevnik, Trst, 1. apr. 2019  
Danes se uradno začenjajo dela v prostorih, ki jih bo zasedla Feiglova knjižnica 
https://www.primorski.eu/goriska/v-trgovskem-domu-spet-gradbisce-BX231102 
 

 
Slika: Trgovski dom v Gorici. Foto: BUMBACA 
 
Tokrat gre zares. Danes se bo uradno začela obnova pritličnih in polkletnih prostorov Trgovskega doma v Gorici, v katere se 
bo predvidoma prihodnje leto vselila Feiglova knjižnica. Narodna in študijska knjižnica (NŠK), pod okrilje katere sodi 
Feiglova, bo ob 9.30 predala gradbišče podjetju Friulana costruzioni iz Sedegliana pri Vidmu, ki mu je zaupala obnovitvena 
dela. Navzoči bosta predsednica in direktorica NŠK, Marisa Skerk in Luisa Gergolet, poleg njiju pa še arhitekt in vodja del 
Dimitri Waltritsch, odgovorni za postopek Ermanno Simonati, koordinator komisije za Trgovski dom Livio Semolič in 
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predstavniki gradbenega podjetja.Po pogodbi bo obnova trajala 300 dni. Januarja 2020 bo stekla druga faza del oz. 
opremljanje prostorov, ki bo trajalo 60 dni, do začetka poletja pa naj bi bila zaključena tudi tehnična preverjanja. Selitev 
Feiglove knjižnice iz KB Centra na Verdijev korzo bo predvidoma potekala v poletnih mesecih; če se bo vse izteklo po 
načrtih, bo septembra prihodnje leto knjižnica začela delovati na novi lokaciji. 

• Dvojezičnost – bogastvo in razcepljenost.  Poljanka Dolhar, Primorski dnevnik, Trst, 2. apr. 2019  
V DSI zanimiva debata Slovenščina, kaj si? 
https://www.primorski.eu/kultura/dvojezicnost-bogastvo-in-razcepljenost-XB232527 
 

 
Slika: Z desne: Dušan Jelinčič, Vilma Purič, Marija Pirjevec, Marij Čuk in Nadia Roncelli. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Izbira jezika, v katerem literarni ustvarjalci izražajo svoja najgloblja čustva, je zelo individualna in delikatna stvar. S tem so se 
strinjali vsi udeleženci zanimivega debatnega večera, ki je v Društvu slovenskih izobražencev potekal pod naslovom 
Slovenščina, kaj si?; izhodišče zanj je bila 9. številka revije Mladika, ki je v Fokusu predstavila ravno vprašanje, zakaj se 
mnogi Slovenci v Italiji odločajo za pisanje v italijanščini. Moderatorka večera Nadia Roncelli je spomnila, da sta tako Tatjana 
Rojc kot Igor Pison svoja prozna prvenca napisala v italijanščini, isto velja za Anjo Zobin in za pesniški opus Claudie Voncina 
in Nelide Ukmar. Zadnje tri so bile tudi vabljene na ponedeljkov pogovor, a se ga iz različnih razlogov niso mogle udeležiti. 
Claudia Voncina in Nelida Ukmar sta poslali pisno sporočilo – slednja je na primer zapisala, da jo presenečajo negativne 
ocene na račun tistih, ki se odločajo za drug jezik. Njo je pisanje v italijanščini osrečilo in ji obogatilo življenje. 
Marija Pirjevec je spomnila, da je bila izbira jezika med Slovenci od nekdaj zelo pomembna. Na Štajerskem rojeni pesnik 
Stanko Vraz (1810) se je odločil za »ilirščino« (hrvaščino) zlasti zaradi »številčne inferiornosti« slovenskega naroda, zaradi 
česar naj bi bili nižji tudi njegovi prihodki. France Prešeren, ki je zagovarjal pravico in potrebo vsakega jezika do rasti, ga je 
seveda zavrnil in ga v enem svojih epigramov obsodil pohlepa po denarju in slavi. 
Dušan Jelinčič pravi, da njegova »duša razmišlja po slovensko«, zato lahko piše samo v slovenščini. Slovenščina je sicer po 
njegovi oceni bistvena za obstoj naroda, literatura pa mora biti v funkciji ustvarjanja lepote in ne naroda. Tudi Marij Čuk se 
sicer strinja, da ima vsak avtor pravico do individualne jezikovne izbire in da je odločitev za ta ali oni jezik včasih tudi 
posledica travme, sam pa zagovarja tiste izbire, ki pripomorejo k razvoju slovenskega jezika in zajezitvi njegovega 
obubožanja. Literati so po njegovem mnenju tudi varuhi jezika, kar je ponazoril s prispodobo vaške mesnice in ribarnice: če 
bi se vsi odločili izključno za ribarnico, bi mesnica počasi zaprla vrata ... podobno bi lahko veljalo tudi za ta ali oni jezik. 
Boris A. Novak pravi, da je dvojezičnost sinonim za bogastvo dveh jezikov, dveh svetov, a tudi za bolečo razcepljenost, je 
spomnila Vilma Purič: prav ta razcepljenost pa je najbrž Franzu Kafki, češkemu pisatelju judovskega rodu, omogočila, da je 
napisal Metamorfoze, eno najboljši del literature 20. stoletja. Pa čeprav v nemščini. 
 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Porabska rejč na odri. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. aprila 2019 - 
Leto XXIX, št. 14, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf  
Gledališki večer v Sakalauvci 30. marciuša se je do zadnjoga stauca napunila dvorana v sakalauvskom kulturnom daumi, 
kama sta organizatora – Sakalauvska slovenska samouprava pa Zveza Slovencov na Madžarskom – pozvala vse tiste, steri 
radi gledajo gledališke igre, vej pa té večer sta se nutpokazale dvej skupine, števanovski Veseli pajdaši pa gledališka držina 
Nindrik-indrik. 
 

https://www.primorski.eu/kultura/dvojezicnost-bogastvo-in-razcepljenost-XB232527
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf


 
Slika: Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss (na srejdi) s predsednico sakalovske slovenske samouprave Lillo Fasching in 
članom samouprave Lacinom Nemešom. Foto: Porabje 
 
Gledalce – med njimi slovensko zagovornico v vogrskom Parlamenti Eriko Köleš Kiss, generalnoga konzula v Monoštri Borisa 
Jesiha pa sakalauvsko županjo Valerijo Rogan – je pozdravila predsednica Sakalovske slovenske samouprave Lilla Fasching. 
Na oder so najprva staupili Veseli pajdaši iz Števanovec z igrov Lacija Kovača Pri doktorcé.  
 

 
Slika: Betežniki čakajo doktorco (Veseli pajdaši). Foto: Porabje 
 
Že sam naslov (cím) igre je nam obečavo dosta smejšni situacij, steri je rejsan nej sfalilo. K doktorcé so po vrsti prihajali 
betežniki. Delavec, steri je nüco bolniški dopust (betegszabadság), ka do v vesi prej mlatili pa de on slamo noso. Gda je 
doktorca v žebko dobila pravi penez,  ga je vöspisala, samo aj prej fejst plantá. Prišla je stara ženska, stera je trno lagvo čüla, 
dapa samo zatok, ka si je pozabila vuno vövzeti iz vüj, druga je trno lagvo vidla, vej si je pa aukule v Tesconi küpila, tretja je 
na sronjek lejtala, če so pa doma zabadali, ona je pa trno rada gejla vse, ka se tašoga ipa sküja pa spečé. S toga je doktorca 
tö dobila, ranč tak kak živo kokauš od pijanke, stera se je vse vküpzmlatila. Dosta smejšni situacij je bilau, dapa na konci smo 
vseedno od doktorce čüli navuk igre: »Dokeč baude betežno lüstvo, de ona prej dobro živala.«  
Nauvo igro je predstavila gledališka skupina Nindrik-indrik, stera dela pod mentorstvom Milivoja Mikija Roša, pa je ranč tak 
njegvo igro notrapokazala z naslovom Šaula za penzioniste.  
 

 
Slika: Prizor iz igre Šaula za penzioniste (gledališka družina Nindrik-indrik). Foto: Porabje 
 



V šauli za penzioniste ščé njena voditelica penzioniste navčiti, kak trbej paziti na svojo zdravdje. Prihod penzionistk zmauti 
moški (Pišta Kukaut), steri se rejsan tak ponaša kak kakšen kukaut. Lejče za ženskami, nji lovi pa šlata. Kak sledkar zvejmo, 
vzejo je pau viagre, stera že učinkuje. Voditelica ma v lampe vlejé nikšo piti, od steroga aumani grata, dapa bar en čas pri 
méri pisti ženske. Vmejs pride Pišta Malakišta, steri ščé, naj ma voditelica podpiše nikši papir. Dapa ona samo tau ščé, naj se 
penzionistke mujštrajo (telovadijo), naj namesto nejzdrave hrane gejo zelenjavo zelenjavo, ponüvla njim mrkevco, šolato … 
Dapa ena od žensk (Micka) njej raztomači, ka za njau je rekreacija, gda ma v rokej motiko, lopato ali kramp, druga (Marijana 
Tazagnana) njej vöovadi, ka ona rada pigé, dapa samo drago, fanjsko piti, vej je pa ona gospa. Tretja pa doma lače nosi, vej 
pa o vsakšoj deli njej mauž na pamet pride, steri vödava, če njau razčemeri. Te pa – kak največkrat pri Mikini Roši – grata 
obrat (fordulat). Gda končno pride na svoj red Pišta Malakišta, vöovadi, ka so vse ženske vujšle iz špital, v steraj zdravijo 
alkoholike, etak nji pa tanazajzažené. Pišta Kukaut tö uvidi, ka v toj šauli zanga nega nikše ženske nej, zaman je viagro vzejo, 
etak on tö zapisti šaulo za penzioniste.  
 

 
Slika: Člani gledališke družine Nindrik-indrik se zavalijo gledalcom. Foto: Porabje 
 
Igralci skupine (Klara Fodor, Marijana Fodor, Feri Meggyeš, Feri Bajzek, Marijana Kovač in Micka Bajzek) si zaslüžijo pohvalo 
za lejpi narečni guč pa za spontanost na odri. Po premieri gledališke družine Nindrik-indrik je navzoče nagovorila slovenska 
zagovornica Erika Köleš Kiss, stera je nej telko o svojom deli gunčala v Parlamenti, liki o tom, ka če ščémo, ka do po naši 
vasnicaj eške dugo Slovenci živeli, te za tau moramo vsi zamaj delati, nika včiniti, tak organizacije kak šaule, tak voditeli kak 
prausni lidgé. Te je prosila, naj se ne pozabijo registrirati na gesenske lokalne volitve, ka če toga ne storijo, nedo mogli voliti 
svoji slovenski samouprav. Tau je potrdila sakalauvska županja Valerija Rogan tö, stera je na tau opozorila, ka slovenska 
samouprava tö leko pomaga pri tom, ka si ves pridobi več penez pa se v vesi vse več godi. Kak peldo je povedala gledališki 
večer. Gledališki večer, na sterom je glavno vlogo emo naš domanji slovenski guč.  

• Minister za Slovence v Budimpešti. M. S. Foto: F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
4. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
Na pobudo in vabilo slovenske zagovornice v madžarskem Parlamentu, Erike Köleš Kiss, sta 25. in 26. marca Budimpešto 
obiskala minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, in državna sekretarka Urada Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec. Obisk sta organizirala Veleposlaništvo RS v Budimpešti in Direktorat za 
zunanje zadeve. 
 

 
Slika: Slovenska delegacija na ogledu Parlamenta: (z desne) slovenski veleposlanik v Budimpešti Robert Kokalj, državna 
sekretarka Olga Belec, minister Peter Jožef Česnik, slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, namestnica veleposlanika 
Metka Lajnšček in sekretar Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Tadej Bojnec. Foto: F. Sütő 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf


Ministra Česnika in državno sekretarko Belčevo je v uvodu obiska v Budimpešti v rezidenci VP Roberta Kokalja 25. marca 
gostila ekipa veleposlaništva na delovni večerji, na kateri so sodelovali tudi generalni konzul v Monoštru Boris Jesih, 
zagovornica pravic Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss in vodilni predstavniki inštitucij slovenske skupnosti 
v Porabju ter Slovencev, ki živijo v Budimpešti. 
 

 
Slika: Minister Česnik s predsednikom madžarskega parlamenta Lászlóm Kövérjem. Foto: F. Sütő 
 
Naslednji dan, 26. marca, se je slovenska delegacija po ogledu stavbe madžarskega Parlamenta v dvorani Gobelin srečala s 
predsednikom Parlamenta Lászlóm Kövérjem, na pogovorih so izpostavili dobro sodelovanje med narodnima skupnostima 
in se zavzeli za poglobitev odnosov, tudi na področju gospodarstva.  
 

 
Slika: Pogovori s podpredsednikom vlade, pristojnim za manjšine, Zsóltom Semjénom. Foto: F. Sütő 
 
Minister Česnik in državna sekretarka Olga Belec sta se na delovnem obisku srečala s Komisijo narodnostnih zagovornikov v 
madžarskem parlamentu, katere članica je tudi Erika Köles Kiss, zagovornica slovenske narodnosti. Minister Česnik in  
državna sekretarka Belec sta se srečala tudi s podpredsednikom madžarske vlade Zsoltom Semjénom.  Minister Česnik je 
na pogovorih izpostavil dobro sodelovanje narodnih skupnosti, ki pa zahteva nenehno pozornost in nadgrajevanje. Oba 
vladna predstavnika sta izpostavila odlične odnose Slovenije in Madžarske ter zavezanost za poglabljanje gospodarskega 
sodelovanja in odnosov v kulturi. 
Obisk slovenske delegacije se je končal z delovnim kosilom z ministrskim komisarjem za razvoj sosedskih politik in 
sopredsedujočim mešani slovensko - madžarski manjšinski komisiji Ferencem Kalmárjem. 

• Priprave na naslednjo sejo mešane komisije. B. S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec se je 22. marca 2019 mudila na obisku na 
Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Monoštru, kjer se je srečala s predstavniki slovenske manjšine.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf


 
Slika: Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec se je 22. marca 2019 mudila na obisku 
na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Monoštru, kjer se je srečala s predstavniki slovenske manjšine. Foto: 
Porabje 
 
Glavna tema srečanja je bila naslednje zasedanje slovensko-madžarske mešane komisije. Zagovornica Slovencev v  
madžarskem Parlamentu Erika Köleš-Kiss, predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš, predsednik Zveze 
Slovencev Jože Hirnök in vodja Razvojne agencije Slovenska krajina so državno sekretarko seznanili z izvajanjem sprejetih 
priporočil na madžarski strani. 
Pogovora sta se udeležila tudi sekretar na USZS Tadej Bojnec in pooblaščena ministrica Eliška Kersnič-Žmavc z MZZ 
– Sektorja za sosednje države. 

• Prvi podpredsednik OKS na obisku v Pomurju in v Porabju. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 4. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
 

 
Slika: Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je skupaj z vodjo 
Regijske pisarne OKS Moravske Toplice, Brankom Reckom, obiskal župane občin Hodoš, Črenšovci, Turnišče, Šalovci in 
Lendava. Obiskala pa sta tudi Porabje. V Monoštru sta se srečala z Jožetom Hirnökom, predsednikom Zveze Slovencev na 
Madžarskem, in generalnim konzulom RS v Monoštru, Borisom Jesihom. Foto: Porabje 
 
V ponedeljek, 18. marca, je Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez 
skupaj z vodjo Regijske pisarne OKS Moravske Toplice, Brankom Reckom, obiskal župane občin Hodoš, Črenšovci, Turnišče, 
Šalovci in Lendava. Obiskala pa sta tudi Porabje. V Monoštru sta se srečala z Jožetom Hirnökom, predsednikom Zveze 
Slovencev na Madžarskem, in generalnim konzulom RS v Monoštru, Borisom Jesihom. 

• Trno je fontoško , ka se s svoji mi delavci dobro razmej. Silva Eöry. Kejpi: Silva Eöry in arhiv Hotela Zvezda. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
Sabina Gregorinčič – lastnica najbole eričnoga soboškoga hotela 
Junija leta 2017 se je Sabina Gregorinčič ob pomauči držine odlaučila, ka napravi en velki stopaj, in sicer, ka küpi soboški 
hotel z imenom Zvezda.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf


 
Slika: Sabina Gregorinčič v Saloni Murske republike. Foto: Silva Eöry 
 
»Zdaj, mejseca aprila, je minilo glij deset lejt od te, ka sam restavracijo in hotel vzela v arendo. Morem prajti, ka sam zdaj z 
Zvezdo že tak povezana, ka več nej bi mogla biti brez nje,« je prva pravla sogovornica. Zidina hotela, steroga je leta 1910 
gorpostavo podjetnik János Dobray, je ške gnesden spomeniško zaščitena (műemléki védelem alatt áll), tak ka jo brez 
dovoljenja ne smejo popravlati in spreminjati: »Notri, v samoj v zidini, pa leko popravlamo vse tak, kak mi škemo. Lani 
smo že malo popravlali, hodnike in WC, in tau v bidermajer stili, zdaj nas čaka ške prenova restavracije in tak tadale. Plani so 
velki, samo znamo, ka smo že dosta penez ponücali za tau, ka smo Zvezdo ob pomuači bančnih kreditov leko küpili, tak ka 
zdaj ne moremo nagnauk vse, ka bi steli, popraviti.« 
 

 
Slika: Balkon, s steroga je Vilmoš Tkalec 1919. leta vörazglaso Mursko republiko. Foto: Arhiv Hotela Zvezda 
 
Sabina Gregorinčič je vekši tau svoje mladosti preživela v vesnici Murski Črnci, nej daleč kraj od Murske Sobote, gé ške 
gnesden žive s svojo držino: »Ges sam ovači rojena v Dajčlandi, gé sam preživela prvi šest let svojoga žitka. Oča, steri je iz 
Murskih Črnec, pa mati, stera je gorrasla v Andrejcaj, sta delala v Frankfurti. Te, gda sam ges mogla začati v šaulo oditi, smo 
vsi vküper prišli nazaj domov. Prva sam šla v šaulo v Krogi, po tistom pa dale na Tišino. V začetki sam mela dosta nevol 
zavolo gezika, vej pa sam knjižno nej dobro znala, zatau ka smo se doma pogučavali po domanje. Ovak pa mam lepe 
spomine na šaulo, sploj na srednjo šaulo. Odila sam na soboško gimnazijo. Na študij v Avstriji pa nemam tak lepih spominov. 
Študerala sam turizem v Bad Gleichenbergi. Tau je nej tak daleč od dauma, ali vseeno sam mogla tam živeti v internati. Tam 
je bilou vse trno sigurno. Ob enajstih večer se je daum zakleno, v šaulo pa si nej smeu v kavbojkaj (farmerban) oditi, liki v 
lačaj na grbo ali v kikli, se pravi ene fajte uniformo si mogo meti.« 
Po študiji je prvo slüžbo dobila v marketingi Zdravilišča Radenska, po leti 2000 je devet let preživela v soboškoj Diani, gé je 
bila vodja hotela, po tistom pa se je začnila njena prpovejst z Zvezdo: »Pokazala se je prilika, ka jo leko vzemem v arendo in 
sam si pravla, ka je nej grej probati.« Vküper s 27 drügimi zaposlenimi, od küjarov, kölnarov, receptorov, čistilk in drügih, 
skrbi, ka so tisti, ka pridejo v Zvezdo, nej žedni in lačni, pa ka leko tüdi prespijo pri njih: »Pauleg hotelskih iž mamo ške 
restavracijo restavracijo in pivnico.  



 
Slika: Zvezdina pivnica. Foto: Arhiv Hotela Zvezda 
 
Güžine ne ponujamo samo našim gostom, liki jih pripavlamo ške za več firm. Na den pripravimo okauli 500 güžin, ob nedelaj 
ponüjamo samopostrežne oböde, mamo pa vsakši den tüdi gesti a la carte.« 
1999. leta so pri Zvezdi prvo pout varili domanje pivo, osem let po tistom pa so ga enjali delati. Gregorinčičova je po deseti 
süšnij lejtaj pa zagnala pivovarno, v steroj pouleg svejkloga in kmičnoga piva gostom ponüjajo ške zeleno in konopljino pivo. 
Kmično pivo se zové Murska republika, tau pa zavolo toga, ka je biu z balkona Zvezde 29. maja 1919 vörazglašeni edini 
samostojni prekmurski rosag. 
Iža, s stere se dé na té balkon, se zové Salon Murske republike, v njem pa se lidge radi drüžijo na obletnicaj mature, rojstnih 
dnevaj in ob drügih slavjih: »Letos, gda de minilo glij stau let od te, ka je Vilmoš Tkalec vörazglaso vörazglaso Mursko 
republiko, je ške malo več zanimanja za tau. Ne pridejo k nam samo lidge kaj slavit, zadnje cajte pridejo tüdi izletniki, steri si 
škejo ižo z balkonom samo poglednoti. Na stenaj gé tüdi napisano, ka vse se je te godilo pred stau leti, tak ka si leko tau tüdi 
tapreštejo.« 
Soboška Zvezda, stera je sredi varaša, ma ške eno drügo zanimivost. Pred zidino stogijo mogočni gostanji, steri lepau ladijo 
njihove goste. »Naš gračenek je vleti dostakrat pun. V petek in soboto ob večeraj poskrbimo tüdi za muziko, vej pa bi radi 
bili, če bi biu center varaša bole živi«, ške povej Sabina Gregorinčič, stero so novine Vestnik leta 2017 vöodabrale za 
naj gospodarstvenico Pomurja, in tau zavolo toga, ka je po njeni zaslugi erični soboški hotel pá grato središče družabnoga 
življenja v varaši.  
»Nejsam čakala, ka mo dobila tau priznanje. Meni je trno fontoško, ka se z zaposlenimi dobro razmejm. Moramo vküper 
delati in si pomagati. Pouleg toga je trno fontoško, ka mi pomaga cela držina, starišge, mouž pa tüdi čerka in sin, steriva se 
ške šaulivata. 22-letni Grega študera ekonomijo in je lani pridaubo licenco za pivovara, zanima pa ga tüdi vinogradništvo, vej 
pa mamo tüdi svoje vino. 18-letna Nina, stera odi v srednjo ekonomsko šaulo, pa pravi, ka de ona kak mama,« ške s smejon 
na lampaj na konci povej Sabina Gregorinčič. 

• Tretjič se zbrali ljubitelji slovenskega filma. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
V zadnjih treh letih so Dnevi slovenskega filma madžarskemu in slovenskemu občinstvu v Sombotelu približali sodobno 
slovensko filmsko produkcijo. Letošnji, tretji festival se je med 25. in 27. Marcem odvijal v art-kinu »AGORA-Savaria«, ki je 
bil soorganizator dogodka skupaj s Katedro za slovenski jezik in književnost (ELTE-SEK), Centrom za slovenščino kot drugi in 
tuji jezik ter Slovenskim filmskim centrom (Ljubljana), Generalnim konzulatom RS v Monoštru oziroma Sombotelsko 
slovensko samoupravo. 
 

 
Slika: Dnevi slovenskega filma v Sombotelu so bili lepo obiskani. Foto: Porabje 
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»Namen predvajanja sodobnih slovenskih filmov v mestu, v katerem sicer že skoraj štiri desetletja deluje Katedra za 
slovenski jezik in književnost, je predstavitev - na Madžarskem manj znane - slovenske kulture,« je pred prvo filmsko 
projekcijo lektorica na sombotelski slovenistiki Lea Vrečič Lehner pozdravila vse navzoče, med katerimi smo srečali 
člane domačega slovenskega društva, nekdanje in sedanje študente slovenistike, udeležence pouka slovenskega jezika z 
monoštrske gimnazije in tudi Madžare, ki so bili preprosto radovedni. 
V imenu monoštrskega slovenskega generalnega konzulata je prisotne pozdravila sodelavka Brigitta Soós, ki je izrazila 
veselje nad tem, da je postala pomladanska predstavitev najnovejše slovenske filmografije tradicionalna. V predprostoru 
kinodvorane so bili na razpolago prospekti in publikacije o Sloveniji, po projekciji pa so organizatorji goste vabili na pogovor 
in pokušino slovenskih dobrot - potice, ajdove torte in kaše ter slovenskih napitkov.  
Na tokratnih filmskih dnevih so bili v Sombotelu na ogled štirje slovenski filmi iz leta 2017, ki so jih sicer na sredini oktobra 
2018 že predvajali v budimpeštanskem kinematografu kinematografu Toldi. V središču Železne županije smo lahko prvi 
večer na platnu spremljali dogajanje v celovečernem filmu režiserja Janeza Burgerja z naslovom »Ivan«. Naslovni junak je 
dojenček, ki korenito spremeni življenje svoje nezakonske matere Mare (Maruša Majer), sicer ljubice poročenega Roka 
Kratohvila (Matjaž Tribušon) z nerazčiščenim finančnim ozadjem. Mlado žensko brutalno pretepejo ljudje ljubosumne žene 
podjetnika, ki pa se nato z materjo svojega sina poda v beg. Mara je razpeta v osnovno dilemo med vlogo matere in 
ljubimke, ki se razreši šele v razpletu. Film »Ivan« prikazuje zgodbo iz sodobne Slovenije, ki pa bi se lahko odvijala kjer koli 
po svetu. Je osebna drama o slabih odločitvah, bil pa je slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja za leto 2019. 
Drugi dan smo si lahko ljubitelji kina ogledali film o demonih preteklosti in humanizmu, ki premaga ideologije, manipulacijo 
in pohlep. V celovečercu režiserke Hanne Slak z naslovom »Rudar« podzemni delavec Alija (Leon Lučev) odkrije sledove 
povojnih grozot v zapuščenem rudniškem rovu. Film je bil posnet po resnični zgodbi zasavskega rudarja Mehmedalije Alića, 
ki se je po odkritju množičnega grobišča v Hudi jami boril za dostojen pokop žrtev. Glavni junak filma skuša ohraniti lastno 
človečnost, istočasno pa se sooča s spomini - s tragedijo svojih bližnjih v zadnji vojni na Balkanu.  
Tretji filmski večer se je pričel s projekcijo četrturnega, zabavnega igranega filma »Fountain « Gorana Vojnovića, ki pa 
postavlja tudi temeljna vprašanja o umetnosti. V zakoten lokal, v katerem stalni gost in natakar čakata konec še enega 
dolgega dne, nepričakovano vstopita čudno oblečena tujca. Kmalu se izkaže, da prihajata iz Pariza in da ju zanima stranišče 
lokala, kjer naj bi se nahajala slavna »Fontana« francoskega umetnika Marcela Duchampa - eno od najpomembnejših del 
svetovne umetnosti. Film ob stoletnici prve razstavitve postavlja vprašanje: ali je pisoar, vrnjen v stranišče, še zmeraj 
umetniško delo? 
Zaključni, dokumentarni film festivala je bil med obiskovalci najmanj priljubljen. »Playing Men« Matjaža Ivanišina prikazuje 
Moške iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Turčije, ki se igrajo - so rokoborci, kotalijo kolo sira, strastno računajo s prsti, balinajo 
ali v transu navijajo svojemu priljubljenemu igralcu tenisa. Film je niz prizorov o moških sredi igre, brez trdnejše zgodbe, na 
sredini katerega režiser celo izpove svojo ustvarjalno krizo. Vidimo pa ekspresivne obraze igralcev, njihovo tekmovalnost, 
slišimo melodiko njihovega kričanja – skratka tisto skoraj mitološko, kar je onkraj pravil igre.  
Letošnji Dnevi slovenskega filma so bili v Sombotelu izredno dobro obiskani: prvi večer je bilo gledalcev blizu petdeset, in 
tudi sledečih dveh srečanj se je udeležilo več kot trideset zainteresiranih. 

• Intenzivno kmetijstvo in dobra voda – to ni združljivo. Tekst in fotografija: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je v sodelovanju z Zvezo ekoloških gibanj v soboški Pokrajinski in študijski knjižnici priredila 
Vanekov ekološki večer z naslovom Ustavna pravica do pitne vode. Naslednji dan po pogovoru, na katerem je sodeloval 
tudi Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, je bil svetovni dan voda. 
 

 
Slika: Ernest Ebenšpanger in Marjan Šiftar, predsednik in podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, Dejan 
Židan, predsednik Državnega zbora RS, Martin Rahten, član strokovne skupine »Pravica do pitne vode« pri 
Ustavni komisiji DZ Slovenije, in Karel Lipič (z mikrofonom), predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije. Foto: Ernest 
Ružič 
 
Uvod v temo je pripravil Martin Rahten, član strokovne skupine »Pravica do pitne vode« pri Ustavni komisiji Državnega 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf


zbora RS. Državni zbor RS je novembra 2016 sprejel dopolnitev slovenske Ustave in oskrbo prebivalcev in gospodinjstev s 
pitno vodo opredelil kot človekovo pravico do pitne vode. S tem je Slovenija postala druga država v Evropi (za Republiko 
Slovaško), ki je pravico do pitne vode dvignila na ustavno raven. Združeni narodi so pravico do varne in čiste pitne vode 
priznali kot človekovo pravico leta 2010. 
S tem ko je pravica oskrbe s pitno vodo postala ustavna pravica prebivalcev, je Slovenija izvzela pitno vodo kot blago in 
oskrbo z njo kot storitev iz prostotrgovinske menjave znotraj evropskega trga in vseh drugih, bodočih prostotrgovinskih 
sporazumov z drugimi državami zunaj Evropske unije. Istočasno je določila, da so vsi vodni viri, obstoječi in bodoči, za 
potrebe oskrbe s pitno vodo za prebivalstvo in gospodinjstva postali javno dobro v skrbi države, kar pomeni, da vodnih 
virov ni mogoče niti prodati niti privatizirati. Na ta način je Slovenija zaščitila svoje vodne vire in oskrbo prebivalcev  
s pitno vodo pred domačo in tujo privatizacijo. 
Sočasno z ustavno opredelitvijo, da so vodni viri prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi s pitno vodo, je država določila 
potrebo po racionalni porabi voda iz vodnih virov in določila posebno obvezo in skrb, da se vodni viri trajnostno zaščitijo 
pred vsemi vrstami onesnaževanja. To pomeni dodatno skrb pri upravljanju zemljišč, ki so opredeljena kot vodnovarstvena 
območja, tako pri načrtovanju posegov v prostor kot izvajanju raznih gospodarskih dejavnosti na in ob teh zemljiščih pri 
izvajanju kmetijskih dejavnosti. S tem ko je država opredelila oskrbo s pitno vodo prebivalcev kot človekovo pravico, je 
prišlo tudi do spremembe pristojnosti oskrbe s pitno vodo iz lokalne na državno raven. Ampak država doslej še ni 
uskladila zakonodaje z novim ustavnim dopolnilom. Nasploh je tudi ob teh, dobro opredeljenih in lepo zapisanih nalogah, 
hudič v podrobnostih.  
Ob svetovnem dnevu voda, naslednji dan po razpravi na Vanekovem ekološkem večeru, so bili uradno objavljeni podatki o 
tem, kje v Sloveniji pijejo kakšno vodo. Med dvanajstimi statističnimi regijami (Slovenija še politično na regije ni razdeljena 
in tudi največji optimisti si ne upajo napovedati, kdaj bo, če sploh kdaj) je voda v pomurski in podravski regiji močno 
onesnažena z nitrati, pesticidi in še čim. Mimogrede: s Ptuja je aktualna ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Aleksandra Pivec, ki bo morda poskušala najti ravnovesje med pridelavo nad vodnimi viri in njihovo zaščito. Kar pa ni lahka 
naloga ... Skratka, voda je na nek način zastrupljena na območjih, kjer je najintenzivnejša kmetijska pridelava. Vendar so 
nitrate, pesticide in druge snovi, s katerimi je onesnažena voda, našli v vodi tudi na drugih območjih, toda v mnogo manjših 
količinah. Zlasti onesnaženi so površinski vodni viri, manj pa podzemni. Verjetno ne za to, da bi vznemirjali in strašili, je 
bil objavljen tudi podatek, in sicer če se bo do leta 2050 število prebivalcev povečalo še za 2 milijardi, bo pomanjkanje vode 
pestilo že tri milijarde Zemljanov. 
Tisti, ki smo nekoliko dalj časa na Zemlji, se spomnimo, da so bila na Goričkem pred 50 in več leti številna zajetja, ob 
domačih vodnjakih, v katerih smo si lahko v lončene vrče zajeli odlično pitno vodo. Kot je v razpravi povedal predsednik 
Zveze ekoloških gibanj Karel Lipič, je na Goričkem še zdaj okoli 250 vodnih virov in izvirov. Kakšna je kakovost le-teh, pa v 
razpravi niso povedali. Ne glede na uradne informacije zdaj vode iz tistih izvirov kot pred petdesetimi leti, zagotovo ne bi pil, 
kajti nekateri kmetje zelo brezobzirno ravnajo z okoljem, tudi vodnimi viri. Po njivah in travnikih tudi okoli kmečkih domačij 
polivajo velike količine gnojnice. Seveda ni rečeno, kje se bo del gnojnice ustavil, kam poniknil, kajti podzemne poti vode 
(vretine) potekajo po svoje. 
Predsednik Državnega zbora Dejan Židan je v razpravi poudaril, da ima ustavna pravica do pitne vode mnogo širši, tudi 
politični pomen. Tako so vodni viri ustavno zaščiteni in jih ne more spremeniti katerakoli nova politična opcija ali stranka, 
ker ne bo uspela zbrati dovolj glasov za spremembo Ustave. Znano pa je, da so se tudi v Sloveniji ponujale multinacionalke, 
ki bi zgradile vodovodna omrežja in še marsikaj, potem pa bi, ob prvih okvarah, začele državo izsiljevati z višjimi cenami. Kot 
je dejal, ne gre za namišljeno ali navidezno bojazen, ampak so znani konkretni primeri, kjer se v Evropi to že dogaja. Kako 
pomembna je skrb za naravne vire, je slišal tudi na pogovorih v Vatikanu. Dejan Židan tudi meni, da elektrarne na Muri niso 
potrebne in je zagotovil, da bo novi minister za okolje in prostor nadaljeval delo Jureta Lebna. 

• Dan odprtih vrat na gornjeseniški šoli. L. R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf  
26. marca so na Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča priredili dan odprtih vrat, na katerega so vabili predvsem starše  
bodočih prvošolcev. Ob domačinih so prišli tudi starši in otroci iz Sakalovec, da bi se spoznali z vzgojno-izobraževalno 
inštitucijo, ki je nedvomno ena najbolj in najsodobneje opremljenih šol na tem območju. 
 

 
Slika: Seniški prvošolčki so tako pričakovali malčke iz vrtcev. Foto: Porabje 
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Starše so seznanili z vzgojno-izobraževalnim procesom na šoli in s prednostmi pouka v malih skupinah. Učenci imajo od  
prvega razreda tedensko pet ur slovenskega jezika, od tretjega razreda tedensko tri ure nemškega jezika. Od tretjega 
razreda naprej imajo pouk računalništva (po urniku) v sodobno opremljeni računalniški učilnici. 
 

 
Slika: Starše je nagovorila tudi pedagoška svetovalka mag. Valerija Perger. Foto: Porabje 
 
Šola marsikaj zagotavlja brezplačno, zahvaljujoč vzdrževalcu šole (DSS) in uspešnim natečajem. Učenci v enem letu večkrat 
obiščejo Slovenijo, bivanje v jezikovno pristnem okolju jim pomaga pri učenju slovenskega jezika. Pri pouku slovenščine je v 
veliko pomoč učiteljica - asistentka iz Slovenije, saj učenci z njo komunicirajo samo v slovenskem jeziku. Prav tako pomaga 
pri pouku slovenske materinščine pedagoška svetovalka mag. Valerija Perger. 
Ravnateljica šole Ildiko Treiber Dončec nam je povedala, da so na šoli uvedli dvojezični pouk v šolskem letu 2005/2006. Ob 
predmetu slovenski jezik in književnost s spoznavanjem slovenstva poteka pouk v obeh jezikih pri naslednjih predmetih: 
spoznavanje okolja, glasbeni pouk, likovni pouk, tehnika in telovadba. 
Medtem ko so si starši ogledali stavbo, nam je ravnateljica zaupala, da so lani namenili 72 milijonov forintov posodobitvi 
stavbe, letos so 40 milijonov forintov plačali za nova okna in posodobitev električnega omrežja ter razsvetljave. 
Ob koncu dneva odprtih vrat je pedagoška svetovalka Valerija Perger opozorila, da bodo mladi v prihodnosti lahko uspešni 
le tedaj, če bodo govorili čim več jezikov, v prvi vrsti tudi jezike sosedov. 

• Posebna nagrada za Slovenki. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. aprila 2019 - 
Leto XXIX, št. 14, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
26. marca so v Budimpešti podelili nagrade državnega narodnostnega likovnega in fotografskega natečaja, ki ju je razpisal 
Center za narodnostno šolstvo pri zavodu za šolstvo v šolskem letu 2018/2019. Nagrade so podelili v okviru otvoritve 
razstave del učencev.  
 

 
Slika: (z leve) mama in oče Annabel Grebenar, nagrajenki Annabel in Regina ter Karel Holec in Agota Kállay. Foto: Porabje 
 
Posebni nagradi sta prejela dva slovenska otroka, in sicer Annabel Grebenar, ki obiskuje gornjeseniški vrtec, in Regina 
Horvat, učenka števanovske šole. Nagradi sta podelila Agota Kállay, vodja narodnostnega oddelka pri Zavodu za šolstvo, 
in podpedsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec. 

• Slovenski dan na monoštrski gimnaziji. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. aprila 
2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
»Na monoštrski gimnaziji že tretje leto ograniziramo slovenske dneve,« smo zvedeli od učiteljice slovenščine Irene Libricz 
Fasching. 
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Slika: Na slovenskem dnevu so dijaki gimnazije spoznali del slovenskega (porabskega) ljudskega izročila; v izvedbi 
učencev Dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča so videli slovenske plese in poslušali slovenske pesmi. Foto: Porabje 
 
Na slovenskem dnevu so dijaki gimnazije spoznali del slovenskega (porabskega) ljudskega izročila; v izvedbi učencev 
Dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča so videli slovenske plese in poslušali slovenske pesmi. 
Dan se je začel z ogledom slovenskega filma v mestni kinodvorani, nakar je v avli gimnazije goste, med njimi generalnega 
konzula RS Borisa Jesiha, pozdravila ravnateljica gimnazije Éva Balogh. 
Namen slovenskega dneva je, da bi zbudil zanimanje za slovenski jezik in tudi za Slovenijo ter Porabske Slovence. 
Monoštrska gimnazija je edina gimnazija na Madžarskem, na kateri poteka pouk slovenščine. 

• Jubilejni občni zbor sombotelskoga drüštva. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 9 
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Lani 27. oktobra so Slovenci v Somboteli veuki svetek držali: pred dvajsetimi lejtami so stvaurili Sombotelsko slovensko 
samoupravo pa dva mejseca kisnej Slovensko kulturno drüštvo Avgust Pavel. Ustanovno sejo (alakuló gyűlés) je civilna 
organizacija mejla 25. januara 1999, zatok so člani sombotelskoga slovenskoga drüštva letos 23. marciuša držali svoj 20. 
jubiljejni občni zbor (közgyűlés). 
 

 
Slika: Na 20. jubilejnom djilejši so člani prejkpoglednili vertivanje pa programe. Foto: Porabje 
 
Na svetešnji veuki djilejš je prišo vekši tau članov, štere je lepau pozdravila predsednica drüštva Ibolya Dončec Merkli. 
(Pred sejov je vküpsejdlo predsedstvo organizacije, zvün predsednice eške članice Ani Aranyi, Marija Törő, Agota Szenczi pa 
Vera Varga.)  
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Slika: Erika Köleš Kiss je prosila Sombotelčare, aj se registrerajo (ozajek članice predsedstva SKD Marija Törő, Ágota 
Szenczi, predsednica Ibolya Dončec in Vera Varga). Foto: Porabje 
 
Na začetki djilejša so meli navzauči edno žalostno dužnost, z edno minutnov tüučov so se spominali na tiste pokojne članice, 
štere so v preminaučom leti zapüstile té svejt: Németh Józsefné (Teri néni), Horváth Lászlóné (Erzsi) ino Mészáros Józsefné 
(Margit néni). Sombotelski Slovenci so tistoga zranka glas dobili, ka je na vöke oči zatisnila veuka padašica Porabski 
Slovencov, akademikinja prof. dr. Zinka Zorko, štera je s sombotelskim Oddelkom za slovenistiko sodelovala več kak štiri 
desetlejtja. 
Predsednica Ibolya Dončec je povödala, kak je drüštvo v lanjskom leti vertivalo, članom je kejpe s programov v leti 2018 
pokazala članica drüštva, predsednica Sombotelske slovenske samouprave Marija Kozar. Lani na cvejtno nedelo so 
Sombotelčarge pejški od Varaša na Hársas jezero odišli, apriliša so držali slovenske filmske dneve. Na Djürinovom senji v 
Škanzeni so gorstaupili Špajsni-flajsni muzikanti s Pešta, majuša so člani drüštva gorpoiskali nemške vesnice v Železnoj 
županiji. 
Juniuš je biu mejsec Srečanja Porabski Slovencov pa prauške v »center svetá« pauleg Nove Gorice, 20. augustuša so 
andovski Slovenci po indašnje mlatili v Škanzeni. Oktobra so nutpokazali knige o vogrski prebejžnikaj v Sloveniji leta 
1956, na konci toga mejseca so držali veuki jubilejni svetek. Pesmarska skupina Sombotelske spominčice je spejvala v Varaši, 
Somboteli pa na Gorenjom Seniki na Vogrskom ino v Mozirji pa Püconci v Sloveniji. Tau je bilau vse vküper 15 programov, 
kejpi od nji se leko najdejo v Porabskom koledari za leto 2019. 
Če je že biu jubilejni veuki djilejš, je Marija Kozar pokazala eške dvajsti veseli kejpov s preminauči dvajsti lejt: Sombotelčare 
oprvin na slovenskom maurdji, s kratkimi lačami v Ledavskom jezeri, s tablejtami za den moškov pa raužami za den žensek, 
med plesom z djagarami pa v špajsni plastični gvantaj v šunkarni. Navzauči so se dosta smedjali, vej so pa vidli sebé pa 
gorpoznali svoje padaše na stari fotografijaj. 
Predsednica drüštva je nutpokazala plane, kak šké drüštvo vertivati v leti 2019. Svoje peneze dobi samo s članarine 
(tagdíj) pa 1 % porc od članov, zatok more vse programe organizerati vküper s Sombotelskov slovenskov samoupravov. 
Za letošnjo leto planerajo voditeli bejdvej organizacij 15-16 programov.  
Februara so že nutpokazali  knige s porabskimi 
pripovejstami ino prejkdali nauvo Pavlovo spominsko sobo. Tistoga mejseca so rédili rauže s kreppapéra za borovo 
gostüvanje v Sakalauvci, šteri program so gorpoiskali tö. Za sprtolejtje so planerani: slovenski filmski dnevi, Pavlova 
tura na cvejtno nedelo, nastop Püconskoga dueta na Djürinovom senji ino majuša srečanje s člani Drüštva porabski 
slovenski penzionistov v Varaši. Juniuš je mejsec Porabskoga dneva ino prauške v Prekmurje pa Celje.  
Julija vsi splezdijo na »andovske plamine«.  
Septembra do glavne Sombotelske spominčice: za 15. jubilej nutpokažejo svoj nauvi CD, za en keden pa gorstaupijo na 
Narodnostnom dnevi v Škanzeni. Slejdnji program je vsikšo leto srečanje z lüstvom (közmeghallgatás) - pa slovenskim 
Miklaušom. 
Predsednica Ibolya Dončec je eške povödala, ka je Urad za Slovence z Ljubljane lani pa letos tö dau 500 euronov pomoči za 
prauško ino znauvič prosila člane, aj drüštvi pomagajo z 1 % svoji porc - ali pa aj nagučijo svoje mlajše pa vnüke za tau. 
Letos srejdi oktobra držijo na Vogrskom volitve v lokalne pa narodnostne samouprave, zatok je v ulico Kisfaludy v Somboteu 
prišla slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss, ka aj bi - na svojom vsakoletnom rednom forumi - Slovencom 
povödala glavne informacije. Oprvin je želejla, ka aj bi na slovenske programe s kem več mladi ojdlo pa ka aj bi numera 
Slovencov na Madžarskom nej sfaldjavala - zatok je trbej najti tiste Slovence tö, šteri so eške nej člani drüštev. Vogrski rosag 
dosta pomoči dá narodnostim, zatok je važno, ka na gesenski volitvaj pokažemo, ka nas dosta geste, je povödala 
zagovornica. 
Marija Kozar je prosila, aj vsikši skrb má, vejpa če na volitvaj svoj glas za lokalno pa za narodnostno samoupravo v gnaki 
kopert dá, včasik gorpridejo, za koga je glas dau. Prositi prej trbej ejkstra kopert, ali narodnostno cedelo brezi koperta 
notličiti - vejpa vse tau de se godilo v ednoj sobi.  
Vsikša skupnost aj vküppoberé več lüdi, šteri pomagajo svétnikom (képviselők), je prosila zagovornica, s kem več Slovencov 
pa aj se nutvpiše v narodnostni register. Moremo gordržati 10 narodnostni samouprav v rosagi, je tomačila Erika Köleš Kiss, 
pa mogauče najti Slovence v Győri, Sárvári pa Soproni. Zagovornica je povödala, ka se letos obnovi streja Küharove 
spominske iže pa cerkve na Gorenjom Seniki, senčarska šaula dobi nauva okna. V par lejtaj trbej začniti dela na števanovskoj 



cerkvi, tau leko košta pau milijarde forintov, je pravla. Tü bi leko Slovenija tö cujstaupila, brodi Erika Köleš Kiss. Zagovornica 
je Sombotelčarom eške gučala o slovenski šaulaj na Gorenjom Seniki, Števanovci pa Varaši, če prej nemo skrb meli, leko 
male šaule zaprejo. Z veseldjom je naznanila Razvojni program Slovenskoga Porabja, šteri leko dosta pomaga, ka mladina v 
krajini ostane. Porabje bi leko gratalo center prauškarskoga turizma, je končala svoj forum Erika Köleš Kiss. 
Domanje ženske so z naužom načnile jubilejno čokoladno torto, spejvanje pa pogučavanje pa sta se zavlekla dugo v 
večer. 

• Akademikinji, zaslužni profesorici dr. Zinki Zorko (1936 – 2019). Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 4. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf    
V spomin 
Poslovila se je Zinka Zorko, zaslužna profesorica Univerze v Mariboru, redna članica Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti ter prejemnica Zoisove nagrade za življenjsko delo na področju raziskav slovenske dialektologije. Bila je prva 
akademikinja iz Maribora in zelo priljubljena pedagoginja. 
 

 
Slika: Akademikinja dr. Zinka Zorko. Foto: Porabje 
 
Akademikinja dr. Zinka Zorko spada v generacijo slovenskih slavistov, ki je po Franu Ramovšu, Tinetu Logarju in Jakobu 
Riglerju utrdila temelje slovenske dialektologije. Na njeni znanstvenoraziskovalni poti jo je pogosto gnalo srce, ne le 
suhoparen znanstveni razum. Odkrivala je posebnosti domačih koroških govorov in štajerskih ter panonskih narečij v 
primerjavi z normo in predpisi slovenskega knjižnega jezika. 
Zinka Zorko se je rodila v Spodnji Kapli na Kozjaku leta 1936, bila je peta od enajstih otrok. Po osnovni šoli je obiskovala 
mariborsko II. gimnazijo in prvič trajno opozorila nase z diplomo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, za katero je 
prejela študentsko Prešernovo nagrado. Pod mentorstvom akademika dr. Tineta Logarja je leta 1977 zagovarjala magistrsko 
nalogo z naslovom Koroški govori na severnem Pohorju, zahodno od Ruš do Vuzenice, enajst let pozneje pa je svojo 
raziskavo razširila na koroške govore dravskega obmejnega hribovja od Ojstrice do Duha na Ostrem Vrhu in si pridobila 
naslov doktorice jezikoslovnih znanosti. Leta 2003 jo je Slovenska akademija znanosti in umetnosti za njene izjemne 
raziskovalne dosežke izvolila za izredno, leta 2009 pa za redno članico Razreda za filološke in literarne vede. 
Za dialektološke študije je ogromno dela opravila na terenu. S filmskim snemalcem Dušanom Ivanišinom sta posnela čez 
petdeset filmov v severovzhodni Sloveniji, Porabju, v Prekmurju, z narečnimi govorci v koroški, štajerski in panonski narečni 
skupini.  Snemala sta vse za pedagoške namene v izvirnem okolju – kmečka dela z avtentičnim govorom. Spremljal sem 
nekaj snemanj pri lončarju Karlu Dončecu na Verici. Prav neverjetno je bilo spremljati, kako sta uživala vsak v svojem delu. 
Kako je lončarski mojster neumorno z nogo vrtel vreteno, oblikoval glino in hkrati pripovedoval, kje koplje zemljo, kako jo 
pripravlja in na drobno zmelje, da lahko oblikuje najrazličnejše posode. Sodelovala je tako pri izdelovanju kot žganju posode 
v Dončecovi delavnici, kamera pa je skrbno beležila sliko in zgodbo. Pokojni lončar je bil vešč pripovedovalec zgodb. Čeprav 
je vmes uporabil kakšno madžarsko besedo, vnete zapisovalke to ni motilo. Večkrat je pripeljala s sabo študente, predvsem 
pa študentke, med njimi zdaj redno profesorico na Filozofski fakulteti, dr. Mihaelo Koletnik, ki nadaljuje njeno delo. 
Obiskovala je tudi druge Porabske Slovenke in Slovence, denimo v Ritkarovcih, kjer smo se posedli v lepem sončnem  
dopoldnevu ob skladovnici drv in razgovorili ali naslednjič v topli kuhinji pri prijaznih, zgovornih Holecovih v Andovcih. 
Pripovedovala je, kako so jo sprejemali v Porabju ob prvih obiskih. Najprej skoraj s strahom in v hišah, pozneje pa so kar 
pogrnili mizo na dvorišču, kjer so se pogovarjali. Imel sem občutek, kaj občutek, prepričanje, da uživa v delu, da mu je  
predana v popolnosti, pa ne zgolj zaradi znanstvenih ambicij, marveč iz ljubezni do dela, ki ni bilo garanje, ampak način 
življenja. Zagotovo je bila to prijetna, vendar zahtevna in edina pot do rezultatov, ki jih je predstavljala v člankih in 
knjigah, pa tudi na številnih predavanjih ali posredovanju svojim študentom v Mariboru in Ljubljani. 
V Porabju in Železni županiji Zinke Zorko ni zanimalo samo proučevanje narečja, marveč nekaj desetletij vse, kar se je v tem 
prostoru, v življenju manjšine dogajalo in zgodilo. Leta in leta je sodelovala s slovensko katedro v Sombotelu, se udeleževala 
tamkajšnjih dogodkov. Sodelovala je s kolegi v Budimpešti in Peču. Brez nje si težko predstavljamo Mednarodne slavistične 
dneve v Sombotelu. Na Katedri za slovenski jezik in književnost v Sombotelu je nikoli nismo imeli kot gostjo, ampak našo 
družinsko članico, je ob neki priložnosti dejal dr. Karel Gadányi, tudi dekan nekdanje Visoke učiteljske šole, ki jo je končala 
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večina porabskih učiteljic in učiteljev.  
Zinka Zorko je bila tudi stalna predavateljica na seminarjih slovenskega jezika in literature v Sloveniji, organiziranih za 
porabske učitelje in druge, ki so se želeli izpopolnjevati izpopolnjevati v jeziku in spoznavati slovensko književnost.  
O raziskovanju in predavanjih v Sombotelu je pred leti dejala: »Marsikomu se je zdelo malo le sedem vasi okoli Monoštra, 
a vsaka moja generacija študentov je romala v Porabje. Najmanj so ga poznali. In s tem smo jim dajali podporo, da jih 
občudujemo, da so obstali, ohranili jezik, da imajo svoje izobražence, svoj časopis. Veliko študentov smo imeli na slovenščini 
v Sombotelu tedaj. Več kot tri desetletja sem predavala tam.«  
Ukvarjala se je tudi s proučevanjem Avgusta Pavla, obiskovala 
njegovo rojstno Cankovo in pogosto sodelovala z akademikom dr. Antonom Vratušo. Stike je imela z vsemi porabskimi 
izobraženci, tudi v Sombotelu in Budimpešti, pa tudi z mnogimi preprostimi, njej vedno priljubljenimi sogovorniki. Večkrat je 
raziskovala tudi na avstrijskem Štajerskem, v Radgonskem kotu, kjer je ugotavljala, da generacija nad petdeset še vedno 
govori slovensko, ter menila, da se mladi vse pogosteje zanimajo za jezik sosedov. 
Poudarjala je, da je potrebno na narečje gledati kot na korenino, ki jo je treba cepiti s knjižnim jezikom, da zraste in zacveti, 
korenina pa ostane. 
Tudi v Ljubljani je deset let predavala na Filozofski fakulteti, vendar je pogosto rekla, da dialektologija tam ni bila nikoli 
zakoreninjena kot v Mariboru. 
Zato ugotovitev, da je nastala mariborska dialektološka šola, ki vpliva tudi na evropsko dialektologijo. Mnogim je bila tudi 
mentorica in vzgojila sto petindvajset diplomantov, sedem magistrov in pet doktorjev znanosti. Sodelavca dr. Mihaela 
Koletnik in dr. Marko Jesenšek sta ob njeni 80-letnici poudarila: »Akademikinja Zinka Zorko je človek, ki za najvišjo vrednoto 
prepoznava spoštovanje človekovega dostojanstva, skrb za človeka, poštenost in akademsko odličnost.« 
Ob njeni 80-letnici (leta 2016) je izšel izjemno zajeten zbornik (krepko prek 700 strani) Rojena v narečje, ki ga je uredil 
Marko Jesenšek, v njem pa z avtorskimi prispevki sodelujejo številni ugledni jezikoslovci, akademiki iz več evropskih 
držav. Iz zbornika za konec tega zapisa o tako plodnem življenju akademikinje Zinke Zorko le dva, njej nedvomno ljuba 
navedka, najprej hčerke Lilijane: »Mama je slovenistka, toda če pomislim, nas doma nikoli ni preveč popravljala pri 
govorjenju in opozarjala na napake; mogoče tudi zato, ker je dialektologinja. Tudi v moje šolsko življenje se ni pretirano 
vmešavala in le če sem jo samo vprašala za nasvet, se je vključila in takrat mi je vedno znala pravilno svetovati.« In vnukinja 
Melita Kovačič: »Ko znancem in prijateljem povem, kdo je moja babica, ostanejo brez besed. Vsi so polni pohval ali 
presenečenih komentarjev. Jaz pa si mislim: Samo moja babica je. A treba je priznati, da ni samo moja babica. Je priljubljena 
profesorica in članica SAZU. In ne moreš si pomagati, da ne bi bil ponosen nanjo!«  
Tudi sam si ne morem pomagati, da ne bi bil ponosen na najina dolgoletna in številna srečanja in pogovore. Ne samo 
novinarske, ne le pisateljske, marveč globoko človeške pogovore, zato se njihovo sporočilo s smrtjo ne more končati, ostane 
za zmeraj, neizbrisno, neuničljivo. 
Hvala za vse, naša porabska, slovenska prijateljica! 

• »V naročju družine«. M. S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 
14, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf 
Krajevna skupnost in Župnija Bakovci sta 23. marca priredili lep program ob materinskem dnevu, na katerem je ob domačih 
otrocih, Francu Verdanu Husarju in ljudskih pevcih DU Bakovci nastopil tudi Komorni pevski zbor Zveze Slovencev iz 
Monoštra.  
 

 
Slika: Krajevna skupnost in Župnija Bakovci sta 23. marca priredili lep program ob materinskem dnevu, na katerem je ob 
domačih otrocih, Francu Verdanu Husarju in ljudskih pevcih DU Bakovci nastopil tudi Komorni pevski zbor Zveze 
Slovencev iz Monoštra. Foto: Porabje 
 
Zbor je pod taktirko Tomaža Kuharja zapel štiri pesmi: istrsko ljudsko v priredbi Mateje Petelin Mamca, pošljite me po vodo, 
pesem Simona Jenka Tak si lepa v priredbi Benjamina Ipavca, ljudsko iz Zgornjega Roža Moja kosa je križavna v priredbi 
Radovana Gobca in narodno Sem zaljubljen bil, prav tako v priredbi Radovana Gobca. 

• Krščanski sredini večeri v Monoštru. L. R. H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 4. aprila 
2019 - Leto XXIX, št. 14, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_14.pdf
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Tokratni gost v nizu predavanj, ki jih organizira Društvo za krščanska gibanja v Monoštru, je bil győrski škof v pokoju Lajos 
Pápai. 
 

 
Slika: Tokratni gost v nizu predavanj, ki jih organizira Društvo za krščanska gibanja v Monoštru, je bil győrski škof v 
pokoju Lajos Pápai. Foto: Porabje 
 
Katoliški škof je imel predavanje z naslovom Papež Pij XII. In Židje. Navzoči smo izvedeli, da je papež Pij XII. dan pred 
deportacijami dal odpreti vse cerkve in samostane v Rimu in tako rešil kakih 5 tisoč Judov gotove smrti. Med drugo 
svetovno vojno naj bi ga hotel Hitler ugrabiti, po drugi svetovni vojni sta ga hoteli utišati tajni službi Sovjetske zveze in 
Romunije. Umrl je 9. oktobra 1958. 
Naslednja prireditev bo 10. aprila v gledališki dvorani, kjer bo Kornél Fábry govoril o pripravah na Mednarodni evharistični 
kongres, ki bo leta 2020 v Budimpešti. 

 

Delo, Ljubljana 

• Nosilka liste SAB bo Angelika Mlinar, poleg nje še poslanca in državni sekretarki. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana,  
                 29. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/nosilka-liste-sab-bo-angelika-mlinar-poleg-nje-se-poslanca-in-drzavni-sekretarki-
166160.html  
Listo stranke SAB, ki se je po košarici LMŠ odločila za samostojen nastop v bitki za glasove liberalnih volivcev, bo vodila 
Slovenka iz avstrijske Koroške.  
 
 
Ljubljana – Nosilka liste bo zamejska Slovenka in trenutna avstrijska evroposlanka Angelika Mlinar, med kandidati je tudi 
generalni sekretar stranke Jernej Pavlič, a ne več kot nosilec liste, kot se je to govorilo sprva in kar je omenjala tudi 
predsednica stranke Alenka Bratušek, ampak bo na listi drugi. 
Poleg njiju bodo na listi še državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec, poslanec Andrej 
Rajh, akademski glasbenik in profesor violine Đorđe Berak, podpredsednica stranke ROK – stranke za razvoj občin in krajev 
Mateja Zupan, nekdanji poslanec Andrej Šušmelj, ki je bil v času ministrske funkcije Marka Bandellija poslanec SAB, in na 
osmem mestu državna sekretarka na infrastrukturnem ministrstvu Nina Mauhler. 
 
 
Mlinarjeva, Slovenka iz avstrijske Koroške, je članica avstrijske stranke Neos in liberalka (ALDE). V intervjuju za Delo leta 
2016 je povedala, da je zagovornica dosledne in zanesljive politike, ki temelji na principih človekovih pravic, ustave, pravne 
države in gospodarske rasti. Pogovori o njeni kandidaturi so po besedah Alenke Bratušek potekali že kar nekaj časa, 
Mlinarjeva pa je pojasnila, da se je že maja odločila, da ne bo kandidirala s svojo stranko, saj nima dovolj podpore. 
Tako Mlinarjeva kot Bratuškova sta izpostavili, da gre za najpomembnejše evropske volitve doslej in da v novem mandatu 
evropskega parlamenta ne bo časa za učenje. »Stranke moramo predlagati kandidate, ki bodo kos tem burnim časom v 
Evropi in svetu,« je navedla Bratuškova in dodala, da so svojo »nalogo naredili«. 
SAB se, čeprav se je za povezovanje dogovarjala s SMC, za samostojen nastop na evropskih volitvah odločila po izbruhu 
afere z javnim naročanjem makete drugega tira, v katero je bil med drugim vpleten tudi Jure Leben, zdaj že nekdanji vidni 
član SMC. Še pred tem je tako SAB kot SMC košarico dala tretja članica evropskih liberalcev LMŠ. Prvak stranke Marjan 
Šarec se je odločil, da bo stavil na sveže obraze in tako prvo mesto na listi zaupal nekdanji novinarki Ireni Jovevi.  
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Alenka Bratušek je ob današnji predstavitvi liste svoji stranki napovedala vsaj en poslanski mandat. 
 

 
Slika: Angelika Mlinar se je udeležila tudi zadnjega kongresa SAB, kjer so na vrh stranke vnovič izvolili Alenko Bratušek. 
Foto: Roman Šipić/Delo  
 

• V Italiji sta na oblasti hudič in sveta voda hkrati.  Intervju: Vojko Volk. Pogovarjala se je: Saša Vidmajer. Delo,  
Ljubljana, Sobotna priloga, 29. marec 2019  

Vojko Volk, diplomat  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-italiji-sta-na-oblasti-hudic-in-sveta-voda-hkrati-165687.html  
Diplomat Vojko Volk o italijanski vladi, populizmu in zgodovini.  
 

 
Slika: Vojko Volk, diplomat, trenutno generalni konzul Republike Slovenije v Trstu. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Italijo opazuje že zelo dolgo. Leta 1994 je odšel za diplomata v Rim, na veleposlaništvo, ki ga je vodil zdaj že pokojni Marko 
Kosin. Leta 2001 se je vrnil kot veleposlanik. V času razglasitve samostojnosti Kosova je vodil prvo ambasado Slovenije v tej 
državi, zatem se je ukvarjal s strategijo za Balkan, bil veleposlanik na Hrvaškem. Tačas analizira Italijo z zanimivega gledišča, 
je generalni konzul v Trstu. 
Že dolgo se ukvarjate z Italijo, od devetdesetih naprej. Je mogoče potegniti lok do danes, ko državo opazujete s tržaške 
perspektive? 
Ena najbolj prepoznavnih stvari, ki se je zgodila sredi mojega prvega mandata, je bila uveljavitev Bossijeve Severne lige. 
Ustanovljena je bila že v osemdesetih, ampak sredi devetdesetih je prišla prepotentno na površje, osvojila je ogromno 
glasov na severu in se postavila s temo, ki jo je vsilila celotni Italiji – to je davčni federalizem. Zahteva severa je bila, da z 
večino svojega denarja razpolaga sam, Rim naj razpolaga samo z delom davkov. Stvar je šla tako daleč, da je Bossi na koncu 
že zahteval pravo razdelitev Italije na sever in jug, a to je bil začetek njegovega konca. Če stranko gledamo danes, 
ugotovimo, da se imenuje samo še Zveza, Liga, povsem je opustila prizadevanje za politično avtonomijo, glasove dobiva na 
celotnem teritoriju Italije, celo na jugu. Ampak ta pogled zelo vara. Ko je Liga padla na vsega tri, štiri odstotke, je morala 
najti nov način, kako spet priti na oblast, začela je pridobivati glasove s temama, kot sta boj zoper korupcijo in približevanje 
ljudstvu. A staro srce iste Severne zveze še zmeraj bije. To se danes manifestira s ponovno zahtevo po davčnem 
federalizmu, ki ga, mimogrede, dopušča tudi italijanska ustava. Cilj je torej, da večina denarja ostane za razvoj severa, 
medtem ko naj se jug bolj potrudi za projekte, ki bodo ciljno financirani in ne iz državne blagajne. To je največja 
sprememba, ki se v Italiji dogaja – federalizem, v nasprotju s časi Umberta Bossija, postaja veliko bolj resna možnost. 
Kar gledamo od letos pomladi, z novo vlado, ni več Italija, ki smo jo poznali. Med drugim je bila vedno zelo proevropska 
članica, zdaj ni več. Je vse skupaj tudi recidiv dvajsetih let vladavine Berlusconija, ki je tako sprofaniral italijansko 
politiko? 
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V smislu, da je razvrednotil politiko in medije in jahal določene popularne tokove, gotovo. Ampak v vsebinsko-političnem 
smislu pa zdajšnja oblast z Berlusconijem nima veliko zveze. Danes je Berlusconi, ki se ni bistveno spremenil, v primerjavi s 
to vlado velik evropeist. Ključni problem Italije je, da obstajata dve državi: severna, ki sega do južnih robov Emilije - 
Romanje, in južna – z izjemo Rima in Lacija, ki je bogat in pomemben, ker je tam glavno mesto, ki je bliže Mediteranu in 
Afriki kot Evropi. Za primerjavo: severne dežele so bogatejše od Velike Britanije, imajo že skoraj 40.000 evrov per capita, 
Lombardija še posebej, medtem ko je jug Italije krepko revnejši od Slovenije. Italijanski mediji vsak dan poročajo o slabi 
infrastrukturi in razpadajočih železnicah in cestah. 
Italija je med članicami EU po revščini na petem mestu. 
Tako je. In predstavljajte si, da imate v državi, ki je bila vedno hudo razklana na nerazviti jug in razviti sever, na severu 
politični razred, ki voli Ligo in Salvinija tudi zato, ker se je naveličal tega, kar gleda že petdeset let. Enormne količine denarja 
gredo na jug, rezultatov ni: ni železnic, ni novih bolnišnic, ni avtocest. Na jugu ni dovolj interesa, da se kaj radikalno 
spremeni, tam še vedno vse obvladujejo stare politične strukture, poleg tega je, veliko bolj kot na severu, prisotna mafija. 
Ta poskrbi, da določene količine denarja odtekajo tja, kamor odtekajo že petdeset, šestdeset let. Konflikt je neizogiben: 
med severno Italijo, ki zase misli, da proizvaja, medtem ko jug porablja, in južno Italijo, ki misli, da je branik unitarnosti 
države, za katero mora razviti sever plačevati. Ni mogoče reči, da gre na severu za to, da si želijo razdeliti državo na pol, 
absolutno pa hočejo s svojim denarjem več in bolj sami razpolagati. 
Zahteva je tako močna, da bo do tega prej ali slej prišlo. Toliko prej, če bo vlada neuspešna, če ji ne bo uspelo izpeljati 
projektov: Gibanje 5 zvezd državljanskega dohodka, s katerim bi pet milijonov najrevnejših Italijanov dobilo 780 evrov na 
mesec, sever pa projekt finančnega federalizma; oziroma še več, zadnje čase govorijo o enotni davčni stopnji, kar zahteva 
industrijski razred na severu. 
 
Salvini obvladuje celotno politično sceno, Ligi dramatično raste podpora. Protipriseljenska agenda se je izčrpala in ni več 
prva tema, ostaja pa velika frustracija z EU. Kako razložiti velikansko naklonjenost, docela salvinizirano Italijo? 
Salvini je izjemno spreten politik, verjetno ta hip eden najspretnejših v Evropi. Ima dve lastnosti, ki ju nima noben drug. 
Prvič, nenehno je med ljudmi in sistematično obdeluje ozemlje Italije, kraje, kjer se bližajo lokalne volitve. Odlični rezultati 
Lige na terenu niso plod naključja, ampak srečevanj, slikanj, pogovarjanj, večerjanj, druženj z ljudmi. Druga njegova lastnost 
je, da zna registrirati, kaj ljudje hočejo in kar je od tega še v mejah dopustnega. Skrbno pazi, da ne prečka črte desničarskega 
populizma, ne zavije kam, kjer bi mu lahko očitali približevanje fašizmu. Skratka, profesionalno obvlada govor. Je populist v 
pravem pomenu besede. Ne poznam politika, ki se toliko srečuje z ljudmi na trgih, razpravlja v dvoranah in si vzame čas, da 
jih res posluša. In skuša tisto, kar od ljudi sliši, prinesti v vladno palačo. 
Liga je prišla na oblast s 17 odstotki podpore, Gibanje 5 zvezd z 32, po javnomnenjskih anketah, ki v Italiji precej držijo, jim 
ima danes Salvini 38 in Di Maio 25 do 26 odstotkov. Situacija se je že skoraj obrnila. Edino, kar pri Salviniju ni povsem jasno, 
je njegov odnos do Evrope. Če bi se postavil v radikalno protievropsko držo, bi to bilo usodno za celotno EU. Obnaša se zelo 
vrvohodsko: kadar reče kaj slabega o Evropi, se čez nekaj dni popravi. Njegova formula je preprosta, govori, da je za Evropo, 
a ne takšno, kakršna je, ampak za boljšo, spremenjeno Unijo, ki bo bliže ljudem. Tukaj zgreši, kakor vsi populisti, ljudje si pač 
želijo vsak svoje, nikoli si Italijani ne bodo želeli istega kot Madžari, pa če sta si Salvini in Orbán še tako blizu. Spretno lovi 
tudi več kot 50-odstotno naklonjenost Italijanov EU. Najuspešnejši je v tem, da je ustavil migrantske tokove v Mediteranu, 
kar ni bila samo njegova zasluga, s tem se je ukvarjal že prejšnji minister levosredinske vlade Minniti in dosegel dogovor z 
Libijo. Del italijanske levice ima zdaj moralnega mačka, ker so posledica ustavitve migrantskih tokov na morju polna 
taborišča v Libiji, kjer kruto, nehumano ravnajo z ljudmi. V takih primerih se zna tudi Salvini spustiti na nivo čutečega 
človeka, reče, da je proti ilegalnim migrantom, ne pa proti legalnim. 
Te dni je rimski senat glasoval proti procesiranju Salvinija zaradi blokade migrantov na ladji Diciotti. Je nedotakljiv? 
Oba sta nedotakljiva, Salvini in Di Maio. Če uporabim prispodobo nekega italijanskega politika, sta na oblasti hkrati hudič in 
sveta voda. Nedotakljiva sta iz preprostega razloga, ker se zavedata, da je to edina vlada teh dveh strank, ki je kdaj bila in 
kdaj bo. Še posebej stranka 5 zvezd, ki izgublja, ve, da ne bo nikoli več dobila toliko glasov, v interesu ji je, da oddela pet let. 
Če hoče Di Maio državljanski dohodek, mora Salviniju omogočiti ali enotno davčno stopnjo ali federalizem. Drži, to je težko 
doseči in velikokrat eksperimentirajo, ampak volja, da obstanejo skupaj na oblasti, je ta hip močnejša. Je nad vsem, in 
dokler bo tako, bo vlada trajala. Drugi razlog je šibka opozicija in razbita Demokratska stranka. Njeni notranji boji precej 
spominjajo na nekdanje notranje boje v ogromni LDS v Sloveniji, ki je na koncu razpadla v nič zaradi dveh enako močnih 
struj, ki sta se konfrontirali. Demokratska stranka veliko tvega, za oblast je to seveda radost. 
 
Salvini pred evropskimi volitvami taktizira, hkrati se že spogleduje z desnico in tistim, kar je ostalo od ostalih desnih 
strank? Bi bila možna taka vlada? 
Tudi. Novorek Salvinija in njegova spretnost hoje po robu dosegata tudi skrajno desnico. Kdor hoče na desnici loviti glasove 
ob njem, ki je v taki formi, opravlja precej nemogočo misijo. Vprašanje je samo, koliko se Salvini zaveda, ali mu to koristi ali 
ne. Ko prideš na vrh, gre lahko samo dol. Ne želi si enormne stranke, ve, da se je to zgodilo Renziju. Ko je prišel na 40 
odstotkov, mase ni več obvladal, na naslednjih volitvah je pogorel, stranka ima danes 18 odstotkov. Mislim, da je Salvini 
inteligentnejši politik, kot se kaže, njegov način osvajanja desnice in desničarskega prostora v Italiji je zamejen samo z 
njegovo sposobnostjo, da rešuje kapitalne probleme države, ki so sever in jug. Samo na to bo težko odgovoril in tukaj lahko 
izgubi svoje bistvo. To pa je srednji, industrijski, obrtniški razred severa, ki je tradicionalni proizvodni duh severne Italije. 
Brez tega ga ni, temu se ne more nikoli odpovedati, niti za ceno ohranitve na oblasti. 
Kaj pa Gibanje 5 zvezd, zmagovalec volitev? Eden od italijanskih publicistov je zapisal, da stranka, ki je v kampanji 
nastopala proti korupciji, mafiji, kasti, v bistvu ne obstaja več. Je Salvini požrl Di Maia? 



Gibanje 5 zvezd kot stranka sploh ne obstaja, obstaja izključno v parlamentu in na spletu, na spletni platformi Rousseau, vse 
odločitve se sprejemajo tam. Tudi kadar se želijo konzultirati, kako naj poslanci glasujejo, recimo, ali naj se sprejme 
zakonodajo, ki reši Salvinija pred kazenskim pregonom, naredijo spletni referendum in tako tudi glasujejo. Stranke s sedeži 
in predsedniki odborov na terenu ni, zato je tudi prihranek v primerjavi z ostalimi ogromen, ne zapravljajo denarja za 
funkcionarje, pisarne, ogrevanje. Vprašanje pa je, koliko je taka stranka realna in koliko je v rokah tistih, ki upravljajo in 
manipulirajo z elektronsko izraženo voljo ljudi. 
Salvinijeva stranka je podobna, vendar ima odbore, še posebno na severu, premore cele skupine ljudi, zlasti industrialcev. 
Liga že trideset let vlada v deželah, v rokah ima Lombardijo, Benečijo, zdaj tudi Furlanijo - Julijsko krajino. Ima ljudi, ki vedo, 
kako sestaviti proračun, kaj je strošek zdravstva in kako je treba upravljati deželo, da ni revežev. Če hočete razumeti, kaj se 
dogaja s stranko Liga na severu, je treba poslušati, kaj govori predsednik dežele Benečije, drugi najvplivnejši za Salvinijem. 
Govori tisto, kar hočejo slišati ljudje na severu, češ da ne bo več denarja za jug, ker je to potuha. Figura Salvinija je 
povezovalna, medtem ko je tista prava Liga videti tako, kot govorijo vodilni v FJK. 
 
Gibanje 5 zvezd je opustilo večino obljub, njegov edini projekt je državljanski dohodek. Lahko na ta način obstane? Hkrati je 
Di Maio politik, ki po sposobnosti zdaleč ne dosega Salvinija, kajne? 
Di Maio je elokventen, naučen. Stvari, ki jih pozna, pozna zelo dobro, so pa stvari, ki jih ne pozna dovolj, recimo zunanje 
politike. Naredil je nekaj napak, za katere se je že moral opravičiti, recimo obisk skrajnega krila rumenih jopičev ali radikalne 
izjave o Evropi. Salvini je guru za sever, Di Maio za revni jug. Absolutno mora speljati državljanski dohodek, če ne, je lahko 
ogrožen obstoj gibanja. Problem Di Maia je, da razen tega ne ponuja razvojnih prebojev pri izobraževanju ali znanosti. 
Njegova teza, da je Evropa silila v varčevanje, kar je pogubilo Italijo, rešitev pa je v zapravljanju in zadolževanju, je filozofija, 
ki bi lahko funkcionirala na Švedskem ali v Skandinaviji. Na revnem jugu in v državi z drugim največjim dolgom, več kot 130-
odstotnim, pa težko. Govori o stvareh, ki se bodo zelo težko finančno obnesle, jeseni bomo videli, ali bo finančni rebalans 
proračuna manjši od 30 ali pa večji od 50 milijard. To lahko pomeni hude probleme, tudi likvidnostne. Vprašanje je, koliko so 
v takih razmerah v Rimu pripravljeni odpreti vrata kitajskemu kapitalu, da bi servisiral italijanski javni dolg. 
To pa so vrata, ki jih, ko jih enkrat odpreš, ne moreš več zapreti. In to je najvišja vloga, ki tačas poteka v Rimu. Je tudi tista, 
pred katero svarijo resni analitiki, finančni in politični v Bruslju, tudi v ZDA. Italija ni kdorkoli, je ena najbogatejših 
industrijskih držav sveta, Kitajcem tako velik met v Evropi še ni uspel. Ne govorimo o blagovni menjavi s Kitajsko, o pravici 
Italije, da trguje, govorimo o tem, ali bo Kitajska vstopila finančno v Evropo skozi vrata italijanskega javnega dolga. To bi 
lahko bil velik problem. Do lani je dolg servisirala ECB z določenim časovnim terminom, to se je prenehalo. Rasti ni, 
proračun predvideva več kot 2-odstotni primanjkljaj. Recept za tveganje je v celoti na mizi italijanske vlade. 
Je Italija osamljena v EU zaradi vladne politike in zdaj tudi zaradi memoranduma s Kitajsko? Kaj to pomeni za članico G7 
in Nata? 
Italija je eden od stebrov EU, ne želi spora z Evropo, tudi Salvini ne. Pomembno je, kako se bo odzvala v primeru kriznih 
razmer v Evropi. Za Slovenijo verjamem, da vemo, kje je naš prostor, v Italiji pa obstaja antievropeizem, nenehno krivijo 
Evropo za svoje probleme. Videli bomo, kaj bo z brexitom, ki pozitivno vpliva na Italijo, ljudje gledajo, kako po Londonu 
marširajo mladi z evropskimi zastavami, to je prizor, ob katerem bi si človek, ki bi dve leti prespal, mel oči. Vedeti je treba, 
da je bil ob nastopu vlade evroskepticizem v Italiji zelo izrazit, italijanska javnost pa zdaj gleda, kako gre državi, ki se hoče 
posloviti od EU, slabo kot že dolgo ne. Obrazi Angležev te dni niso ravno spodbudna stvar. 
Zakaj Italija pri proračunu ni bila sposobna predstaviti bolj inteligentne, verodostojne strategije, ki bi spodbudila 
gospodarstvo? Kot velika članica evrskega območja bi lahko, kot pravi Varufakis, začela proces spreminjanja pravil, ki so 
problematična sama po sebi. 
To je počela prejšnja Gentilonijeva vlada, neke vrste tehnična vlada po porazu Renzija. Gentiloni je gradil na zavezništvu z 
Nemčijo in Francijo, tudi velik del tržaške ladjedelnice Fincantieri in francoske Stx v Le Havru je reševal v dogovoru z 
Macronom, da ni bilo hujših posledic. Nova vlada se je tudi zavezništvu z Merklovo prelahko odrekla, verjetno je računala, 
da bo večja politična samostojnost Italije lahko vodila v večjo ekonomsko samostojnost, ki bo s prenehanjem varčevanja 
dala rezultate. Niso imeli sreče, celotna Evropa se ohlaja. V vladi je tudi profesor, ekonomist Paolo Savona, ki ga je 
predsednik Mattarella zavrnil kot gospodarskega ministra, bil je nesprejemljiv kot človek, ki zagovarja izstop Italije iz EU in 
govori, da bi bilo bolje z liro kot z evrom. Zdaj ljudje bolj verjamejo svojim očem, gledajo Britanijo. Vrednost funta je v letih 
po referendumu o brexitu padla za več kot tretjino, angleško gospodarstvo se ohlaja bolj kot preostala v Evropi, 
avtomobilske tovarne se poslavljajo, saj deli za sestavo avtomobilov prihajajo iz več kot 20 držav in nihče ne želi tvegati 
carin, dodatnih stroškov pri transportu. Težko je govoriti, da je vsega kriva Evropska unija, da je neka ječa, ki omejuje, če pa 
si v celi Evropi samo ti v recesiji. Zraven Italije je neka Slovenija, ki ima v tej isti Evropi več kot 4-odstotno rast in z vsemi 
slabostmi, ki jih ima slovensko gospodarstvo, dosega najboljši rezultat, vse odkar obstaja. V Sloveniji je ta hip lažje 
investirati in zagnati proizvodnjo, je manj birokratskih ovir. Zato bodo težko prepričali Italijane, zakaj je potreben rebalans 
proračuna, če pa so bile obljube drugačne. 
Sva pri vprašanju, zakaj potem Italijani podpirajo to vlado, s čimer se v Evropi rad pohvali tudi premier Conte. 
Upanje je bilo veliko in to se bo soočilo s trdo realnostjo jeseni, ob proračunu. Ena preizkušnja bodo evropske volitve, druga 
bo jeseni. Upanje Conteja je bilo vselej najmočnejše v tem, da je državljanski dohodek narejen tako, da ga morajo ljudje 
zapraviti; verjamejo v kroženje, to, da se bo denar iz proračuna hitro vrnil v gospodarstvo, dvignili se bosta domača 
potrošnja in rast. Hitro bomo videli, ali bo držalo. 
Je Conte lutka? 
Uspelo mu je zgraditi svoj imidž, še posebej navzven, in v tem je sposoben. V Bruslju je kredibilen sogovornik, karkoli je 
doslej govoril, se še ni izkazalo zelo drugače. Ponuja zgodbo, da Italija poskuša nekaj novega in naj jo sodijo po rezultatih, ne 



po političnih kriterijih. Tudi kredibilnost Conteja pa bo trajala dotlej, dokler se ne bodo dejstva spremenila. Eno so mnenja in 
ocene, drugo so dejstva, v soočenju z dejstvi se lahko vsaka politika razbije. Domačo politiko absolutno vodita Salvini in Di 
Maio, navzven je najmočnejši sogovornik Conte. 
Obstaja tudi »druga« Italija, tista, ki zavrača ksenofobnost, nacionalizem Salvinija, ki vidi, da populisti nimajo rešitve za 
nobeno od velikih vprašanj? 
Postavil bom trditev, za katero je treba nekaj časa tukaj živeti, in živel sem osem let v Rimu. Tolerantna, razumevajoča in 
odprta Italija je večinska. Kdor je kdajkoli videl, kako italijanski karabinjeri in nevladni prostovoljci na Lampeduzi delajo z 
migranti, sprejemajo njihove otroke in pomagajo, ve, kako je s tem. In koliko časa je bila Italija sama – toliko, da je bila 
majcena Slovenija prva, ki je vstopila v operacijo Mare Nostrum in prispevala svojo edino ladjo Triglav. To je Italijanom 
ogromno pomenilo, nikdar prej ni bilo slišati v italijanskem parlamentu: »Hvala, Slovenija.« Zato Salvini ni človek, ki bi hotel 
biti v očeh Italijanov grd do migrantov in otrok. On samo zagovarja tezo, ki je zelo popularna: s tem, ko je ustavil tokove po 
morju, je prizadel mafijo, ki jih organizira; če jih pride tisoče manj, so tudi stotine manj tistih, ki so potonili. Spretno 
manipulira med večinskimi čustvi in političnimi glasovi. Toda dokler EU ne bo začutila potrebe, da državam, ki so najbolj 
prizadete zaradi migracij, pomaga, nimamo moralne pravice kritizirati Italije in niti Salvinija za to, da se znajdejo sami, kakor 
se lahko. 
Ne moreva mimo politične kulture Italije, ki je strašno degradirala, in to ne samo s Salvinijem in Di Maiem, že prej z 
Renzijem, Berlusconijem. Kaj kaže pogled od devetdesetih dalje? 
S tem se lahko samo strinjam, ni pa Italija nobena izjema. To je razlog, da te ob kakšni izjavi zelo zaboli, zabolijo te tudi 
ušesa ob kakšni izjavi Salvinija ali Di Maia, ko ta pride na dan s tezo, da mora EU prisiliti Francijo, da bo plačala za kolonialno 
preteklost. To je domislica, ki je krožila tri, štiri dni in je potem ni bilo več. 
No, in tudi Italija ima težko kolonialno preteklost. 
In tudi ko Salvini primerja fojbe z Auschwitzem, je simbolični odraz formacije politikov, ki se hitro podučijo o notranji 
politiki, ne vedo pa veliko o zunanji. Vendar je Italija tradicionalna država, ki je bila zmeraj odlično vpeta v zunanjo politiko, 
ki je odlično sodelovala s svojimi velikimi zavezniki, državami, ki so ustanovile EU. De Gasperi je bil tisti, ki je dajal sol 
Schumanu in Monnetu, najbolj demokratične, najbolj vitalne ideje so prišle od Italijanov. In če Salvini izenačuje Auschwitz z 
Bazovico, ne vidim, da bi resno mislil, ampak da ga v šoli ni nihče resno učil, da je imela fašistična Italija taborišča, ki niso 
bila nič manj kruta. Tudi v krogih, kjer se je politično gibal, mu ni nihče povedal, da je imela Italija koncentracijska taborišča, 
v katerih so ljudje množično umirali še pred začetkom druge svetovne vojne, recimo v Libiji. Zloglasni general Graziani je 
naredil taborišče za sto tisoč ljudi, kjer je v nekaj mesecih umrlo 40 tisoč ljudi, Rab, Gonars in Visco so bila taborišča 
italijanskega fašističnega režima. Vsi Italijani poznajo Rižarno, ker je bila nacistično taborišče, po okupaciji Italije so jo 
ustanovili Nemci. Vsi Italijani verjamejo, da je to grda nacistična stvar, svojih taborišč ne poznajo. Carlo Spartaco Capogreco 
je napisal dve knjigi o italijanskih taboriščih, ki niso bila nič manj kruta od nemških, pa v Italiji o tem ne vedo skoraj nič. 
Banalizacija privede to tega, da si določeni ljudje upajo reči, da so ljudje potovali na Rab prostovoljno in da je bilo tam lepo, 
ker so bili na morju. 
Problematična ni bila samo govorica Tajanija in Salvinija, temveč tudi govor predsednika države, ki je ocenil, da so fojbe 
zločin sam po sebi in niso povezane z vojno in fašizmom. Kaj nam to govori o našem sosedstvu? 
Eden največjih italijanskih zgodovinarjev Luciano Canfora govori o večnem italijanskem fašizmu. In ta fascismo eterno ne 
govori o fašizmu kot o eni brutalni, grdi stvari, ki je sicer naredil narobe, da je šel v vojno in sprejel rasne zakone, ampak je 
imel tudi dobre strani. Teza, da je Mussolini naredil tudi kaj dobrega, je tisto, čemur je Hannah Arendt rekla banalnost zla. 
Vse to je prisotno zato, ker ima Italija, pravno gledano, dve zgodovini: pariški mirovni sporazum iz leta 1947, ki ga je Italija 
podpisala z 22 zaveznicami, tudi z Jugoslavijo, je sporazum, podpisan s poraženko do 9. septembra 1943; toda tudi z Italijo, 
ki je sodelovala od 23. oktobra 1943 do konca vojne na strani zavezniških sil. V isto mirovno pogodbo, kjer so poraženci, jim 
je uspelo dati še to, da so bili zmagovalci. Zakaj? Ker so imeli 20, 25 tisoč partizanov! Italijani niso samo fašisti, so tudi 
partizani, to zmeraj rad povem. Iz te dvojne duše in dvojnega odnosa izhaja, da Italija ni bila samo poraženka. Teza, da so 
fojbe avtonomen fenomen, ki nima zveze z drugo svetovno vojno in fašizmom, pa je najgrša točka teh stališč, ker pomeni 
zgodovinski revizionizem. Temelji na tem, da če govorim o drugih zločinih, bodo moji zločini manjši. Ključna posledica je, da 
se vse vrže v en lonec, v katerem so vsi enako krivi in se izgubi ključno dejstvo – da je bil nekdo agresor in drugi žrtev. Ko se 
agresor in žrtev izenačita, pa je konec zahodne civilizacije. 
Kdo je Mattarelli napisal govor? 
Ne vem. V intervjuju za Primorski dnevnik sem povedal, da so izjave o tem, da fenomen fojb nima zveze s fašizmom in vojno, 
isto, kot da bombardiranje Nagasakija in Hirošime nima zveze z japonsko agresijo na Ameriko. Ali pa da angleško uničenje 
Dresdna nima zveze z agresijo na Veliko Britanijo. To je popoln absurd. Ta teza izničuje pot do spraševanja Italijanov, zakaj je 
prišlo do fojb, ker potem bi morali priznati fašizem in to, da Mussolini ni naključno, ampak namenoma na Velikem trgu, kot 
se je reklo včasih tržaški Piazzi Unità, razglasil rasne zakone iz leta 1938. Ni jih razglasil Hitler, ampak Mussolini. In to ni 
opravičljivo z nobenim zločinom, kakršnim koli, kjerkoli je bil narejen po vojni. 
Hvalabogu ima vse to zelo malo vpliva na življenje ljudi ob meji, tu živimo, posebej po vstopu v EU in schengen, brez težav. 
Nihče ni več zasmehovan, to so le ekscesi, ljudje sodelujejo, imamo na primer Marka Pisanija, župana Repentabora v Italiji, 
živi pa v Vogljah na Krasu in ima do službe 500 metrov. Je najboljši primer, kaj pomeni biti v schengnu, da župan lahko hodi 
v službo v Italijo. Lepo sodelujemo in bil je zelo pomemben člen, ko je bilo treba narediti hišo za migrante v njegovi občini, 
to je znana hiša Malala, kjer živijo migranti v človeka vrednih razmerah. 
Umetnine, odnesene iz slovenske Istre, so redkokdaj dvostranska tema. Je realno pričakovati restitucijo? Kaj pravite na 
skupno skrbništvo? 



Skupno skrbništvo bi bilo v danih razmerah dober rezultat, čeprav formalno ni dvoma, da so umetnine last slovenskih 
subjektov. Zadevo poznam od prvega dne, ko je tedanji državni sekretar Sgarbi nenadoma odkril te umetnine, jasno je bilo, 
da so ves čas vedeli zanje, skrili so jih, ker so se bali Jugoslavije. Ko so jih potem odkrili v depojih, so jih dali obnoviti, 
obstajajo dokumenti, da so v lasti frančiškanov iz Pirana in muzeja iz Kopra, od koder so bile odnesene pred vojno in 
popisane. V dokumentih piše, da so bile umetnine umaknjene na varno pred vojno. V intervjuju za neki italijanski časopis 
sem rekel, da je vojna končana, Italija pa naj vrne umetnine. Imajo lastnike, so navsezadnje od tistih, ki so jih tudi plačali. A 
vsi argumenti niso veliko pomagali, Italija se o tem zelo težko pogovarja. Ideja o skupnem skrbništvu, ki bi končno pripeljalo 
do tega, da bi slike lahko pokazali tudi Slovencem in svetu, je neka primerna rešitev. Zdaj, ko imamo dobre odnose z Italijo, 
bi to lahko dali na vrh agende in prišli do rešitve. Namesto da jih skrivajo, bi bile na voljo lastnikom in ljudem. Gre za 
vrhunske umetnine, ki so lastnina vsega človeštva. 

• Koroška je bila rana, ki je ni nikoli prebolel.  Intervju: dr. Marjan Toš. Pogovarjal se je: Gorazd Utenkar. Delo, 
Ljubljana, 30. marec 2019  
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Rudolf Maister: Osebnost, brez katere bi bila tudi južna Štajerska danes tam, kjer je večina Koroške, v Avstriji  
 
 

 
Slika: Spomenik generalu Maistru kiparke Irene Brunec Tebi v parku v Ljutomeru. Foto: Tadej Regent 
 
Slovenska Narodna vlada in deželna vlada v Gradcu sta 13. februarja pred natanko sto leti podpisali premirje, s katerim so 
se končali boji za severno mejo na Štajerskem. Prav včeraj, 29. marca, pa je minilo 145 let od rojstva glavnega akterja teh 
bojev, generala Rudolfa Maistra. O izjemnem človeku v izjemnem času smo se pogovarjali z zgodovinarjem dr. Marjanom 
Tošem, nekdanjim direktorjem javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, dobrim poznavalcem 
Maistra in njegovega časa ter tudi članom upravnega odbora Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor. 
Za Toša je Maister nesporno svetla zgodovinska osebnost, bil je pravi človek na pravem mestu ob pravem času. Brez njega bi 
bila tudi južna Štajerska danes tam, kjer je večina Koroške, v Avstriji.  
Rudolf Maister še zdaleč ni bil samo vojak, ampak človek mnogih zanimanj – pesnik, bibliofil, ljubitelj umetnosti, 
ljubiteljski slikar, po prvi svetovni vojni je bil ves čas aktiven v kulturnem življenju Maribora. Zakaj je takšen mož sploh 
oblekel vojaško suknjo? 
Vedno bolj se mi zdi, da je bil bolj pesnik kot vojak. Že kot gimnazijec se je spoznal s krogom slovenske moderne in začel 
pisati pesmi. Njegove Poezije so izšle leta 1904. Po oceni literarnih zgodovinarjev je bil kar soliden pesnik. Verjetno se je za 
vojaški poklic odločil zaradi gmotnih razmer v družini po smrti očeta, ko je bil star 13 let. Potem je zanj skrbel stric. Ena od 
možnosti za šolanje je bila vojaška šola, zato je šel na Dunaj za kadeta. Po zaključku šolanja so ga razporedili v ljubljanski 
domobranski pešpolk. Končal je tudi jahalno šolo za pehotne častnike. Kot dopolnilno izobraževanje je končal orožarsko 
šolo, v kateri je spoznal sodobno oborožitev. 
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Slika: Maistrova soba v Univerzitetni knjižnici v Mariboru. Foto: Tadej Regent  
 
Njegovo ime je neločljivo povezano s Štajersko, čeprav je tja prvič prišel kot odrasel mož, leta 1913 najprej v Celje in 
naslednje leto v Maribor. Je imel Maister s Štajersko kakšne povezave že od prej? 
Po očetu, ki je bil s Ptuja, je bil Štajerec. V Maribor je prišel pred prvo svetovno vojno in po njej ostal ter dejavno sodeloval v 
mariborskem kulturnem življenju. Čeprav je leta 1934 nenadoma umrl na Uncu, se je s tega sveta poslovil kot zapriseženi 
Štajerec, saj so ga pokopali v Mariboru. 
Maister se je s tega sveta poslovil kot zapriseženi Štajerec, saj so ga pokopali v Mariboru.  
Leta 1908 so ga kot častnika avstro-ogrske vojske kazensko premestili v Galicijo, na jugovzhod današnje Poljske na meji z 
Ukrajino. Kaj je bil vzrok za kazensko premestitev, saj se zdi, da se tej temi vsi nekako izogibajo? 
Maister je bil avstro-ogrski častnik slovenskega rodu, ki ga ni nikoli skrival. Tega v vojski monarhije niso ravno odobravali. 
Vsaka vojska ima tudi obveščevalno in protiobveščevalno službo. Maistra so dokaj natančno spremljali in njegova izpričana 
narodna zavest mu ni bila v prid. Z narodnim vrenjem, ki se je v zgodnjem 20. stoletju v večnarodni monarhiji stopnjevalo, je 
bil za oblast potencialno nevaren in so ga premestili. Nekateri pravijo, da kazensko, morda disciplinsko. V resnici pa se ni 
nihče pretirano poglabljal v vzroke. 
Vendar to ni bila njegova edina kazenska premestitev. Spomladi 1917, med vojno, so ga iz Maribora kazensko premestili v 
Gradec. Od tam so ga po posredovanju slovenskega poslanca v parlamentu na Dunaju Antona Korošca pri cesarju Karlu, ki 
je nasledil leta 1916 umrlega cesarja Franca Jožefa I., kmalu poslali nazaj v Maribor. Tam je kot poveljnik črne vojske deloval 
do razpada monarhije.  
Posebne kariere pa v avstro-ogrski vojski ni naredil? 
Drži. Razmeroma pozno je postal major, v nasprotju z nekaterimi drugimi, na primer poznejšim poveljnikom soške fronte 
Svetozarjem Borojevićem, ki je bil edini nenemški feldmaršal v avstro-ogrski armadi. Maistra so cenili, ker je znal delati z 
vojaki, bil je človeški. Ni bil tipičen častnik, odtujen od svojega vojaštva. Tudi zaradi bolezni je bil predvsem zalednik.  
Zakaj ga kot aktivnega častnika med vojno niso poslali na fronto? 
Najbrž so nadrejeni presodili, da ni primeren. Že pred in med vojno so se nekateri slovenski častniki družili z drugimi 
narodno zavednimi Mariborčani in kovali različne načrte. Kot sem omenil, to ni ostalo skrito. V vojski imajo zidovi veliko 
ušes. Verjetno pa so nadrejeni presodili tudi, da jim kot sposoben organizator bolj koristi v zaledju. Tako počasno 
napredovanje, kot da ga niso poslali na fronto, je bilo tudi posledica njegove dolgotrajne bolezni in okrevanja pred vojno. 
Gotovo pa je bilo to dolgoročno dobro tako zanj kot za Štajersko in Slovenijo. Bog ve, kaj bi se zgodilo, če bi ga v hudih bojih 
v Galiciji, kamor so na začetku vojne leta 1914 poslali večino slovenskih vojakov in so imele njihove enote strahotne izgube, 
ubili. Potem se danes ne bi pogovarjala o Maistru in stotih letih narodne osvoboditve.  
Za avstro-ogrskega častnika narodna zavest, razen če je bil Nemec ali Madžar, nikakor ni bila samoumevna. Je Maister že 
pred jesenjo 1918 jasno izražal pripadnost slovenstvu? 
Kakor sem povedal, svojih korenin ni nikoli zanikal. To so njegovi poznejši sodelavci vedeli, zato so ga že leta 1917 in še bolj 
leta 1918 vključili v aktivnosti. Povabili so ga tudi na zasedanje narodnega sveta za Štajersko septembra 1918, pred koncem 
vojne. Nanj so računali kot na poznavalca, vojaka, tudi zaradi položaja v zalednih enotah. S front se je umikalo stotisoče 
vojakov, lačnih, raztrganih in pogosto oboroženih. V popolnem kaosu razpada države, kjer je propadla vsa oskrba, je bilo 
treba poleg domačinov nahraniti še trume oboroženih vojakov, da ni bilo konfliktov. Tudi kot pojava, častnik, je bil Maister 
markanten mož in je izžareval avtoriteto. Vendar mu to ne bi kaj dosti pomagalo, če ne bi bil sposoben organizator, ki je znal 
vzpostaviti red.  
Kaj je bil Maistrov osrednji motiv, da se je jeseni 1918 odločil posredovati proti Nemcem na Štajerskem? 
Gotovo narodna zavest. Stara monarhija je razpadala, nastajale so nove države. To je bila priložnost, ki jo je Maister znal 
izkoristiti. 
Stara monarhija je razpadala, nastajale so nove države. To je bila priložnost, ki jo je Maister znal izkoristiti.izkoristiti.  
Kakšni so bili takrat cilji Nemcev, katere dele Štajerske so hoteli priključiti nastajajoči Avstriji? 
Maribor absolutno. Meja bi tekla po Dravi do Borla. Če bi jim uspelo, je veliko vprašanje, ali bi Slovenija oziroma država 
južnih Slovanov na povojni mirovni konferenci dobila Prekmurje. Kaj bi od Slovenije sploh ostalo? Na zahodu so bili Italijani, 
po plebiscitu je izgubila Koroško. Če bi izgubili še Štajersko in s tem Prekmurje, od Slovenije ne bi ostalo praktično nič, 
okrnjena zgodovinska dežela Kranjska. Teh ozemelj niti po drugi svetovni vojni ne bi dobili nazaj. Maister je dobro vedel, kaj 
bi pomenila izguba Štajerske, in njegova vizija je bila jasna: »Če ne zdaj, potem nikoli več!«  
Čeprav se zdi, da je bil Maistrov prevzem oblasti na južnem Štajerskem 1. oktobra 1918 skoraj osebni projekt, mu brez 
pomoči ne bi uspelo. Kdo so bili njegovi možje? 
Seveda mu brez trdne podpore sodelavcev, predvsem v Narodnem svetu za Štajersko [pokrajinski odsek Narodnega sveta 
oziroma vlade v Ljubljani, ki je obravnaval določitev narodne meje, ustanavljanje krajevnih narodnih svetov in narodnih 
straž na slovenskem Štajerskem], ne bi uspelo. Njegov predsednik je bil dr. Karel Verstovšek, pozneje tudi član Narodnega 
sveta v Ljubljani, podpredsednik dr. Franjo Rosina, mariborski odvetnik, vodja slovenskega hranilnega zavoda, sokol, 
blagajnik dr. Franc Kovačič, teolog, zgodovinar in skupaj z dr. Matijo Slavičem ekspert na mirovni konferenci v Parizu, tajnik 
je bil Franjo Voglar, pri policiji je bil dr. Ivo Senekovič. 
Poleg nekaterih drugih so mu ti stali trdno ob strani, ga v vseh pogledih podpirali, tudi ob nesprejemljivih pripombah 
osrednje vlade v Ljubljani, češ, kakšno opereto se gre Maister. Ker je bil po činu samo major, so mu za potrebe pogajanj z 
Nemci brez vednosti oblasti v Ljubljani podelili naziv generala. Ljudje v osrednjem štajerskem narodnem svetu in narodnih 
svetih na nižjih ravneh so tudi odločilno pripomogli k uspehu novembrske mobilizacije. Takrat je Maister dobil 4200 vojakov, 
kar ni bila majhna vojska.  



To je za več kot pol sedanje Slovenske vojske. 
Ja. Zanje je bilo treba poskrbeti, jih obleči, oborožiti. To so bili fantje, ki so komaj prišli s fronte in so se takoj odzvali na 
mobilizacijo, ko so razglas prebrali v cerkvah. Maistra so izredno spoštovali in so mu sledili. Spominjam se njegovih zadnjih 
borcev, ki so o njem še v starosti govorili kot o »našem generalu«. Vojake je znal motivirati tudi z nenavadnimi prijemi. Ko je 
šel obiskat čete po bojih v Radgoni, so ga povabili na častniško kosilo, on pa je odklonil in šel jest z navadnimi vojaki. 
 

 
Slika: Zgodovinar dr. Marjan Toš. Foto: Tadej Regent  
 
Kakšni so bili Maistrovi cilji v kaotičnem času razpada Avstro-Ogrske, ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov konec 
oktobra 1918 in potem ustanovitve Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev samo mesec dni pozneje? 
Poleg narodne osvoboditve Maribora in Štajerske je bil njegov cilj nekaj podobnega narediti še na Koroškem. Vendar mu 
zaradi neodločnosti vlade v Ljubljani in mednarodnih okoliščin to žal ni uspelo.  
Zakaj ni imel podpore Države SHS? 
Predvsem zaradi mednarodnih okoliščin. Splošne mobilizacije za pomoč Maistru pa niso hoteli izvesti, ker je nevarnost 
pretila tudi z zahoda, kjer so prodirali Italijani. Pomemben vzrok je bil še, da takoj po vojni niso hoteli prelivati krvi.  
Maister posebne podpore ni dobil niti po ustanovitvi Kraljevine SHS, v kateri je imela glavno besedo Srbija, ena od 
zmagovalk vojne. 
Pustili so ga, da je še vojaško deloval, tudi pozneje na Koroškem. Vendar so imeli Srbi druge strateške interese, predvsem na 
jugu nove države. Maistru pa niso bili naklonjeni tudi zato, ker je bil častnik vojske, s katero so bili še pred kratkim v vojni.  
Se je Maister strinjal s premirjem, ki sta ga 13. februarja 1919 podpisali slovenska Narodna vlada in deželna vlada v 
Gradcu in s katerim so se končali boji na Štajerskem? 
To ni bilo več v njegovih rokah. V dogovorih je sodeloval, vendar ne glede na osebno mnenje ne bi mogel več delovati na 
lastno pest. Je pa na Štajerskem dosegel cilje. Kar je zasedel, je ostalo slovensko.  
Potem so se spomladi 1919 začeli boji na Koroškem. Kakšna je bila Maistrova vloga? 
Bil je eden od poveljnikov, vendar je vodenje ofenzive že prevzel srbski poveljnik.  
Zakaj je Kraljevina SHS sploh privolila v koroški plebiscit, saj je v spomladanski ofenzivi leta 1919 v nekaj dneh zasedla 
skoraj celotno slovensko etnično ozemlje na Koroškem? 
Malo zaradi mednarodnih okoliščin, drugih strateških interesov države in predvsem so bili vsi prepričani, da bo izid 
plebiscita za Slovence ugoden. Vendar je Kraljevina SHS pred plebiscitom naredila strahotne napake, Nemci pa so Srbe 
uspešno uporabili v propagandi kot nevernike, ljudi iz druge kulture in podobno.  
Kako je Maister sprejel izid koroškega plebiscita oktobra 1920? 
Goreče se je angažiral pri pojasnjevanju ljudem, zakaj bi bila prava odločitev za Jugoslavijo. Vendar so ga v najbolj kritičnem 
času, nekaj tednov pred plebiscitom, odpoklicali. Za Maistra je bila Koroška dvakratna bolečina. Najprej leta 1918, ko ni 
dobil dovolj podpore za to, da bi jo, tako kot južno Štajersko, priključil vojaško. Še bolj pa po plebiscitu 1920. Koroška je bila 
rana, ki je Maister do smrti leta 1934 ni prebolel. Nikoli si ni oprostil, da je ni osvobodil, ko je bil še čas. 
Nikoli si ni oprostil, da Koroške ni osvobodil, ko je bil še čas.  
Zakaj so ga leta 1923, ko ni bil star niti 50 let, upokojili? 
Nova država ni Maistru nikoli pokazala posebne hvaležnosti. Kot se spodobi, je dobil nekaj odlikovanj, potem so ga s solidno 
pokojnino upokojili kot divizijskega generala. Okoliščin njegove upokojitve niso nikoli pojasnili. Verjetno je bil zelo 
pomemben vzrok, da je bil med vojno častnik avstro-ogrske armade.  
Bi brez Maistra tudi južna Štajerska doživela usodo Koroške? 
Zelo kratek bom. Da.  
Koliko Maistrovih borcev je sodelovalo v narodnoosvobodilnem boju med drugo svetovno vojno? 
Precej. Med njimi je bil tudi Alfonz Šarh - Iztok, narodni heroj, ki je skupaj s termi sinovi padel v zadnjem boju Pohorskega 
bataljona. Maistrovi borci so bili narodno zavedni fantje, ki so sledili temeljnemu cilju partizanstva, uporu proti nemški 
okupaciji. Niso pa po Maistru poimenovali nobene partizanske enote, kar je bilo verjetno že posledica naraščajočega vpliva 
komunistov. Ti so imeli Maistra za konservativca, buržuja, čeprav je bil po mojem mnenju liberalec.  
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Nova Jugoslavija je po drugi svetovni vojni Maistra potisnila v pozabo, na novo so ga odkrili šele v 80. letih 20. stoletja. 
Kakšni se vam zdijo njegovi spomeniki, posebno konjeniška v Ljubljani, saj Maister ni bil konjenik, ampak pehotni vojak 
20. stoletja? 
Posebno v prvih letih po drugi svetovni vojni so ga potisnili na stran, ker so v prvo vrsto stopili osvoboditelji. Vendar so v 
Mariboru zaznamovali obletnice bojev za severno mejo vsakih deset let od leta 1958 naprej. Maister se je začel postopoma 
vračati v spomin. Prelomni dogodek, ko so ga začeli prikazovati bolj objektivno, v pozitivni luči, je bilo srečanje slovenskih 
zgodovinarjev leta 1978 v Mariboru. Že prej, v 60. letih, pa so o Maistru in njegovih borcih brez zadržkov govorili ponekod 
zunaj centrov. Čisto pozabili ga niso nikoli. 
Prelomni dogodek, ko so začeli Maistra prikazovati bolj objektivno, v pozitivni luči, je bilo srečanje slovenskih zgodovinarjev 
leta 1978 v Mariboru.  
Prvi spomenik so mu postavili leta 1970 v Kamniku, tam so na njegovi rojstni hiši odkrili tudi spominsko tablo. Leta 1987 so 
postavili mariborski spomenik. Zelo lep spomenik je v Ljutomeru, kjer je prikazan kot umetnik, ne v tipični vojaški pozi. 
Njegovi sodobniki so sicer povedali, da je bil dober jezdec, vendar ga v Ljubljani na konja res ne bi bilo treba posaditi. Pa tudi 
en spomenik bi bil dovolj. Morda so se mu hoteli z dvema oddolžiti za cincanje leta 1918, haha.  
Lani so nameravali ob stoletnici začetka bojev za severno mejo generalu postaviti novo grobnico po načrtih Jožeta 
Plečnika na mariborskem pokopališču Dobrava. Ideja je sprožila ostro polemiko in na koncu je padla v vodo, saj so se ji 
Maistrovi potomci, ki živijo v Mariboru, odrekli. Ali mislite, da bi bila takšna grobnica primerna počastitev? 
Zdi se mi, da bi morala grobnica ostati tam, kjer je, se pravi na Pobrežju. Treba jo je primerno obnoviti in skrb zanjo bi 
morala prevzeti mariborska občina, da ne bo breme Maistrove družine. Za Pobrežje sem predvsem zato, ker so v neposredni 
bližini pokopani tudi njegovi najožji sodelavci. General Maister je bil vedno proti osebnemu poveličevanju, proti kultu 
osebnosti. Njegov grob je skromen in prav je, da takšen tudi ostane. 

• Zagreb: Cerarjeve izjave o incidentu na meji neresnične. L. Z., STA. Delo, Ljubljana, 30. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zagreb-cerarjeve-izjave-o-incidentu-na-meji-neresnicne-166444.html  
Cerar je v sredo v Ljubljani dejal, da je hrvaški policijski čoln v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje, kar 
je označil za intenzivno provokacijo.  
 
 
Hrvaško zunanje ministrstvo je sporočilo, da je presenečeno nad »neresničnimi in pravno neargumentiranimi« izjavami 
slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja o vplutju hrvaškega policijskega čolna v slovenske vode. Sredine trditve 
ministra so v celoti zavrnili in poudarili, da dogajanje na morju 24. marca v nobenem primeru ni izstopalo. 
»Šlo je za rutinsko in vsakdanjo plovbo ter izvajanje nadzora hrvaške policije v hrvaških ozemeljskih vodah v in pred 
Piranskim zalivom, pa tudi za nezakonito plovbo slovenskega policijskega plovila v hrvaških ozemeljskih vodah,« je hrvaško 
ministrstvo za zunanje in evropske zadeve še zapisalo v sporočilu za javnost. 
Potrdili so še, da so v četrtek prejeli diplomatsko noto slovenskega zunanjega ministrstva, ki jo je v izjavi za medije 
napovedal Cerar. Ob tem so poudarili, da trditve iz Cerarjeve izjave za medije v noti niso niti omenjene niti opisane. 
»Slovenska nota odgovarja na prejšnjo noto hrvaške strani in ponavlja splošne, pravno neargumentirane teze o domnevnih 
kršitvah meje,« še piše v sporočilu Zagreba. 
Ministrstvo je ob tem poudarilo, da ni razlogov za stopnjevanje napetosti in neresnične izjave. Dodali so še, da so slovensko 
stran večkrat pozvali k dialogu za končno določitev meje med državama. 
 
 
Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA povedali, da sporočilo hrvaškega ministrstva še preučujejo, nanj pa se bodo 
predvidoma odzvali prihodnji teden. 
Cerar je v sredo v Ljubljani dejal, da je hrvaški policijski čoln v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje, kar je 
označil za intenzivno provokacijo. Poudaril je, da gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med 
državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada 
postala članica schengenskega območja. 
Vodja slovenske diplomacije je še povedal, da so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila 
navigacija, kar je po njegovem »prozoren izgovor«. Nedeljski incident po njegovih besedah dokazuje, da je implementacija 
arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi »celotne 
evropske zgodbe«. 

• Prekmurščina, knjižni jezik v senci. Jože Pojbič. Delo, Ljubljana, 31. marec 2019  
https://www.delo.si/kultura/razno/prekmurscina-knjizni-jezik-v-senci-165827.html  
Prenehala naj bi biti knjižni jezik pred stotimi leti, a ima še danes značilnosti  knjižnega jezika in je zelo drugačna od 
knjižne slovenščine  
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Slika: Štefan Küzmič je leta 1771 izdal prekmurski prevod Svetega pisma, Nouvi zakon. Foto: Jože Pojbič/Delo 
 
Bilo mi je kakšnih štiri ali pet let, ko sem z mamo, ki je študirala ob delu, nekaj dni preživel pri teti v Ljubljani. »Kaj pa bi rad, 
da naredim za posladek?« me je vprašala, ko sva dopoldne v stanovanju ostala sama in je pripravljala kosilo. »Retaše!« sem 
vzkliknil. Ni me razumela, jaz, prekmursko dete z Goričkega, pa takrat še nisem vedel, da se retašem »pravilno« reče zavitek. 
In jih nisem dobil. To je bila moja prva izkušnja s trkom dveh jezikovnih svetov s povsem konkretno posledico. 
Ta dva svetova, čeprav znotraj istega naroda in zadnjih sto let tudi znotraj iste države, danes, več kot pol stoletja od mojih 
nesrečnih retašev, še vedno obstajata. Prekmurje se je namreč 17. avgusta 1919 upravno in geografsko resda priključilo 
državi SHS in slovenskemu matičnemu narodu, jezikovno pa nikoli popolnoma. Je to dobro ali slabo? In kaj sploh je 
prekmurščina, se sprašujem zdaj, ko si »tam, v Sloveniji« že dolgo znam naročiti zavitek in ko me v tej isti Sloveniji marsikdo 
tudi že razume, če prosim retaše. 
 

 
Slika: Grafit v Murski Soboti: Počnem, kar hočem, in kaj mi kdo more!? Foto: Jože Pojbič/Delo  
 
Veliko lažje je odgovoriti na vprašanje, kaj je bila prekmurščina nekoč. Brez dvoma je bila knjižni jezik. Po tem, ko je 
slovenski živelj na ogrski strani Mure, izoliran pod ogrsko oblastjo, svoj jezik ohranjal skoraj tisočletje dolgo, in po tem, ko so 
v drugi polovici 16. stoletja v tem jeziku nastali prvi rokopisi (Martjanska pesmarica), je protestantizem pripomogel, da se je 
v začetku 18. stoletja prekmurščina začela razvijati v knjižni jezik. Protestantski duhovnik Franc Temlin je leta 1715 Lutrov 
Mali katekizem prevedel v prekmurščino. To je bila prva tiskana knjiga v prekmurskem knjižnem jeziku. Pozneje, leta 1771, 
je izšel celo Küzmičev prekmurski prevod Svetega pisma Nouvi zakon. V dvesto letih je izšlo več kot tristo prevodnih in 
originalnih prekmurskih knjižnih tiskov, izhajali so časopisi v prekmurščini, evangeličanska bogoslužja so bila v prekmurskem 
jeziku, jezik pa je ves čas živel med ljudmi. 
Narod z dvema knjižnima jezikoma 
»Žal se prekmurščina kot jezik zadnjih sto let ne razvija več, stari izrazi izginjajo, novih ne ustvarjamo in raje prevzemamo 
slovenske, toda prekmurščina ne bo izginila nikoli!« 
Štefan Kardoš, pisatelj  
Profesor za slovenski jezik mariborske filozofske fakultete dr. Marko Jesenšek pravi, da se je slovenski knjižni jezik v tistem 
času razvijal ločeno v alpskem in panonskem jezikovnem prostoru oziroma pod avstrijsko na eni in ogrsko prevlado na drugi 
strani »in vse do poenotenja naše knjižne norme sredi 19. stoletja ni bil enoten«. Toda tudi poenotenje je bilo po njegovih 
navedbah sprva le delno, saj so se sredi 19. stoletja le katoliški pisci v Prekmurju odločili za jezikovno združitev z 
»avstrijskimi Slovenci«, protestanti pa so ohranjali prekmurščino vse do priključitve Prekmurja k matici. Potemtakem smo 
bili Slovenci več kot dve stoletji en, razcepljen narod z dvema knjižnima jezikoma. 
Vztrajanje protestantskih piscev pri prekmurščini tudi še po tem, ko so katoliški ustvarjalci sprejeli skupno slovensko knjižno 
normo, Jesenšek označuje za napačno odločitev, saj so ogrske oblasti obstoj prekmurščine in prekmurske književnosti 
izrabljale za dokazovanje vendske teorije – da torej prebivalci Prekmurja menda niso Slovenci, temveč Vendi s svojim 
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jezikom in z občutkom pripadnosti Madžarski. Jezikovno poenotenje Slovencev sredi 19. stoletja je bilo tako po 
romantičnem nazoru »jezik je enako narod« naravna in edino pravilna jezikovnopolitična odločitev, pravi Jesenšek, ki trdi, 
da je današnji slovenski knjižni jezik nastal kot kompromis med pokrajinskimi jezikovnimi različicami, »predvsem kot 
poenotenje osrednjeslovenske alpske in vzhodnoslovenske panonske knjižne norme«. Zato se mu ne zdi, da bi katera od 
različic slovenskega knjižnega jezika prevladala oziroma da bi v tem procesu kranjščina »zadušila« prekmurščino. 
Miškec ni razumel slovenskih razglasov 
Toda kako daleč sta si bili prekmurščina preprostih ljudi in nova slovenska knjižna norma v času priključitve Prekmurja v 
resničnem življenju, je opisal Miško Kranjec v romanu Strici so mi povedali. Ob »prevratu« je bil mali Miškec vaški »mali 
rijtar«, ki je z bobnom po vasi oznanjal uradne razglase. Po priključitvi Prekmurja so začeli prihajati razglasi v slovenskem 
knjižnem jeziku. »Znašli smo se v pragozdu samih novih besed, ki jih z Zidinskim stricem nisva našla ne v Kalendarju ne v 
Novinah. Zobstonj nam pravijo, da smo Slovenci, za kar se tudi sami imamo, ko pa že navadnega dopisa z glavarstva z našim 
rihtarjem (vaškim županom) vred ne razumeva. Bore malo mi pomaga, da spet hodim v šolo, saj tudi slovenskega berila ne 
razumemo. Učitelj Klajnšek nam mora vse posebej pojasniti.« 
Prekmurščina je nekoč torej bila knjižni jezik, a je tudi pozneje ostala poseben, zelo drugačen jezik od enotne knjižne 
slovenščine. Knjižni jezik naj bi prenehala biti pred stotimi leti, ko naj bi se končalo oblikovanje skupnega, 
»kompromisnega« slovenskega knjižnega jezika. Odtlej je po prepričanju Marka Jesenška prekmurščina zgolj eno od 
slovenskih narečij, čeprav ima slovarje (največji je Slovar stare knjižne prekmurščine s približno 15.000 iztočnicami), slovnico 
(leta 2013 je tudi s pomočjo Marka Jesenška v knjižni obliki izšla Prekmurska slovenska slovnica Avgusta Pavla, ki je v 
rokopisu na objavo čakala od leta 1942) in literaturo (v Porabju enkrat na leto izide brezplačna knjiga za naročnike časopisa 
Porabje prekmurskih in porabskih avtorjev v knjižni slovenščini in v – knjižni?– porabščini). 
Temelj regionalne (samo)zavesti Prekmurcev 
»Ko srečam Prekmurca kjerkoli, v Ljubljani, Mariboru, Sydneyju ali New Yorku, in ko spregovoriva po naše, se počutim, 
kot da sem doma.« 
Vlado Kreslin, glasbenik  
Da je prekmurščina le še narečje, je prepričan tudi slavist, dolgoletni urednik zdaj že pokojne založbe Franc-Franc in še 
vedno urednik literarne zbirke Med Rabo in Muro Franci Just. Pravi, da je prekmurski jezik po združitvenem letu 1919 
postopoma začel izgubljati atribute knjižnega jezika in da je nekaj teh atributov ohranil le zaradi literarne rabe in zaradi 
posebnega položaja v Porabju, kjer ima porabski prekmurski govor ob knjižni slovenščini še določeno narodno 
reprezentativno in identitetno vlogo. »Ni pa prekmurščina več publicistični jezik, ni jezik bogoslužja in verskih knjig razen 
deloma pri evangeličanih, tudi ne jezik strokovnih in poljudnih besedil, ne učni jezik in ne jezik šolskih učbenikov. Literarna 
in 'porabska' raba pa je morda vzrok, poleg še živega spomina na čas, ko so Prekmurci v polnosti živeli svoj jezik, da mnogi 
Prekmurci v svojem govoru vidijo več kot le narečje, da so nanj močno čustveno navezani, da se z njim identificirajo in je 
temelj njihove regionalne (samo)zavesti.« Pobudo, da bi prekmurščina (znova) postala drugi uradni knjižni jezik, pa zavrača s 
pojasnilom, da bi bilo to enako trditvi, da Prekmurci niso Slovenci, temveč posebna avtohtona etnična skupnost. S tem bi 
posredno pritrdili nekdanji madžarski vendski teoriji. 
Tako stroka. A res je, da Prekmurci (in Porabci) v svojem jeziku vidijo nekaj več ... 
 

 
Slika: Za urednico Porabja Marijano Sukič je prekmurščina še vedno knjižni jezik. Foto: Jože Pojbič/Delo  
 
»Porabščina oziroma porabska prekmurščina je za večino porabskih Slovencev praktično knjižni jezik, ker na tej strani meje 
drugega dolgo nismo imeli. Porabščina je torej identifikacijska koda naše starejše generacije,« pravi Marijana Sukič, 
urednica časopisa porabskih Slovencev Porabje. Porabci so po prvi svetovni vojni ostali na madžarski strani meje, odrezani 
od preostalih Prekmurcev, in so ohranjali arhaično prekmurščino v madžarskem okolju. Ker je maloštevilnim preostalim 
slovenskim govorcem porabščina veliko bližje od knjižne slovenščine, je povprečno polovica tekstov v časopisu Porabje v 
porabščini, polovica pa v slovenskem knjižnem jeziku. Že enaindvajset let ta časopis s slovensko finančno pomočjo izdaja 
tudi leposlovna dela prekmurskih in porabskih pisateljev v zbirki Književnost med Muro in Rabo, v kateri so vsi teksti v 
slovenskem knjižnem in v porabskem jeziku. »Da bi imel slovenski narod dva knjižna jezika, se mi niti ne zdi tako bogokletna 
misel, ampak tisti na drugi strani Mure to zelo težko razumejo. Ni jim jasno, zakaj prekmurščina ni samo še eno slovensko 
narečje,« pravi Sukičeva. 
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»Nindrik indrik zdaj živej, 
tan, ge spijo štrki, 
šteri nosijo za vejs 
deco ali smrt.« 
Milan Vincetič  
»Zgodovinska dejstva pravijo, da je prekmurščina bila knjižni jezik, za Prekmurce pa je zaradi identifikacije s tem jezikom in 
zaradi čustvene navezanosti nanj to še vedno,« pa je mnenja profesorica slovenščine na osnovni šoli Fokovci Suzana 
Panker. Pankerjeva je oblikovala in v letošnjem šolskem letu tudi izvaja program interesne dejavnosti Prekmurski jezik in 
kultura. Enak program na pobudo prekmurskega društva General Maister v počastitev stote obletnice priključitve Prekmurja 
izvajajo še na štirih prekmurskih osnovnih šolah in na osnovni šoli Kapela. Namen projekta je po besedah Pankerjeve 
spoznati in ohraniti prekmurske narečne izraze ter učence seznaniti z zgodovino razvoja prekmurskega jezika. 
Manj »suha« kot slovenščina 
 

 
Slika: Štefan Kardoš: Svoja čustva lažje izražam v prekmurščini. Foto: Jože Pojbič/Delo  
 
Tudi za profesorja slovenščine in pisatelja Štefana Kardoša (leta 2008 je za roman Rizling polka prejel nagrado kresnik) je 
prekmurščina še vedno knjižni jezik. V svojem zadnjem romanu Vse moje Amerike je dialoge med prekmurskimi izseljenci v 
Ameriki dosledno pisal v prekmurščini. Brez prevoda. Zdaj je napravil še korak dlje: z Jožetom Glažarjem sta ustvarila 
dokumentarni film Stric Geza gre v Zaturce, ki se navezuje na njegov istoimenski kratki roman, objavljen v slovenščini in 
porabščini v zbirki Med Rabo in Muro. »Dokumentarec, ki ga bomo 18. aprila predstavili v Murski Soboti, 29. aprila pa v 
Ljubljani, je v celoti v prekmurščini in brez slovenskih podnapisov. Tudi vezno besedilo sem napisal v prekmurščini kot jeziku 
in ne kot narečju. S tega vidika je prekmurščina zame res jezik in ne zgolj sredstvo za dajanje barve zgodbi, v njej se da vse 
povedati in sam svoja čustva veliko lažje izrazim v prekmurskem kot v slovenskem jeziku, ki je v primerjavi s prekmurskim 
'suh'. Prekmurski jezik ima vse značilnosti jezika, razen pravopisne norme, zato vsak avtor piše malo po svoje in tudi 
črkovanje ni enotno,« pravi Kardoš, ki se mu tudi ideja o dveh knjižnih jezikih ne zdi bogokletna. »Žal se prekmurščina kot 
jezik zadnjih sto let ne razvija več, stari izrazi izginjajo, novih ne ustvarjamo in raje prevzemamo slovenske, toda 
prekmurščina ne bo izginila nikoli!« 
Močna identifikacija Prekmurcev s tem jezikom je pravzaprav zagotovilo, da jezik res nikoli ne bo izginil. Tudi Vlado Kreslin 
kljub desetletjem življenja zunaj Prekmurja čuti to identifikacijo. »Ko srečam Prekmurca kjerkoli, v Ljubljani, Mariboru, 
Sydneyju ali New Yorku, in ko spregovoriva po naše, se počutim, kot da sem doma. In četudi tega Prekmurca ne poznam in 
mi morda niti ni simpatičen, sva si takoj, ko spregovoriva po prekmursko, trideset odstotkov bližje. In vesel ter presenečen 
sem, da se moji hčeri, tudi ko sta sami, med sabo pogovarjata po prekmursko.« 
A kaj bo s prekmurščino in kaj bo ostalo od nje, če bo ostala zgolj narečje? 

• V načrtu ima nakup v Italiji. Intervju: Radko Pulec. Pogovarjal se je: Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 01. april 2019  
Radko Pulec,  vinogradnik iz Plešiva 
https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/v-nacrtu-ima-nakup-v-italiji-163637.html  
Najbrž ni bojazni, da bi italijanski vinogradniki kupovali razdrobljene parcele v Brdih.  
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Slika: Radko Pulec: Za odkup bi pri nas dobil 50 ali 60 centov za kilogram grozdja, v Italiji pa tudi 1,30 evra. Foto Blaž 
Močnik 
 
Plešivo - Povojna zgodovina je takratni Jugoslaviji in Italiji določila državno mejo, s tem pa med drugim razdelila vinograde 
med dve državi tudi marsikateremu briškemu vinogradniku. Radko Pulec iz Plešiva s svojega balkona skorajda doseže 
grozdje na italijanski strani. Lastništvo na obeh straneh meje se mu izplača, pravi, in o prodaji zemlje na drugi strani meje ne 
razmišlja. 
Kje se vinarju bolj izplača vinograd: v Sloveniji ali Italiji? 
Oboje ima pluse in minuse. No, danes resda minusov ni več toliko. Včasih sem naredil štiri kilometre več, da sem prišel do 
mejnega prehoda in nato do vinograda, ki je tako rekoč pred hišo, na primer. Razlika je danes ta, da je cena grozdja v Italiji 
dvakrat višja kot pri nas. Če bi za odkup pri nas dobil 50 ali 60 centov za kilogram grozdja, bi v Italiji lahko dobil tudi 1,30 
evra. Je pa res, da mora biti grozdje popolno, trikrat ga pridejo pregledat. Če imaš pol hektara, denimo, chardonnaya, lahko 
pridelaš največ pet ton in pol. 
Na kmetiji imamo devet hektarov trt, od tega tri v Italiji. Meje resda ni več, a moramo imeti dve davčni številki. Ker 
presegamo 8000 evrov letnih prihodkov v Italiji, moramo voditi poslovne knjige za tri račune na leto. Po pozebi pred leti od 
Slovenije nismo dobili odškodnine, v Italiji pa tudi ne, ker smo slovenski državljani. Ko sem podedoval zemljo daljnih 
sorodnikov na italijanski strani v vrednosti 45.000 evrov, bi moral plačati dva odstotka davka oziroma 900 evrov. Ker pa v 
Italiji nimam statusa kmeta, sem plačal 18 odstotkov.  
Italijanska birokracija torej ne zataji? 
Tudi skrivalo se je marsikaj. Zdaj sem vendarle tudi iz Italije dobil subvencijo za obnovo vinogradov v višini 9000 evrov na 
hektar. Prej so nam govorili, da slovenski državljani tega ne morejo dobiti. A smo se morali zgolj vpisati v eno izmed zbornic. 
Počasi se tako izenačujemo z italijanskimi vinogradniki. 
Kvadratni meter zemlje je vreden štiri ali pet evrov, onkraj meje pa do deset. 
Italijanskim vinarjem je lažje. 
80 odstotkov buteljk proda v Italiji.  
Kaj pa najbolj odtehta lastništvo na obeh straneh meje? 
Pravzaprav imamo dva trga. V Italiji sem lani grozdje prodajal po 1,30 evra. Prvo plačilo sem dobil decembra, drugo 
februarja, tretje bo do maja. Pri naši zadrugi bi to trajalo dve leti. Italijanskim vinarjem je lažje. Trg jim deluje izjemno, 
povprečna cena buteljčnega vina je skoraj dvakrat višja kot pri nas. Samo da na steklenici piše, da je vino pridelano v Italiji. 
Cena naše rebule se v Sloveniji giblje med petimi in sedmimi evri, v Italiji bi jo prodal za deset. Se pa naše konkurence že kar 
malo bojijo, malo so že ljubosumni. Samo 30 odstotkov Brd je namreč v Italiji, najboljše lege pa so pri nas. Kar 80 odstotkov 
vseh buteljk prodam prav v Italijo, je pa res, da že 11 let obiskujemo vinski sejem v Veroni, v Italiji imamo tudi zastopnika. 
Naša vina so tudi bolj naravna, njihova so bolj tehnična. Če bi vam pripravil degustacijo belih vin, bi videli, da ima vsako vino 
nekoliko drugačno barvo. Italijani imajo vina bolj bele, zelo očiščene barve. Rdeča in oranžna vina so seveda druga stvar.  
O prodaji vinogradov onkraj meje niste nikoli razmišljali? 
Še na kraj pameti mi ne pride. Že zaradi ponosa. Samo dva primera prodaje poznam.  
Vi bi kupovali vinograde na italijanski strani? 
Pri nas je kvadratni meter zemlje vreden štiri ali pet evrov, na drugi strani meje do deset. Vinarji so večinoma vsi dobro 
situirani in bi si lahko privoščili nakup, vendar preprosto niti ne bi prišel zraven. Morebiti zgolj za kakšen nezanimiv košček, 
kjer si mejaš. To sicer celo imamo v načrtu.  
Bi se v Brdih lahko zgodilo, da bi Italijani kupovali vinograde? 
Dvomim. Pri nas so parcele zelo razdrobljene. Starejši so na zemljo navezani in je ne bodo prodali, čeprav jo obdelujejo 
zastonj. Morebiti bodo nekoč te parcele res naprodaj, ampak bodo sredi gnezda sosedov premajhne, da bi Italijane res 
zanimale. To bodo najbrž nekoč kupili sosedje. 

• V državah bivše Jugoslavije se jih vse manj izreče za Slovence. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 01. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/v-bivsi-jugoslaviji-se-jih-vse-manj-izrece-za-slovence-166300.html  
V Srbiji priznavajo 23 narodnostnih manjšin, tudi slovensko, a je identiteto težko ohranjati, ker sta si jezika podobna.  
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Slika: Slovenci v Pančevu pred društvenimi prostori. Z leve Kristina in Josip Weber ter Zinka Marjanović. Foto Milena 
Zupanič/Delo. 
 
Ob razpadu Jugoslavije so Slovenci, ki so prej bili doma v skupni državi, naenkrat postali v novih državah tujci. Uradne 
statistike kažejo, da njihovo število močno upada. »Največ, približno 10 tisoč ljudi slovenskega rodu, živi v Srbiji, čeprav se 
jih je na zadnjem popisu prebivalcev izreklo za Slovence le nekaj čez 4000. Približno pet tisoč jih živi na območju Bosne in 
Hercegovine, po 500 v Makedoniji in Črni gori. Za Kosovo nimamo podatka, da bi živel tam kdo slovenskega rodu. Slovenke, 
ki so se poročile z Albanci, so družbeno gledano izginile,« je povedal Marjan Cukrov, skrbnik za Slovence na območju 
nekdanje Jugoslavije v Uradu za Slovence po svetu v času prejšnje vlade. 
V pomoč ohranjanja identitete društva 
Eden od razlogov za manjšanje števila Slovencev je, da tisti, ki so živeli v drugih republikah Jugoslavije, po njenem razpadu 
niso mogli dobiti slovenskega državljanstva, meni Saša Verbič, predsednik slovenskega nacionalnega sveta v Srbiji. Zdaj 
lahko dobijo državljanstvo potomci Slovencev v prvem in drugem kolenu, če so aktivni v društvu. V društvih, kjer skrbijo za 
ohranjanje identitete, strahoma čakajo nove popise čez dve leti. V Srbiji, denimo, je 16 društev. Projektno jih financira 
Slovenija s približno 80 tisoč evri letno. Slovenci v Srbiji imajo status narodne manjšine.  
Največ Slovencev živi ob Donavi 
V Srbiji priznavajo kar 23 narodnostnih manjšin (v Sloveniji dve). Država podeli manjšinski status vsaki večji skupini ljudi (nad 
300), ki ima svoj jezik, skupno kulturo, vero, tradicijo in ki se trudi za ohranitev skupnosti. Z zakonom jim zagotavlja tudi 
vrtec in šolanje v njihovem jeziku, če se prijavi vsaj 15 učencev iste narodnosti v isti generaciji. Diskriminacija je po zakonu 
kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena nekajletna zaporna kazen. Manjšine vključi v državo skozi Nacionalni svet za 
manjšine, ki deluje pri vladi. Srbija bo letos namenila za ohranjanje kulture manjšin 250 tisoč evrov. Slovenci lani od nje niso 
uspeli pridobiti denarja, upajo, da bo letos bolje. 
 
Največ Slovencev v Srbiji živi okoli Donave: v Beogradu, Zemunu, Pančevu, Novem Sadu. Večinoma so prihajali posamezno, 
na lastno pobudo, nekateri so tudi morali. »Slovenci v Srbiji imajo dva izvora: so potomci takih, ki jih je pripeljalo v Srbijo 
delo ali pa gre za migracije srca,« pove Branko Zorko iz društva Sava v Beogradu, ki je z 2000 člani največje slovensko 
društvo v Srbiji. V Srbijo je prišel kot otrok, ko so očeta, ki je bil glasbenik, skupaj s sto drugimi glasbeniki po drugi svetovni 
vojni premestili iz Slovenije v Srbijo. In je ostal. Beograjsko društvo Slovencev Sava je z 2000 člani največje in drugo 
najstarejše društvo (prvo je bilo ustanovljeno v Novem Sadu). Eno najmlajših je društvo Logarska dolina v Pančevu. 

• V Srbiji 23 priznanih narodnih manjšin, v Sloveniji dve. 

• Slovenci poskušajo identiteto ohranitiz društvi, katerih delo financira Slovenija. 

• Srbija bo letos dala za ohranjanje manjšin 250 tisoč evrov. 
  
V Pančevu kar 27 narodnosti 
»V Pančevu živi kar 27 različnih narodnosti. Nikoli ni bilo zaradi tega nobenega razlikovanja, nobene težave,« pove Josip 
Weber, predsednik društva. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2013 na njegovo pobudo. Ko je tri leta prej potoval z vlakom v 
Slovenijo, je na postaji v Ormožu srečal Kristino. »Oprostite, ali tudi vi čakate naslednji vlak?« Tako se je začela velika 
ljubezen, ki je Kristino kmalu pripeljala v Pančevo. 
 



 
Slika: V Pančevu stoji najstarejša pivovarna na Balkanu iz leta 1722, zaprli so jo šele pred nekaj leti. Foto Milena 
Zupanič/Delo  
 
»Društvo sem ustanovil, da bi moji Kristini malo približal Slovenijo,« pove Josip Weber, ki je rojen v Pančevu. Po krvi se mu iz 
preteklosti pretaka tudi nemška, madžarska in francoska kri, Slovenec pa je po mami, ki je prišla leta 1953 iz Kranja v 
Pančevo, ker je hotela postati šolska nuna, a se je obrnilo drugače. Ko je Josip spoznal Kristino, je hotel postati pravi 
Slovenec in je tudi postal. »Pridobil sem državljanstvo in se povzpel tudi na Triglav,« pove. Društvo, ki ga je ustanovil, ima 
danes skupaj s podružnico v Kovinu 200 članov, ki so slovenskega rodu, in še 200 simpatizerjev. »Vsakdo, ki čuti 
naklonjenost do Slovencev, se lahko včlani,« pove. 
Navezali so stike z osnovno šolo Ljudski vrt na Ptuju in srednjo biotehnično šolo s Ptuja, pa tudi s šolo Velika dolina pri 
Brežicah. Društvo organizira skozi leto več prireditev, med njimi dneve slovenske kulinarike in Prešernovo proslavo ob 
kulturnem prazniku.Josip je izdal knjigo Slovenci v Južnem Banatu, v kateri je popisal življenje 40 slovenskih družin. »Kolikor 
družin, toliko različnih usod,« pravi. Nabralo se mu je še zelo veliko podatkov in slik o Slovencih v Banatu, tako da pripravlja 
še eno knjigo.  
Kako ohraniti slovenstvo 
Tudi v Beogradu poskušajo Slovenci čim bolj dokumentirati svoj obstoj. Izdajajo revijo Slovenika, pripravili pa so tudi že štiri 
razstave, na katerih so predstavili 48 znamenitih Slovencev in Slovenk, ki so živeli v Beogradu. Najznamenitejši je morda 
pevovodja in skladatelj Davorin Jenko. Tako Srbi kot Slovenci namreč pojejo po njegovih taktih vsak svojo himno: Srbi 
državno Bože pravde, Slovenci pa Naprej zastave slave, ki je himna Slovenske vojske. Zložil ju je davno nazaj: 1860 in 1872, 
pa sta še vedno živi.  
Ohraniti slovenski jezik 
Največja težava Slovencev na območju nekdanje Jugoslavije je, kako ohraniti jezik. Slovanski jeziki so namreč med seboj 
tako podobni, da se hitro zlijejo. Povsod delujejo zato tudi učiteljice slovenskega jezika, v Srbiji štiri, ki poučujejo odrasle in 
otroke. »Sem Slovenka in Srbkinja hkrati, ne vem, ali je to ena oseba ali sta dve,« je dejala na zadnjem srečanju društva Sava 
Anica Sabo, profesorica kompozicije, doktorica znanosti. Rojena je v Beogradu in vse življenje živi tukaj. Ker so doma vedno 
govorili slovensko, tudi sama govori odlično. Vseeno ji je bolj domače po srbsko. 
 

 
Slika: Na drugi strani društvenih prostorov Slovencev v Pančevu - spomladanski užitki. Foto: Milena Zupanič/Delo  

 
• »Vsem nam je bilo najlepše v Jugoslaviji«. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 01. april 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/vsem-nam-je-bilo-najlepse-v-jugoslaviji-166302.html  
Pogovor s Sašem Verbičem, predsednikom nacionalnega sveta Slovencev v Srbiji o tem, kako živijo Slovenci v Srbiji 
danes.  
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Slika: Saša Verbič. Foto: Milena Zupanič/Delo 
 
V Srbiji je živelo v času Jugoslavije 20.000 Slovencev, ob razpadu države 8000, danes se jih izreka za Slovence le še 4000. 
Kako živijo, je za Delo povedal Saša Verbič, predsednik nacionalnega sveta slovenske narodnostne manjšine v Srbiji in 
predsednik društva Slovencev Sava v Beogradu, ki je rojen v Beogradu. Slovenec je po očetu, ki je bil po rodu iz Postojne in 
je takoj po drugi svetovni vojni – bil je partizan – šel delat v vojno-tehnični inštitut v Beogradu. Saša je študiral kemijsko 
tehnologijo v Ljubljani in bil kot kemik največ časa zaposlen kot svetovalec na jugoslovanskem ministrstvu za notranje 
zadeve. 
V Srbiji živi nekaj tisoč Slovencev. Kdo ste pravzaprav Slovenci v Srbiji? 
Slovenci smo prihajali v Srbijo v raznih obdobjih zgodovine. Vedno so prihajali intelektualci, strokovnjaki, inženirji, zdravniki, 
glasbeniki. V Srbiji smo bili ugledni in spoštovani. Nekateri so tu že več generacij. Priseljevati smo se začeli v času Avstro-
Ogrske, ko se je Srbija industrializirala in so klicali Slovence na pomoč. Med prvo in drugo svetovno vojno, ko smo že imeli 
skupno državo s Hrvati in Srbi, jih je veliko prihajalo v Srbijo na šolanje, predvsem glasbeno in vojaško. Po drugi svetovni so 
Slovence v Srbijo premeščali službeno. Tako je bilo na primer hkrati premeščenih iz Slovenije v Beograd kar sto glasbenikov 
za vojaški orkester. Nekateri izmed Slovencev so dosegli zelo lepe uspehe. Predstavili smo jih v knjigi Znameniti Slovenci v 
Beogradu. Eden najznamenitejših je zagotovo skladatelj Davorin Jenko, ki je živel v Beogradu v 19. stoletju in je avtor 
današnje srbske himne Bože pravde.  
Ob razpadu Jugoslavije je živelo v Srbiji dvakrat več Slovencev kot zdaj. So se Slovenci vrnili domov? 
Ne, ni se toliko Slovencev vrnilo v Slovenijo. V tem času so doživeli mnogi v Srbiji živeči Slovenci v Sloveniji neprijetne stvari, 
niso dobili državljanstva in se pri naslednjem popisu niso več izrekali za Slovence. Ob zadnjem popisu nas je bilo 4033. 
Trudimo se, da bi ohranili svojo identiteto. V 15 društvih po vsej Srbiji od Leskovca na jugu do Subotice na severu 
pripravljamo kulturne prireditve, izdajamo revije, knjige, družimo se. Letos pripravljamo skupaj z Etnografskim muzejem 
Beograd stoletnico sitarjev, saj je minilo sto let, odkar je prišel sitar iz Slovenije v Srbijo in je sem prenesel svojo obrt.  
Kako živite, odkar ni več skupne države Jugoslavije? 
Delimo usodo večinskega naroda. Živimo tu, počutimo se del družbe. A Slovenija je šla v tem času naprej, Srbija nazaj, in to 
je najtežje. Srbija ima ogromne posledice zaradi Natovega bombardiranja. Kot kemijski inženir tehnolog sem po 
bombardiranju po vsej državi pregledoval škodo. Kar 98 odstotkov vse industrije je uničene. Proizvodnjo je treba vzpostaviti 
na novo. Prihajajo tuja podjetja, ki zaposlujejo ljudi, a na preprostih delih. Srbija je imela prej močno kemijsko industrijo, 
močno gradbeništvo, ki je delalo po vsem svetu. Zdaj visoke tehnologije ni več. Bile so tudi sankcije proti Srbiji, ki so Srbijo 
potisnile zelo nazaj. Vse to doživljamo kot veliko krivico. Že v prvi in drugi svetovni vojni je imel srbski narod zelo velike 
žrtve, potem bombardiranje, zdaj pa se mladi zaradi boljšega življenja izseljujejo. Srbski narod je biološko pripeljan skoraj do 
roba. Na delu je tretja svetovna vojna, ki se izvaja na različne načine. Gre za geostrateške cilje velikih sil, ki se lomijo prek 
nas. V času Nata in Varšavskega pakta je bila Srbija v sredini, imeli so nas za svoje in so nas pustili pri miru. Zdaj nimamo več 
tega značaja tampona med vzhodom in zahodom. Pritiski, da se pridobi Srbijo na eno ali drugo stran, so izjemno veliki.  
Ali je srbska država naklonjena manjšinam? 
Od vlade Srbije imamo vse manjšine podporo za financiranje krovne organizacije, torej nacionalnega sveta, ki skrbi za obstoj 
manjšine na področju kulture, izobraževanja, informiranja in uradno uporabo jezika. Število Slovencev se iz različnih 
razlogov zmanjšuje. Dobesedno borimo se za svoj obstoj. Najlepše nam je bilo v skupni državi Jugoslaviji. Najbolje je bilo z 
ekonomskega stališča, saj je bil 23-milijonski skupni trg. Imeli smo vsi vse: morje, planine, žitnico, rude. Slovenija je imela v 
tisti državi prvo mesto. Zdaj je vsaka država zase majhna in odvisna od drugih držav. 

• Samo z drugo nalepko iz kisa še ne narediš vina.  Intervju: Gordana Siljanovska Davkova. Pogovarjal se je: Vili 
Einspieler. Delo,  Ljubljana, 01. april 2019  

Gordana Siljanovska Davkova, opozicijska kandidatka stranke VMRO-DPMNE, ki bo 21. aprila sodelovala na 
predsedniških volitvah v ¬Severni Makedoniji.  
https://www.delo.si/novice/svet/samo-z-drugo-nalepko-iz-kisa-se-ne-naredis-vina-166260.html  
Pogovorjali smo se z Gordano Siljanovsko Davkovo, opozicijsko kandidatko stranke VMRO-DPMNE, ki bo 21. aprila 
sodelovala na predsedniških volitvah v Severni Makedoniji.  
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Slika: Gordana Siljanovska Davkova bi, če bi postala predsednica, naredila vse, da bi spremenila ime Severne Makedonije 
nazaj v Makedonijo. Foto: Reuters 
 
Na predsedniških volitvah v Severni Makedoniji, ki bodo 21. aprila, se bodo pomerili trije kandidati. Vladajoči 
socialdemokratska zveza SDSM in albanska stranka DUI sta poslali v boj Steva Pendarovskega, kandidatka opozicijske 
VMRO-DPMNE je Gordana Siljanovska Davkova, manjši albanski stranki Zveza za Albance in Besa pa kandidirata Blerima 
Reko. Po mnenju opazovalcev se bosta v drugi krog, 5. maja, uvrstila Pendarovski in Gordana Siljanovska Davkova. 
Univerzitetni profesorici ustavnega prava Gordani Siljanovski Davkovi nasprotniki očitajo, da je molčala in gledala stran, ko 
je bila na oblasti sedanja največja opozicijska stranka, medtem ko je veliko ljudi komaj preživelo.  
Zakaj ste se odločili za kandidaturo na predsedniških volitvah? 
Po krajši izkušnji v vladi kot ministrica brez listnice (1992–1994) sem mislila, da se ne bom nikoli več ukvarjala s politiko. 
Toda stvari so se spremenile. Država je v takšni krizi, da intelektualec ne more stati ob strani. Spoznala sem, da sem doslej 
uporabila vse možne načine kritičnega delovanja z neodvisne in akademske pozicije, a to ni obrodilo sadov. Na pobudo več 
deset kolegov profesorjev sem se odločila za kandidaturo. Predvsem zaradi tega, ker predsedniška funkcija jamči neodvisno 
opravljanje funkcije v odnosu do strankarskih centrov moči. Makedonskemu sistemu manjka dosledno izvajanje delitve 
oblasti. Kot profesorica ustavnega prava to zelo dobro razumem. 
Gordana Siljanovska Davkova: »Kot predsednica ne bi imela čarobne palice, borila pa bi se, da bi vprašanje imena države 
ostalo odprto. Moj prvi korak bi bil oblikovanje mednarodnega organa, ki bi preučil veljavnost sporazuma.«  
Provladne strukture poskušajo prevaliti na vaša ramena vse grehe stranke VMRO-DPMNE. Vam podpora največje 
opozicijske stranke ne prinaša več škode kot koristi? 
Zavedam se hipoteke stranke, ki me je predlagala, toda politika je umetnost možnega. Nekateri kolegi so v preteklosti 
poskušali neodvisno kandidirati, toda sistem je postavljen tako, da to onemogoča. Trenutno je oblast v rokah Zaeva, sebe pa 
vidim v opozicijskem bloku, ki si ga prizadevam še razširiti in pritegniti vse razočarane in nezadovoljne državljane.  
Ali sedanja oblast deluje skladno s sloganom 'Ni pravice, ni miru'? 
Ta slogan zdaj zveni kot posmeh idealom, s katerimi je prišla na oblast ta elita. Zlasti zato, ker od vladavine prava ni ostalo 
nič. Po sprejetju tako imenovanega prespanskega sporazuma ni niti ene ustavne, pravne ali delovne norme, ki ni bila 
prekršena. Izpeljana je bila selektivna amnestija, da bi oblast zagotovila dvotretjinsko večino za spremembo ustave. 
Spremenili so kazenski zakonik, da bi lahko oprostili nekatere poslance, vpletene v nasilje v parlamentu 27. aprila 2017, ki so 
prišli na glasovanje neposredno iz pripora. Poleg tega ne mine dan brez škandalov in primerov politične korupcije, 
nepotizma, zlorabe oblasti na račun državljanov in njihovega zdravja. 
 

 
Slika: Gordana Siljanovska Davkova pravi, da je država v takšni krizi, da intelektualec ne more stati ob strani. Foto: osebni 
arhiv.  
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Kako sprememba imena države vpliva na obstoj makedonske manjšine v sosednjih državah in pravico makedonskega 
naroda do samoopredelitve? 
Najprej: to ni samo sprememba imena, ampak tudi sprejetje sporazuma na 20 straneh, v katerem se podrobno izvaja 
nacionalni inženiring brez precedensa. Pravica do samoopredelitve, ki si jo je makedonski narod izboril leta 1944, je zdaj 
izbrisana, vlada Zaeva pa se je odrekla vsem manjšinam (celo jezikovnim) v sosednjih državah. Tako je neodgovorna oblast, 
ki je hotela po bližnjici vstopiti v Nato (EU ni realen cilj), z eno potezo izbrisala vse, kar so generacije Makedoncev gradile v 
naši republiki, in boj makedonske manjšine v Grčiji in Bolgariji.  
Kakšni so vaši načrti z imenom Republika Severna Makedonija, če boste izbrani za predsednico? 
S pomočjo kolegov, svetovno priznanih profesorjev mednarodnega in ustavnega prava, sem pridobila obrise pravnih podlag, 
na podlagi katerih je mogoče ponovno preučiti prespanski sporazum. Gre za kršitve mednarodnega, ne samo nacionalnega 
prava. Kot predsednica ne bi imela čarobne palice, borila pa bi se za to, da bi vprašanje ostalo odprto. Moj prvi korak bi bil 
oblikovanje mednarodnega organa, ki bi preučil veljavnost sporazuma.  
Kako je mogoče združiti Makedonce, da pri vseh ključnih odločitvah v državi ne bi bile več jeziček na tehtnici albanske 
politične stranke na oblasti? 
Že zdavnaj sem kritizirala okvirni sporazum, ker je ustava uvedla konsociacijske elemente (delitev moči) med dvema 
etničnima elitama, kar je že na začetku napovedovalo binacionalnost in celo elemente federalizacije. Moja ideja Makedonije 
izhaja iz koncepta države, v kateri spoštujejo vse kulturne pravice skladno z najvišjimi mednarodnimi standardi. Seveda za 
takšno vizijo potrebujemo široko družbeno soglasje. Moj cilj ni združitev Makedoncev proti drugim, temveč združitev na 
podlagi demokratskih in liberalnih vrednot, zlasti po načelu pravne države in proti kulturi nekaznovanosti zaradi 
domnevnega miru v hiši. 
 »Zamenjava gruevizma z novim režimom, zaevizmom, nikomur ne prinaša nič dobrega,« je povedala profesorica ustavnega 
prava in kandidatka največje opozicijske stranke.  
Ali članstvo Severne Makedonije v Natu prinaša trajno zagotovilo miru in ali preprečuje nevarnost razkosanja države? 
To je mantra, da bo vstop v Nato rešil notranje probleme. Makedonija vstopa v Nato v kočljivem mednarodnem trenutku pa 
tudi osiromašena in razdeljena. To ne more biti razlog za veselje, zlasti če vemo, kako visoko ceno smo plačali iz 
geopolitičnih razlogov.  
Ali sedanja oblast približuje državo evropskim povezavam? 
Prepričana sem, da je Makedonija kljub čestitkam, ki prihajajo iz Bruslja na račun (domnevnega) poguma Zorana Zaeva na 
poti do prespanskega sporazuma in Nata, žrtvovala vse politične vrednote, ki jih vsebujejo københavnska merila. Sporočila, 
ki prihajajo iz Bruslja in drugih prestolnic držav članic EU, me presenečajo, hkrati pa sem prepričana, da je Makedonija 
danes dlje od začetka pristopnih pogajanj za vstop v EU, kot je bila pod starim imenom. Ta operacija je več kot očitno 
pokazala, da lahko spremenite nalepko na steklenici, ne morete pa iz kisa narediti vino. Po mojem mnenju v EU ni mogoče 
vstopiti po bližnjici. Vzpostaviti moramo institucije, ki jim bodo državljani zaupali, ker bodo transparentne in odgovorne. 
Zamenjava gruevizma z novim režimom, zaevizmom, nikomur ne prinaša nič dobrega, niti nam niti Evropski uniji. 

• Cipras: Gre za zgodovinski korak naprej za Balkan in Evropo. Uredništvo. Delo, Ljubljana, 02. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/cipras-gre-za-zgodovinski-korak-naprej-za-balkan-in-evropo-167443.html  
Današnji obisk Ciprasa v Severni Makedoniji je prvi obisk kakega grškega premierja od razglasitve makedonske 
neodvisnosti leta 1991.  
 
Grški premier Aleksis Cipras se danes mudi na obisku v Severni Makedoniji. Ta obisk, ki je prvi obisk kakega grškega 
premierja od razglasitve makedonske neodvisnosti leta 1991, je označil za »zgodovinski korak naprej za Balkan in Evropo«. 
Tudi makedonski premier Zoran Zaev je poudaril, da gre za zgodovinski obisk. 
»Sem smo prišli, da bi našli rešitev, da bi gradili mostove namesto zidov,« je po poročanju makedonske tiskovne agencije 
Mia po pogovorih na skupni novinarski konferenci z Zaevom povedal Cipras. Poudaril je, da je zdaj treba pohiteti, saj so 
zapravili tri desetletja. 
Tudi makedonski premier je dejal, da je ob pogledu v preteklost videti zamujene priložnosti. »Ko pa pogledaš naprej, vidiš 
odprte priložnosti in skupne interese. Sosednji državi sta sprejeli pogumne odločitve za enotnost,« je poudaril. »Kar se je 
zdelo nemogoče, je postalo resničnost,« je dodal. 
 
 
Premierja sta tako v skladu s prespanskim sporazumom, s katerim sta državi lani razrešili več desetletij trajajoč spor glede 
imena Severne Makedonije, podpisala akcijski načrt za krepitev sodelovanja med državama. 
Cipras napovedal podporo Severni Makedoniji na poti v EU 
V središču današnjega obiska je sicer gospodarsko sodelovanje. Grškega premierja spremlja več kot 100 podjetnikov, ki 
želijo vzpostaviti boljše sodelovanje z makedonskimi kolegi. Veliko grških podjetij je sicer kljub težavam zaradi neurejenih 
odnosov v sosednji državi že doslej poslovalo. Cipras in Zaev bosta danes odprla tudi poslovno konferenco, ki se je bo 
udeležilo več kot 400 podjetnikov iz obeh držav. 
Cipras je ob tem napovedal tudi podporo Severni Makedoniji na njeni poti v Evropsko unijo. Ob robu obiska so ministri obeh 
držav podpisali še več drugih sporazumov, med drugim o sodelovanju na področju prometa in obrambe. Pri slednjem sta se 
Atene in Skopje dogovorila, da bo Grčija z letali iz Soluna nadzorovala makedonski zračni prostor. 
Ob prihodu grškega premierja pred poslopje makedonske vlade sicer niso zaigrali himen držav, kot je običajno ob uradnih 
obiskih. Ob tem se je javnost spraševala, ali so to storili zato, ker je v besedilu makedonske himne še staro ime države. A so 

https://www.delo.si/novice/svet/cipras-gre-za-zgodovinski-korak-naprej-za-balkan-in-evropo-167443.html


v makedonskem protokolu pojasnili, da so se za to odločili zaradi zamude Ciprasovega letala, da bi lahko sledili 
predvidenemu programu obiska. 

• Za prisluhi Sekolcu in Drenikovi so bili menda hrvaški obveščevalci. V. U. Delo, Ljubljana, 03. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/izza-prisluhov-sekolcu-in-drenikovi-leta-2015-naj-bi-bili-hrvaski-obvescevalci-
167790.html  
Za nezakonitimi prisluhi je menda vseskozi stala hrvaška SOA, akcijo je domnevno vodil obveščevalec Davor Franić, znan 
tudi kot »Mehanik Davor«.  
 

 
Slika: Nekdanji slovenski arbiter Jernej Sekolec. Hrvaška je po izbruhu prisluškovalne afere na lastno pest izstopila iz 
arbitraže in odločitve sodišča še vedno ne priznava. Foto: Blaž Samec/Delo 
 
Za nezakonitim snemanjem pogovora slovenskega sodnika pri Stalnem arbitražnem sodišču za meddržavne spore Jerneja 
Sekolca in slovenske agentke pri sodišču Simone Drenik leta 2015 je bil menda hrvaški obveščevalec Davor Franić, ki je 
poznan tudi kot »Mehanik Davor« iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje orožja, poroča portal 24 ur. 
Pri tem se sklicuje na bosanske medije in lastne vire. Franić ima menda na vesti vrsto afer in grozilnih akcij po navodilih 
hrvaškega vrha. 
Po številnih ugibanjih, da za tem stoji ameriška ali nemška obveščevalna služba in s tem discipliniranje Slovenije zaradi 
spogledovanja z Rusijo, je zdaj videti, da je za nezakonitimi prisluhi vseskozi stala hrvaška Varnostno-obveščevalna agencija 
(SOA), akcijo pa je menda vodil prav Franić. 
Franića je, kaže, uspeh s prisluhi postavil v sam vrh hrvaške agencije SOA. Danes je celo na položaju šefa kabineta direktorja 
SOA Daniela Markića in, kot dodaja 24 ur, neslavno vpleten v vsaj dva hrvaška obveščevalna fiaska.  
Sabotaža se je vrnila kot bumerang 
Pred dnevi se je njegovo ime pojavilo v aferi novačenja in tihotapljenja orožja iz Hrvaške v Bosno, s katero naj bi Hrvaška 
želela prikazati Bosno kot dvorišče za teroristična urjenja. Toda z razkritjem bosanskega portala Žurnal.info se je hrvaškim 
obveščevalcem in Davorju Franiću domnevna sabotaža vrnila kot bumerang. Izkazalo se je menda, da je prav Davor Franić 
tisti »Davor mehanik«, ki je izkoriščal bosanske avtoprevoznike z dovoljenjem za bivanje v Sloveniji in jih uporabljal za 
orožarske mule. 
Hrvaški mediji so o njem pisali, ko je decembra lani hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović odpustila svojega 
svetovalca za nacionalno varnost Mateja Radelića. Ta je pozneje razkril, češ da mu je prav Franić razložil, da je odpuščen, in 
mu grozil, da ga bo povozil z avtomobilom, če bo treba zaščititi predsednico. 
Na zunanjem ministrstvu objav ne komentirajo 
»Glede navedb v medijih o prisluškovanju hrvaške obveščevalne službe SOA slovenskima državljanoma v arbitražnem 
postopku Ministrstvo za zunanje zadeve RS obvešča, da je poleti 2015, po objavi prisluhov, tesno sodelovalo s pristojnimi 
slovenskimi organi, ki so vodili preiskavo. Izven uradnega postopka Ministrstvo za zunanje zadeve RS ne komentira 
medijskih objav,« je sporočila služba za odnose z javnostmi zunanjega ministrstva.  
Objava 24 ur odmeva širše v regiji. Odzvali so se bosanskohercegovski in srbski mediji, ki povzemajo objave v slovenskih, več 
ur zatem tudi hrvaški tisk. S tvitom se je oglasil tudi, denimo, poznavalec razmer na Balkanu Jasmin Mujanović z akademsko 
kariero v ZDA – deluje na univerzi Elon, mdr. objavlja v Newsweeku –, ki ob tem opozarja, da sta tako Slovenija kot Hrvaška 
članici Nata in Evropske unije. Bili naj bi zaveznici. 

• Mehanik Davor v Sloveniji ni znano ime. Suzana Kos, Luka Jakše. Delo, Ljubljana, 04. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/mehanik-davor-v-sloveniji-ni-znano-ime-167759.html  
Gre za maščevanje za akcijo, s katero so hoteli Hrvati prikazati BiH kot podpornico islamskega ekstremizma?  
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Slika: Še vedno je skrivnost, kdo stoji za nezakonitim snemanjem Jerneja Sekolca (na fotografiji) in Simone Drenik. Foto: 
Blaž Samec/Delo 
Ljubljana – Iz dostopnih informacij je mogoče sklepati, da je o tem, kdo je v obdobju pred odločitvijo arbitražnega sodišča o 
meji med Slovenijo in Hrvaško prisluškoval slovenskemu arbitru Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik, Sova obvestila le 
ožji politični vrh slovenske države. Medtem ko, na primer, Karl Erjavec, ki je tedaj vodil zunanje ministrstvo, o hrvaškem 
obveščevalcu Davorju Franiću ne ve ničesar. Prav tako to ime ni znano slovenskim obveščevalcem. 
Iz tega sledi, da so bili o izsledkih Sove obveščeni predsednik države Borut Pahor, premier Marjan Šarec in zunanji minister 
Miro Cerar. Za portal 24ur.com, ki je prvi objavil ime domnevnega prisluškovalca, je Sova skopo pojasnila le, da »agencija 
pozorno spremlja vse medijske navedbe o prisluškovanju predstavnikom arbitražnega sodišča in izvaja vse aktivnosti v 
skladu z zakonom, s ciljem preprečevanja ogrožanja nacionalnih interesov Republike Slovenije in mednarodne varnosti.« 
Ministrstvo za zunanje zadeve pa je še bolj skopo pojasnilo, da so tesno sodelovali s preiskovalnimi organi. 
Kdo lovi koga 
Iz predvolilnega časa se spomnimo, da je Matej Tonin neposredno, na podlagi zaupnih dokumentov, obtožil Karla Erjavca za 
krivdo, da se je zgodila prisluškovalna afera. Še več, ni verjel, da bi se takšna nepazljivost lahko primerila izkušenemu 
diplomatu in agentki, ker se je že takrat vedelo, da Hrvati iščejo način, da izstopijo iz arbitražnega postopka. Naj je ime 
Davorja Franića pravo ali ne, pravzaprav ni pomembno, ključno je namreč vprašanje, ali je slovenski politični in diplomatski 
vrh deloval amatersko ali celo škodljivo za Slovenijo. 
Že dolgo pa je znano, da za prisluškovanjem ne stojijo nemška, ameriška ali ruska obveščevalna služba, ampak je bila to 
tarča hrvaške obveščevalne službe SOA, ki je v bistvu to tudi priznala, nekako v smislu, da je bil to njihov legitimni interes. 
Še ena teorija 
Gotovo je, da so odnosi med Hrvaško in Bosno in Hercegovino na najnižji ravni po koncu balkanske vojne. Spori potekajo na 
tako rekoč vseh ravneh, od denimo nenapovedanega obiska hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića v Neumu, 
kjer je potekala razprava o evropskih ustavnih reformah za BiH, do obveščevalne akcije, v kateri je sodeloval tudi Davor 
Franić oziroma Mehanik Davor, ki je novačil salafiste za tihotapljenje orožja. Ena od teorij, zakaj se je Franićevo ime pojavilo 
v bosanskih medijih tudi v povezavi s slovensko-hrvaško afero, je tudi, da je to maščevanje za akcijo, s katero so hoteli 
Hrvati BiH prikazati kot podpornico islamskega ekstremizma. 

• Marjan Šarec: Skrbi nas, če je to način delovanja v EU. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 04. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/marjan-sarec-skrbi-nas-ce-je-to-nacin-delovanja-v-eu-168165.html  
Predsednik vlade Marjan Šarec je glede hrvaškega prisluškovanja v arbitraži izpostavil, da vlade informacije glede 
prisluhov niso navdale z optimizmom, kar se tiče medsosedskih odnosov  
 
 
Z besedami »kar smo slišali, je dokaj zaskrbljujoče«, je predsednik vlade Marjan Šarec komentiral zadnje navedbe, da je za 
nezakonitimi prisluhi pred odločitvijo arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško stala hrvaška obveščevalna 
agencija (SOA). V izjavi po seji vlade, na kateri je bil prisoten tudi direktor Slovenske obveščevalno-varnostna agencija 
(SOVA) Rajko Kozmelj, predsednik vlade ni želel biti preveč konkreten in tudi ni odgovarjal na novinarska vprašanja z 
obrazložitvijo, da ni pametno preveč govoriti, ko pride do zadev nacionalne varnosti. 
»Po eni strani smo zadovoljni, ker obveščevalna služba dobro dela, po drugi strani nas lahko skrbi, če je to način delovanja 
znotraj EU in če je to odnos med prijateljskima državama,« je bil oster Marjan Šarec in dodal, da vlade informacije glede 
prisluhov niso navdale z optimizmom, kar se tiče medsosedskih odnosov, a se bo Slovenija še naprej trudila delovati v 
evropskem duhu. Predsednik vlade je ob tem še ponovil, da je arbitražni postopek zaključen, sprejem tega postopka je bil 
pogoj za vstop Hrvaške v EU. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• SAB na evropske volitve s koroško Slovenko Angeliko Mlinar na čelu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042881134/slovenija/sab-na-evropske-volitve-z-angeliko-mlinar-na-celu-  
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Koroška Slovenka in trenutna avstrijska evroposlanka Angelika Mlinar (Alde) bo na evropskih volitvah nosilka liste SAB. 
Kot je danes razkrila predsednica Alenka Bratušek, bo drugi na listi generalni sekretar SAB Jernej Pavlič, tretja državna 
sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec, četrti pa poslanec Andrej Rajh. 
 
Na petem mestu kandidatne liste SAB bo akademski glasbenik in profesor violine Đorđe Berak, sicer član izvršnega odbora 
mestnega odbora SAB Ljubljana. Sledita gradbenica Mateja Zupan ter Andrej Šušmelj, ki je bil v času ministrske funkcije 
Marka Bandellija poslanec SAB, zdaj pa nadaljuje delo profesorja biologije. Listo zaključuje državna sekretarka na 
ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler. 
Nosilka liste Mlinarjeva v Evropskem parlamentu deluje v skupini Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Alde, do 
novembra 2018 je bila tudi podpredsednica stranke Alde. 
Predsednica stranke Alenka Bratušek je na novinarski konferenci dejala, da imajo močno listo, predvsem pa močno nosilko 
liste, ki bo ljudi prepričala z znanjem in izkušnjami. 

• Horvath zavrača očitke glede domnevne nezdružljivosti njegovih funkcij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. marec 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042881192/slovenija/horvath-zavraca-ocitke-glede-domnevne-nezdruzljivosti-njegovih-funkcij  
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath zavrača očitke v zvezi s hkratnim opravljanjem funkcije poslanca 
in direktorja družbe Minta d.o.o. Kot poudarja, kot direktor ni imel nobenega dohodka in po mnenju pravnikov, s 
katerimi se je posvetoval, ni opravljal pridobitne dejavnosti, zato sta omenjeni funkciji združljivi. 
 
Zakon o poslancih tudi v povezavi z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije po oceni večine strank zelo jasno 
določa nezdružljivost funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Tako pričakujejo, da bo to vprašanje, ki se je 
odprlo po dilemi glede položaja Horvatha, obravnavala Mandatno-volilna komisija DZ (MVK). Predsednik MVK Ivan Hršak 
(DeSUS) pa je v sredo sporočil, da komisija ne bo odločala o domnevni nezdružljivosti funkcij Horvatha, saj da za to nima 
pristojnosti. V DZ po navedbah Hršaka ugotavljajo, da to področje ni dovolj jasno urejeno, zato bodo oblikovali delovno 
skupino, ki bo preučila možnosti za njegovo ureditev. 
Horvath mnenje komisije spoštuje in ga jemlje kot njihovo uradno stališče. Kot je zatrdil, prošnje STA za pojasnila v minulih 
dneh ni prejel, v današnjem pojasnilu pa je odločno zavrnil »vse očitke korupcije, obenem pa tudi zgolj možnost nastanka 
koruptivnega tveganja«. Po njegovih trditvah v zvezi s položajem direktorja ni imel nobene pogodbe in iz tega naslova v 
celotnem mandatu ni prejel nobenega izplačila, pač pa je opravljal le delo zakonitega zastopnika in podpisnika dokumentov. 
Spomnil je na določbo zakona o poslancih, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z 
opravljanjem javne funkcije, prav tako pa poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe. Glede tega se 
je posvetoval s pravniki, ki po njegovih navedbah menijo, da sta funkciji združljivi, saj z družbo Minta ni imel nobene 
pogodbe in izplačila, prav tako pa iz akta o ustanoviti družbe izhaja, da je slednja neprofitna organizacija in deluje v splošno 
koristnem interesu. 
To stališče je Horvath podkrepil s sodbo Višjega in delovnega sodišča, ki napotuje, da je potrebno pri ugotovitvi pridobitne 
dejavnosti poslanca, ki hkrati opravlja funkcijo direktorja gospodarske družbe, upoštevati pravilnik o opredelitvi pridobitne 
in nepridobitne dejavnosti. Slednji določa, kdaj se šteje, da je dejavnost zavezanca pridobitna. Pri tem se mora sodišče 
opredeliti tudi do navedb o tem, da direktor za svoje delo iz tega naslova ne prejema plačila, je pojasnil. Po ocenah 
Horvatha je pomembno tudi načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je v povezavi s pojmom »opravljanje 
poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka« opredelila, da je to opravljanje stalnih ali občasnih 
aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo. 
Poslanec je še spomnil, da zakon o poslancih eksplicitno ne prepoveduje zastopstva v gospodarskih družbah, tako kot za 
člana nadzornega odbora. »Izhajajoč iz tega je sklepati, da zakonodajalec ni imel namena prepovedati opravljanja 
zastopništva v gospodarskih družbah, ampak zgolj pridobitne dejavnosti,« je prepričan. 
Kljub vsemu pa je v izogib morebitnega dvoma konec lanskega leta Horvath podal odstopno izjavo s funkcije direktorja, 
postopek imenovanja novega direktorja in vpis novega zastopnika pa pričakuje najpozneje na začetku aprila 2019. 

• Protifašistična združenja štirih držav v Sežani proti poskusom razdvajanja Evrope. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. 
marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042881372/svet/protifasisticna-zdruzenja-stirih-drzav-v-sezani-proti-poskusom-razdvajanja-
evrope  
V Sežani so se danes srečala združenja protifašistov Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške in izrazila zgroženost nad 
početjem skrajne desnice, ki si prizadeva sejati nestrpnost in delitve med narodi. Zavzeli so se za strpnost, enotnost in 
sobivanje ter pozvali politiko, naj se upre poskusom razdvajanja Evrope. 
 
Kot je povedal predsednik Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Sežana Bojan Pahor, skrajna desnica 
po skoraj vsej Evropi "dopušča in spodbuja sovraštvo do tujcev, drugače mislečih, potvarja zgodovino in deli narode". 
Fašizem in nacizem kot dve največji utelešenji zla prejšnjega stoletja po njegovih besedah spet odpirata rane preteklosti, ki 
so se v zadnjih desetletjih počasi in vztrajno celile. "Narodi, združeni v Evropi, smo našli novo priložnost za boljše življenje, 
varnost in blaginjo, kar pa zdaj ogrožajo politiki fašistoidnega prepričanja, ki za doseganje svojih političnih ciljev ne izbirajo 
sredstev," je posvaril Pahor. 
Na srečanju v Sežani so zato spregovorili "o strpnosti, enotnosti in vrednotah, ki so jamstvo za sobivanje različnosti", kar 
družbo po Pahorjevih besedah bogati. 
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Na dogodku, ki so ga organizatorji poimenovali srečanje protifašistov Evrope, se niso mogli izogniti tudi nekaterim nedavnim 
izjavam predsednika Evropskega parlamenta in člana italijanske stranke Naprej Italija Antonia Tajanija ter nasploh 
političnemu razvoju dogodkov v Italiji v zadnjih mesecih. 
Iz izjave, ki so jo sprejeli štirje predsedniki zvez - predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja 
Tit Turnšek, predsednica Vsedržavnega združenja partizanov Italije Carla Federica Nespolo, predsednik Zveze antifašističnih 
borcev in antifašistov Hrvaške Franjo Habulin in predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte - je po Pahorjevih 
besedah razbrati sporočilo celotni Evropi in vsem evropskim politikom, naj se uprejo fašistoidnim poskusom razdvajanja 
stare celine. 
"Naše prijateljstvo je skovano v težkih dneh borbe proti fašizmu in nacizmu in iz tega vojaškega boja je zrasla skupna 
Evropa," je spomnil Pahor in dodal, da od politikov, ki vodijo Evropo, pričakujejo prizadevanja za mir in sodelovanje med 
narodi, ne pa poskusov ščuvanja enih proti drugim. 

• Zagreb: Izjave slovenskega zunanjega ministra o incidentu na meji neresnične. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. 
marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042881367/slovenija/zagreb-izjave-slovenskega-zunanjega-ministra-o-incidentu-na-meji-
neresnicne  
Hrvaško zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je presenečeno nad “neresničnimi in pravno neargumentiranimi” 
izjavami slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja o vplutju hrvaškega policijskega čolna v slovenske vode. Sredine 
trditve ministra so v celoti zavrnili in poudarili, da dogajanje na morju 24. marca v nobenem primeru ni izstopalo. 
 
»Šlo je za rutinsko in vsakdanjo plovbo ter izvajanje nadzora hrvaške policije v hrvaških ozemeljskih vodah v in pred 
Piranskim zalivom, pa tudi za nezakonito plovbo slovenskega policijskega plovila v hrvaških ozemeljskih vodah,« je hrvaško 
ministrstvo za zunanje in evropske zadeve še zapisalo v današnjem sporočilu za javnost. 
Potrdili so še, da so v četrtek prejeli diplomatsko noto slovenskega zunanjega ministrstva, ki jo je v izjavi za medije 
napovedal Cerar. Ob tem so poudarili, da trditve iz Cerarjeve izjave za medije v noti niso niti omenjene niti opisane. 
»Slovenska nota odgovarja na prejšnjo noto hrvaške strani in ponavlja splošne, pravno neargumentirane teze o domnevnih 
kršitvah meje,« še piše v sporočilu Zagreba. 
Ministrstvo je ob tem poudarilo, da ni razlogov za stopnjevanje napetosti in neresnične izjave. Dodali so še, da so slovensko 
stran večkrat pozvali k dialogu za končno določitev meje med državama. 
Na slovenskem zunanjem ministrstvu so povedali, da sporočilo hrvaškega ministrstva še preučujejo, nanj pa se bodo 
predvidoma odzvali prihodnji teden. 
Cerar je v sredo v Ljubljani dejal, da je hrvaški policijski čoln v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje, kar je 
označil za intenzivno provokacijo. Poudaril je, da gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med 
državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada 
postala članica schengenskega območja. 
Vodja slovenske diplomacije je še povedal, da so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila 
navigacija, kar je po njegovem »prozoren izgovor«. Nedeljski incident po njegovih besedah dokazuje, da je implementacija 
arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi »celotne 
evropske zgodbe«. 

• Migranti na meji: Proti njim nimamo nič ampak tu jih ne rabimo. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana,   
                  30. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042881157/slovenija/migranti-na-meji-proti-njim-nimamo-nic-ampak-tu-jih-ne-rabimo-  
Mirjana in Josip Surina sta v torek popoldan stala v domači kuhinji in zrla skozi priprta vrata na osončeno preddverje. 
Zunaj sta se igrala njuna vnuka. »Jaz nisem takšen človek, da bi se bal,« je rekel gospod Surina, zdravo raščen, zagorel 
moški okrog šestdesetih let, z belim nasmehom in odločno govorico. »Po tem, ko so na naše dvorišče prišli migranti, pa 
smo montirali tole,« je dodal. 
 
 
Gospa Surina je s police vzela miniaturen daljinski upravljalnik in pritisnila na gumb. Z vrha odprtega pročelja se je začel 
spuščati velik zastor. Če bi ga spustili do konca, bi bilo preddverje trdno zaprto. »Pod noč ne gremo več ven,« je rekla. 
Hiša Surinovih stoji na koncu Jelšan, zadnje vasi pred hrvaško mejo. Mimo gre glavna cesta, ki pripelje iz Postojne in Ilirske 
Bistrice ter vodi na Hrvaško – v Kvarner, Opatijo, Reko. Dvesto metrov naprej, za ovinkom v levo, stoji velik mejni prehod 
Jelšane, ena glavnih vstopnih točk z jugovzhoda v »schengen«. Ta se od tod razteza vse do Nordkapa. Brezmejni evropski 
prostor, tako prijeten za potovanje, tu, na svojem robu, pokaže zobe. Dvesto metrov zračne črte od Surinovih v desno je 
položena rezilna žica. Dva metra na široko, dva metra v višino. Na žici je nameščenih na tisoče rezil. Onkraj so migranti. 
Pol meni, pol tebi 
»Proti njim nimamo nič,« je rekel gospod Surina. »Dva sta prišla tu pred vrata. Bila je že noč in deževalo je, zato sta se skrila 
pod nadstrešek. Žena me je poklicala in stopil sem k njima.« 
»Kakšna sta bila?« 
»Mlada fanta, dvajset, morda trideset let, iz Afganistana. Imela sta črno marelo. Rekla sta, da so štirje, dva sta bila skrita 
nekje nižje spodaj. Rekla sta, da so lačni. 'Please, food,' sta rekla. Imeli smo štruco kruha, bila je sobota, naslednji dan je bila 
trgovina zaprta. Rekel sem jima, da jima lahko dam pol štruce, pol pa potrebujem za 'my family', svojo družino. Vzela sta pol 
štruce in odšla.« 

https://www.dnevnik.si/1042881367/slovenija/zagreb-izjave-slovenskega-zunanjega-ministra-o-incidentu-na-meji-neresnicne
https://www.dnevnik.si/1042881367/slovenija/zagreb-izjave-slovenskega-zunanjega-ministra-o-incidentu-na-meji-neresnicne
https://www.dnevnik.si/1042880741
https://www.dnevnik.si/1042880741
https://www.dnevnik.si/1042881157/slovenija/migranti-na-meji-proti-njim-nimamo-nic-ampak-tu-jih-ne-rabimo-


Naslednji dan so vaščani odkrili, da je nekdo vdrl v kapelico na pokopališču, ki leži čez cesto. Gospodu Surini se zdi, da tega 
niso storili ti migranti, ki jim je dal kruh. »Tu okrog je vsako noč veliko skupin. Ne vemo, katera je vdrla,« je rekel. Lani so 
ilirskobistriški policisti, ki skrbijo za nadzor meje okrog Jelšan in za širše območje, ki sega od snežniških obmejnih gozdov do 
koprskega zaledja, pri nedovoljenem prestopu meje prijeli 2560 oseb. Veliko jih tudi niso prijeli. In velik del migrantov je šel 
skozi Jelšane. 
Surina do migrantov goji načelno razumevanje in v lokalnem okolju pri tem ni osamljen. Ljudje so se selili skozi vso človeško 
zgodovino in tudi iz teh krajev so pred nekaj več kot pol stoletja ljudje ilegalno bežali v zahodno Evropo, Ameriko, Avstralijo. 
Graničarji na meji z Italijo so jih lovili in streljali. 
Današnji migranti na jelšanski meji tudi niso novost. Okrog leta 2000 in v letih po tem, pred dobrim desetletjem, je šlo tod 
čez mejo mnogo več ljudi kot danes. Mejo so prehajali vsi, od Romunov do Pakistancev in vsi vmes. Zgolj v letu 2000 je 
policija na južni meji pri nedovoljenem prehodu prijela 25.000 oseb, po vsej državi pa 35.000. Štirikrat več kot lani. V 
Jelšanah je mogoče slišati zgodbe o lokalnih ljudeh, ki so pred desetletjem migracije »spodbujali« s švercanjem. Vedelo se 
je, v katero hišo napotiti migrante, ki so po vasi iskali prevoz naprej, v Italijo. Za dober denar so jih naložili v prtljažnik in 
via… Takrat se je schengen začenjal na italijanski meji. 
Gospod Surina pa je v zadnjem času pogled na migracije vendarle spremenil. Nedavno se je pridružil lokalni Civilni iniciativi 
za varovano mejo. Sedemindvajsetega aprila, na dan upora, nameravajo prebivalci Jelšan in okoliških vasi na mejnem 
prehodu v okviru iniciative izvesti protest proti – po njihovem mnenju – neustreznim obmejnim ukrepom in proti 
načrtovanemu sprejemno-registracijskemu centru za migrante, ki naj bi stal na mejnem prehodu. 
Gospod Surina se natančno spomni trenutka, ko se je mnenje v njem prelomilo. »Najprej so konec oktobra lani migranti 
vdrli v mojo rodno hišo na hrvaški strani, v vasi Pasjak. Pojedli so hrano in za seboj pustili pravo razdejanje, zlasti v 
kopalnici,« je zmajal z glavo. Nekaj podrobnosti ga je povsem pretreslo. Med drugim je v hiši našel razpelo z Jezusom 
Kristusom – spomin na mater – razbito na koščke. Pred nami je koščke razprostrl po kuhinjski mizi in jih začel sestavljati. 
Kristusu je glavo prelomilo na pol. Pokazal nam je tudi nekaj fotografij, ki jih je naredil po vlomu. »Glede na to, kako so 
organizirali spanje in varovanje, bili so štirje, ocenjujem, da so bili vojaško trenirani. Če bi bili v vojski, bi vedeli, o čem 
govorim,« je rekel. 
Surina je tedaj poklical policijo, sovaščanom pa o podrobnostih ni hotel govoriti. »Nisem hotel, da bi se ljudje vznemirjali,« 
pravi. 
Med migranti je delež ljudi s kriminalnim ozadjem in slabimi nameni majhen. Vlomi v vikend hišice in nenaseljene domačije, 
ki jih je na obeh straneh meje od lanskega leta več kot poprej, so spolzko področje. Vlomilci niso bili prijeti, okoliščine niso 
do konca raziskane. Ponekod nastane pravo razdejanje, drugod gre zgolj za iskanje prenočišča in hrane, pri čemer nastane 
nered. Mejo med obema pojavoma je težko določiti. Res je, da so nekatere migrantske skupine, ki v Evropo prihajajo prek 
Balkana in slovensko-hrvaške meje, v varnostnem smislu zelo težavne. Med njimi so tudi kriminalci.  
Vzorec obnašanja pa ni enoznačen. In tudi v Bosni, kjer je koncentracija migrantov velika, kriminalna dejanja med njimi niso 
pogostejša kot med lokalnim prebivalstvom. »Kretena najdeš povsod, med migranti, Hrvati in Slovenci,« nam je po telefonu 
dejala gospa iz Reke, ki so ji migranti lani novembra vdrli v vikend hišico. Na njeno zgodbo so nas usmerili reški novinarski 
kolegi z Novega lista. Gospa nas je prosila za anonimnost. Ne želi, da bi se njeno ime povezovalo z negativnim vidikom 
migracij. Sama sicer namernega uničevanja inventarja v svoji hišici na smučišču Platak nad Reko ni opazila. Je pa imela veliko 
dela s pospravljanjem, ker migranti res niso bili redoljubni. Podobno rezerviran – četudi ob hujši izkušnji – je bil sprva tudi 
gospod Surina. »Res nisem hotel, da bi vlom v našo domačijo še komu povzročil skrbi,« je ponovil. »Sosedom o tem nisem 
govoril. Dokler nisem gledal televizijske oddaje, v kateri je poslanka Tanja Fajon iz Bruslja govorila, da moramo biti do 
migrantov strpni, da jih moramo sprejeti, da moramo biti odprta družba. Takrat mi je prekipelo,« pravi Surina. 
Nekoč carina, morda migrantski center 
Ljudje na ilirskobistriškem območju imajo občutek, da so jih politika, država in Evropa pustile na cedilu. Nemalokrat imajo 
tudi občutek, da se nekdo iz njih norčuje. 
»Na našem koncu se je skoncentriral problem vse Evrope,« je v lokalni oštariji, ob skodelici kakava s smetano, rekel gospod 
Ivan Ceglar. »Zakaj bi morali mi to prenašati in biti tiho?« Gospod Ceglar je predsednik Krajevne skupnosti Jelšane in 
predsednik Civilne iniciative za varovano mejo. Koliko ljudi je v iniciativi, ni razkril, večina se jih ne želi poimensko 
izpostavljati. Računa pa, da bo na protest prišla večina prebivalcev teh krajev. »Razen tistih, ki jim je vseeno,« je pokimal. V 
tem ne vidi problema. Ceglar pravi še, da so k iniciativi pristopili predstavniki vseh političnih strank v ilirskobistriškem 
občinskem svetu, vključno z županom Emilom Rojcem. 
»Normalno je, da smo ljudje do tujcev, ki jih srečamo v nepričakovanih situacijah, zadržani. Preprosto zato, ker ne vemo, kaj 
lahko od njih pričakujemo in kako se bodo obnašali,« nam je v elektronskem pismu sporočil gospod Rojc, član stranke 
Socialnih demokratov. »Nelagodje in strah sta še toliko večja, če nekdo vstopa v naše okolje na prikrit način, v nočnih urah, 
mimo veljavne zakonodaje. Glede na to, da je za domačine samoumevno, da je treba državno mejo prečkati na za to 
določenem mestu z ustreznimi dokumenti, ljudje težko razumejo početje, ki ni v skladu z utečenimi navadami,« je zapisal 
Rojc. Opozoril nas je, da ljudje v občini z odnosom do migrantov ne odstopajo od »norm, ki veljajo v naši družbi«. Da 
izražajo zgolj zahteve po delovanju pravne države. Rojc meni, da je treba pozornost usmeriti z občanov na delovanje oblasti. 
»Tako kot preostali občani lahko državne organe opozarjam na nepravilnosti in kršitve zakona o nadzoru državne meje,« je 
še navedel. 
V vprašanje, kaj bo s postavitvijo sprejemno-registracijskega centra za migrante na mejnem prehodu, se župan sicer ne 
spušča tako globoko kot civilna iniciativa. »Po mnenju strokovnih služb občinske uprave Občine Ilirska Bistrica je treba za 
izgradnjo Sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane pristopiti k spremembi Državnega lokacijskega 
načrta, ki ga je država sprejela za to območje. V tem primeru je Občina Ilirska Bistrica stranka v postopku,« je obdržal 



uradno distanco. »Zato od potencialnega investitorja, to je Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo 
migrantov, pričakujemo, da postopek izvaja v skladu z zakonodajo, česar po mojem mnenju do zdaj niso počeli,« je še 
zapisal Rojc. 
Občinski svet v Ilirski Bistrici je sicer zaradi načrtovane postavitve migrantskega centra v Jelšanah sprejel sklep, da bodo o tej 
temi razpisali občinski referendum. Pravni status tega sklepa – torej, ali je referendum o migrantskem centru dopusten ali 
ne – trenutno še ni znan. Podobno je bilo doslej še v vseh občinah, v katerih so se na načrte v zvezi z migrantskimi centri 
poskušali odzvati z referendumi. »O zakonitosti sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, s katerim so me svetniki 
zavezali k izvedbi referenduma, trenutno odloča upravno sodišče, oddelek Nova Gorica,« je navedel župan Rojc. »Od 
odločitve sodišča bo odvisno tudi moje poznejše postopanje,« je dodal. 
Sprejemno-registracijski center naj bi stal na asfaltnem platoju pred prehodom, kjer je bil nekoč carinski terminal. 
»Postavljen pa bo zgolj v primeru, če se bo število tujcev, prijetih pri nezakonitem prehodu meje, še povečevalo,« nam je v 
pisarni na mejnem prehodu povedal policijski inšpektor Viljem Toškan, vodja oddelka za državno mejo in tujce na Policijski 
upravi Koper. »V prvih mesecih letošnjega leta smo sicer zabeležili že tudi do sto odstotkov več prehodov kot lani. Lani 
marca jih je bilo devetdeset, letos že skoraj dvesto, pa še ni konec meseca,« je rekel Toškan.  
Vodja oddelka sicer pravi, da je tudi to še obvladljivo in da za zdaj sprejemno-registracijskega centra na meji ne potrebujejo. 
Policijska postaja v Ilirski Bistrici, kjer zdaj obravnavajo tujce, prijete na tem obmejnem območju, bi »klecnila« šele, če bi 
prijeli po petdeset migrantov na dan ali več. Potem bi zmanjkalo prostora. Za zdaj pa jih v povprečju primejo deset na dan. 
Včasih dvajset, včasih le dva ali tri. 
V poletnih mesecih pričakujejo povečano število prihodov, vendar nihče ne ve, koliko jih bo, saj je vse odvisno od razmer v 
regiji in po svetu. »Če bi bilo tujcev preveč, da bi jih obravnavali na policijski postaji, pa bi lahko hitro postavili šotore tu, na 
mejnem prehodu. Namestili in oskrbeli bi lahko nekaj sto ljudi,« pravi Toškan. Za oskrbo je zadolžen republiški urad za 
migrante, policisti pa bi jih lahko imeli v obravnavi do 48 ur. Toliko lahko – načeloma – traja pridržanje. 
Neformalno je od obmejnih policistov mogoče izvedeti, da so postopki zelo dolgotrajni in naporni. Čas vzame zdravstvena 
oskrba obnemoglih in poškodovanih. Še več pa administracija, tudi zato, ker migranti večinoma prihajajo brez dokumentov. 
Bodisi jih nikoli niso imeli bodisi so jih izgubili ali namerno odvrgli, da bi si, kot domnevajo, povečali možnosti za to, da bi 
ostali v Evropi.  
Župan Rojc je prepričan, da med migranti, ki čez njegovo občino prehajajo danes, v nasprotju s preteklimi leti večinoma ni 
takšnih, ki bi bili upravičeni do begunskega statusa. Na vprašanje, ali naj bi v sprejemno-registracijskem centru, če bi bil 
postavljen na mejnem prehodu Jelšane, delovala tudi služba MNZ za preverjanje upravičenosti do azila, pa policist Toškan ni 
mogel odgovoriti. »Vprašajte notranje ministrstvo,« nam je svetoval. Odgovor MNZ na to vprašanje še čakamo. 
Toškan pravi, da bi bilo center, če že, smiselno postaviti na mejnem prehodu, da bi skrajšali prevoze in olajšali vračanje tistih 
tujcev, ki nimajo pravice ostati v Sloveniji. Med policisti na južni meji je velikokrat slišati, da je policistov premalo in da so 
preobremenjeni. Sprejemno-registracijski center bi postopke centraliziral, racionaliziral in olajšal. V pomoč policistom so 
zdaj sicer vojaške patrulje, premalo pa naj bi se angažirala hrvaška obmejna policija z one strani žice. Vodja civilne iniciative 
Ivan Ceglar je prepričan, da bi center povzročil ravno nasprotno – da bi bila njegova vas na koncu res polna migrantov. 
»Preskakovali bi ograjo in kam, mislite, bi najprej prišli? K nam v vas!« je vzkliknil. Da bi policija pobege preprečevala, ne 
verjame. »Saj vidite, kako slabo varujejo mejo,« je povedal.  
Ivan Ceglar je ves čas našega druženja nihal med nastrojenostjo in razumevanjem. »Naša civilna iniciativa ne namerava 
početi nobenih neumnosti,« se je skorajda opravičeval. »Zahtevamo zgolj to, da se meja varuje. Le tako se bo vse do 
Pakistana razširil glas, da sem nima smisla hoditi, ker ilegalni prehodi meje niso dovoljeni. Naj si najprej uredijo delovno vizo 
ali zaprosijo za azil na ambasadi, pa bodo lahko prišli legalno, čez mejni prehod,« je še dejal.  
Na pripombo, da je dandanes za običajnega državljana Pakistana ali katerekoli druge države tretjega sveta, ki beži bodisi 
pred revščino bodisi za živo glavo, praktično nemogoče dobiti legalne papirje ali podati prošnjo za azil na katerikoli evropski 
ambasadi, je Ceglar skomignil z rameni. Globalnih težav se zaveda. Da globalni migracijski sistem ne deluje, je dejstvo. Po 
sporazumu Združenih narodov iz Marakeša, ki naj bi migracijske razmere vsaj malo uredil, pa je padlo, kot bi ga načrtoval 
sam peklenšček. 
Koraki v noči 
Na sprehodu med travniki nam je Ceglar opisal svoje nedavno srečanje s štirimi fanti iz Pakistana. Na travnik pod vasjo jim je 
prinesel kruh in sir, ker so ga prosili za hrano. »Dal sem jim hrano, brez svinjine,« je poudaril. »Če bomo jaz in moja družina 
kdaj morali bežati, upam, da bomo deležni enake pomoči,« je dejal. Zmotilo pa ga je, da mu po malici štirje mladi fantje niso 
pomagali naložiti dveh skal, ki ju je vozil s samokolnico. »Videli so me, kako se trudim s skalo, a se niso premaknili,« je rekel. 
Ceglar nas je po tem odpeljal do sosede. »Že dve leti ponoči poslušam korake pod hišo,« nam je v domači kuhinji povedala 
gospa, ki ni hotela biti imenovana in se ni hotela fotografirati. Njena hiša leži pod vasjo, naprej so njive in še bolj spodaj je 
žica. 
Gospa, srčna bolnica, živi sama. »Velikokrat ob štirih, petih zjutraj na vratih pozvoni. Nikoli ne odprem,« je rekla. 
»Kaj bi se zgodilo, če bi vseeno odprli?« 
»Kaj ste zmešani?!« Gospa pravi, da so njena vrata ves čas zaklenjena, tudi čez dan. Zadnje čase hodi manj iz hiše, ne 
obiskuje več sosedov. 
»Zadnjič pa sem šla tu spodaj na pokopališče, sredi dneva, in sta mi prišla nasproti dva črna. Ni bilo kaj, morali smo iti drug 
mimo drugega.« 
»Ste se ju ustrašili?« 
»Najprej sem se ju ustrašila. Ko sta prišla bližje, sta pokimala v pozdrav.« 
»Sta bila strašna?« 



Gospa se je nasmejala. »Ne! Potem pa sta me začela spraševati: Bus? Bus?' Hotela sta vedeti, kje je avtobusna postaja. Z 
roko sem jima pokazala pot gor v vas. Naj gresta, v vražjo mater,« se je hudomušno nasmehnila. Policije ni klicala. 
Odzivi občanov so različni. Nekateri so iskreno prestrašeni, zlasti ženske. Pod vasjo ob žici smo srečali družino s traktorjem, 
ki je pripravljala teren za spomladansko pašo živine. Gospa z lasmi, spetimi v čop, nam je rekla, da si v zadnjem letu dni ne 
upa več priti sama s sinom na ta kraj. »Če ni njega, je živina lačna in žejna,« je pokazala na moža. Ta nam je povedal, da v 
preteklosti migrantov še ni videl, vse do minule nedelje. »Eden se je skrival tamle zadaj,« je pokazal na kup kamenja na 
drugi strani poljske poti. »Na drugi strani ograje pa sta tekla dva hrvaška policista nekam dol v gozd. Vprašala sta, ali smo 
videli skupino, ki jim je ušla. Potem so prišli tudi naši policisti in zgoraj je letel helikopter. Cela akcija!« je pripovedoval 
plečati možak. »Ne vem, ali so jih ujeli.« 
Zatrdil je, da se sam ne boji, in tudi, da nima nič proti migrantom. Boji pa se, da bodo živali ušle iz ograde, če jo bodo 
migranti odprli. To se je enkrat že zgodilo, ko je hotel nekdo ponoči pomolsti kravo, da bi dobil mleko. »Ponoči bi živali lahko 
zašle na cesto in bi se vanje zaletel avto. To bi bila katastrofa!« je rekel kmet. 
Ko smo govorili z ljudmi v obmejnih vaseh, je bilo večkrat slišati, da so migranti »siromaki«, ki jim je treba pomagati. A že v 
naslednjem stavku, da so med njimi tudi nevarni ljudje. »Proti njim nimamo nič. Ampak tu jih ne rabimo,« je ponovil Ceglar. 
Služb v občini ni niti za domačine. Na delo se vozijo v Koper in v Ljubljano. Tudi prave ceste ni, kar je v pogovorih o življenju 
v odrinjeni občini posebej nevralgična točka. »Občina Ilirska Bistrica od države pričakuje izgradnjo sodobne prometne 
povezave med mejnim prehodom Jelšane in priključkom na avtocesto na trasi med Hruševjem in Postojno,« je na naše 
vprašanje o pričakovanem urejanju življenjskih razmer odvrnil župan Rojc. 
Ob vprašanju gospodu Ceglarju, ali bi morala po njegovem mnenju država v Jelšane usmeriti vsaj več policistov, da bi stali na 
vsakem vogalu, in ali bi morala država zgraditi vsaj višjo, daljšo in povsem neprehodno ograjo ob vsej meji, pa se predsednik 
krajevne skupnosti ni dal zmesti. »Tisti, ki so odgovorni za varovanje meje, že vedo, kaj morajo storiti. Če ne vedo, naj 
odstopijo. Orbana vsi kritizirajo, ampak glejte, madžarska meja je varna. Nihče več ne more skozi.« 
Neprehodna meja pa je draga. V ZDA namenjajo za obmejni zid milijarde dolarjev. Naj država zviša davke? »Denarja je že 
zdaj dovolj,« je prepričan Ceglar. »Samo ne vemo, v katere žepe gre.« 
Predor in prehod 
Gospod Ceglar nas je popoldan pospremil v gozd na zahodu vasi, kjer železniški predor Malo Brdo prebada mejo med 
državama. Skozi predor včasih migranti pridejo peš. Nekateri bi radi v Sloveniji zaprosili za azil. Kot je znano, pa mnogi med 
njimi niso deležni nikakršnega postopka, ker policisti njihovo prošnjo, po navodilih vrha policije, preslišijo in jih vrnejo na 
Hrvaško. To sicer policija uradno zanika, prikriva pa le s težavo. 
»Tam je namreč policijska kamera, na obeh straneh predora,« se je v azilnem domu v Ljubljani Malega Brda spomnil eden 
od prosilcev za azil, Iračan, ki so mu policisti dovolili prositi za azil. V Slovenijo je pripotoval prek Bosne in Hercegovine lani 
poleti, z ženo in majhnima otrokoma. »Skozi ta predor smo šli. Če greš skozi predor in veš, da sta te pri tem posneli dve 
kameri, je povsem jasno, da si prišel na konec poti. Pokažeš se, da te pridejo iskat, ker hočeš zaprositi za azil,« je povedal. 
»Če ne, greš čez mejo kje drugje.« 
Policisti po ogledu dogajanja s pomočjo predorske kamere res hitro pridejo na teren. Kot smo ob sprehodu pred predorom 
izkusili sami, že v nekaj minutah prikorakajo iz gozda. Zato mnogi migranti ne gredo skozi predor, ampak čez hrib. 
»Hodita za mano,« nama je s fotografom Gasarjem rekel Ceglar, ko smo parkirali avto visoko nad predorom. Potopili smo se 
v gozd. Od zgoraj je grelo sonce, od spodaj je dišalo po vlažni zemlji. Vsake toliko je mrzlo zapihala burja, vendar je bilo na 
pobočju toplo. Pot je mimo kamnitih zidov zavila navzdol in se spremenila v stezo. Dolgo smo hodili v tišini, preden je steza 
spet zavila navkreber. »Tako, dovolj,« je tišino prerezal Ceglar. »Že tristo metrov hodimo po meji, od tu naprej je Hrvaška. 
Toda ali sta videla kje kakšnega policista? Zakaj nas niso ustavili?« je pomenljivo namignil. 
»Kje pa je žica?« sva vprašala. Uradno so je ob meji namestili sto sedemdeset kilometrov. 
Ceglar se je nasmehnil. Žice tu ni bilo. 
Ceglar trdi, da po stezi, ki čez Malo Brdo vodi med Jelšanami in Šapjanami – Šapjane so vas na hrvaški strani predora – 
migranti nemoteno vstopajo v Slovenijo. Spodaj pod hribom naj bi prečkali glavno cesto in nadaljevali v smeri proti Italiji. 
Tudi zato namerava 27. aprila organizirati protest. 
Med domačini pa nekateri menijo, da gospod Ceglar, župan Rojc in pripadniki civilne iniciative pretiravajo. Prisotnost 
migrantov nekaterim ne pomeni nobene težave. Govorili smo tudi s takšnimi, na obeh straneh meje, ki bi jim pomagali, da 
bi premagali vse ovire, tudi policijske, in odšli naprej po svoji poti. Ena od sogovornic na hrvaški strani, v vasi Šapjane, nam 
je pripovedovala o zmrznjenem truplu Sudanca, ki je decembra omagal v bližnji vasi Mune. To se ji zdi grozno. Rekla je, da bi 
migrante najraje kar sama naložila v prtljažnik in jih odpeljala v Italijo. »Ne za denar, peljala bi jih zastonj, ker so reveži,« je 
rekla. »Ampak se bojim, da bi me policisti kaznovali.«  

• Ob robu shoda za enotno Španijo v Barceloni izbruhnili izgredi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042881370/svet/ob-robu-shoda-za-enotno-spanijo-v-barceloni-izbruhnili-izgredi  
Španska skrajno desna stranka Vox je danes v katalonski prestolnici Barcelona pripravila shod v podporo enotnosti 
Španije, na katerem se je po podatkih policije zbralo okoli 5000 ljudi. Okoli shoda pa so se zbrali tudi zagovorniki 
neodvisnosti Katalonije, ki so metali kamenje in steklenice v policijo. Pri tem jih je bilo sedem aretiranih. 
 
 
"Ne bomo sprejeli drugega kot poraza in kapitulacije separatizma, brez pogajanj" je po poročanju francoske tiskovne 
agencije AFP na shodu za enotno Španijo povedal vodja Voxa Santiago Abascal. Protestniki med drugim zahtevajo aretacijo 
katalonskega predsednika Quima Torre in nekdanjega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki se je pred pregonom zaradi 
referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra 2017 zatekel v tujino. 

https://www.dnevnik.si/1042881370/svet/ob-robu-shoda-za-enotno-spanijo-v-barceloni-izbruhnili-izgredi


V okolici shoda pa se je zbralo okoli 300 zagovornikov neodvisnosti te španske regije, da bi "protestirali proti fašizmu". 
Policija jim je skušala preprečiti, da bi se približali udeležencem shoda, a so začeli v policiste metati kamenje in steklenice. 
Zažigali so tudi smeti. 
Po navedbah policije so pri tem aretirali sedem udeležencev "protifašističnega shoda", pet ljudi, vključno z enim policistom, 
pa je bilo lažje poškodovanih. 
Skrajno desna stranka Vox, ki velja za ostro nasprotnico katalonske neodvisnosti, se sicer želi na parlamentarnih volitvah 28. 
aprila prvič prebiti v španski parlament, na majskih volitvah pa želijo tudi v Evropski parlament. 
Decembra je sicer postala prva skrajno desna stranka, ki je osvojila sedeže v enem od španskih regionalnih parlamentov po 
koncu diktature pod vodstvom Francisca Franca leta 1975. Tam zagotavlja tudi podporo manjšinski vladi stranke Ciudadanos 
in Ljudske stranke v parlamentu. 

• Nadia Molek De Jager, iz Argentine v Ljubljano: Potomci Slovencev iščejo korenine. Intervju: Nadia Molek De 
Jager. Pogovarjala se je: Mateja A. Hrastar. Dnevnik  Ljubljana, iz tiskane edicije Nedeljski dnevnik, 31. marec 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042880750/slovenija/nadia-molek-de-jager-iz-argentine-v-ljubljano-potomci-slovencev-iscejo-
korenine  
Nadia Molek De Jager je argentinska Slovenka, rojena v Buenos Airesu, ki pa že tri leta živi v Ljubljani. V Slovenijo se je 
njena družina prvič preselila, ko je bila otrok, zdaj, ko ima sama otroka, pa sta z možem ugotovila, da je Slovenija dežela, 
ki je prijazna za vzgojo otrok, ter se odločila za življenje v Evropi. Toda Nadia je še vedno močno povezana z Argentino, 
tudi poklicno, saj kot mlada raziskovalka na Inštitutu za antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Buenos Airesu piše 
doktorsko nalogo o pomenu slovenstva v Argentini.  
 

 
Slika: Argentinska Slovenka Nadia Molek De Jager si je za kraj, kjer bo vzgajala svoje otroke, izbrala Ljubljano. Foto: 
M.A.H.  
Kako Slovenci v Argentini občutijo slovenstvo?  
»Hipoteza moje diplomske naloge so bile različne oblike zavedanja slovenstva, ki so povezane s tokovi priseljevanja. Ko 
danes iz Slovenije gledajo na Slovence v Argentini, največkrat pomislijo na tiste, ki so odšli po drugi svetovni vojni. V 
Argentini pa niso le Slovenci, povezani s povojnim izseljevanjem. Prav tako se ne strinjam, da slovenska identiteta izginja z 
generacijami. Identiteta se le preoblikuje. Vse več je potomcev Slovencev, ki iščejo svoje korenine in na novo odkrijejo svoj 
izvor. Nekateri celo pridejo sem in skušajo tu živeti. Pogosto se zgodi, da so si v Argentini zgradili slovenski mit, ko pa pridejo 
v Slovenijo, je tu življenje drugačno in se zato vrnejo v Argentino.« 
Dejali ste, da imajo Slovenci v Argentini mit o slovenstvu. Kakšen je ta mit?  
»V Argentini imamo različne mite o slovenstvu. Velja nekakšen splošen mit o Sloveniji kot o najbolj idiličnem prostoru na 
Zemlji, prostoru brez zla in negativnosti, kjer je raj na Zemlji s prelepo naravo in prijaznimi ljudmi. Močan je tudi mit o 
vrnitvi v Slovenijo, ki je bil posebej razširjen med povojno skupnostjo. Ti so v Argentino prišli kot begunci, misleč, da bodo 
ostali le kratko obdobje, ker so menili, da bo socialistična Jugoslavija hitro razpadla.  
Kar pa se tiče slovenstva, se to zunaj slovenskega ozemlja navadno oblikuje kot tradicionalno folklorno slovenstvo. 
Poudarjajo tudi hrano, ki navadno ostane identifikacija v več generacijah. Vezani so na narodno nošo, nacionalne simbole, 
kot je zastava, in na glasbo. Povojni priseljenci se močno povezujejo okoli cerkvenih dogodkov in so izjemno močno 
navezana skupnost slovensko govorečih ljudi. Vsi po vrsti podobo Slovenije idealizirajo, predvsem pokrajino, in častijo 
denimo podobo Triglava. Ampak včasih ta mit slovenstva odbija mlade generacije. V raziskavi me je zanimalo tudi, kako se v 
to vključujejo mladi, ki so mogoče naveličani teh tradicionalnih vzorcev slovenstva in zato hibridizirajo slovenskost recimo 
skozi rokovsko glasbo. Zanimivo je, da v takih primerih skupnost popusti, saj se jim zdi nevarneje, da mladi odidejo, kot pa 
da ostanejo in po svoje izražajo svojo pripadnost.«  
Katere vrednote izseljenci v Argentini razumejo kot slovenske vrednote?  
»Delavnost, poštenost, držanje obljube, pridnost. Za nekatere med njimi so pomembne tudi krščanske vrednote. Slovenske 
vrednote postavljajo nasproti Argentincem, ki veljajo za nedelavne in nepoštene.«  
Ali je velika razlika med argentinskimi Slovenci iz različnih valov priseljevanja?  
»Velike razlike so. Slovenci, ki so se priselili konec 19. stoletja, so navadno živeli zunaj mest. Tedaj je Argentina potrebovala 
ljudi, ki bi obdelovali zemljo in izrinili Indijance. Argentina namreč temelji na mitu, da je bila pred prihodom Argentincev 
država prazna. Zato so šli prvi slovenski priseljenci v Argentini živet v Formoso na sever dežele, kjer je džungla, kar je bilo 
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zanje verjetno kar velik šok. Zato so se raje odločili za prijaznejše okolje, kot je Entre Rios. Nekateri potomci prvih in 
medvojnih priseljencev so močno zaznamovani s tem mitom ustanovitve Argentine in se imajo za del zgodbe ljudi, ki so 
ustanovili državo. Argentina je tedaj kot državljane potrebovala Argentince, zato je bilo izražanje druge narodne pripadnosti 
nezaželeno. Potomci priseljencev prvega vala so šele z ustanovitvijo države Slovenije znova odkrili svoje slovenstvo, tako da 
je zdaj tudi v Entre Riosu ustanovljena slovenska skupnost.  
Priseljenci iz obdobja med vojnama so velika heterogena skupnost, a so zelo asimilirani. Njihova vez s slovenstvom se 
večinoma izraža prek socialnega spomina in vezanosti na prednike. Nekateri njihovi potomci še govorijo slovensko, 
predvsem v dialektu. Zanje ni bilo pomembno obdržati slovenstva kot zaklada. Medtem ko so povojni slovenski priseljenci v 
Argentino drugačni. Ker so bili politično izgnani, je zanje identiteta slovenstva pomenila, da so lahko obdržali, kar jim je bilo 
odvzeto, in se spopadli s travmo. Zato so se v Argentini združevali v spominskem diskurzu žrtvovanja in mučeništva, ki ga 
prenašajo prek šolskega sistema, ki so ga vzpostavili znotraj skupnosti. Seveda tudi ta slovenska skupnost ni homogena in 
nimajo vsi iz povojnega vala priseljevanja takšnih pogledov.«  
V Slovenijo ste prvič prišli kot otrok. Tedaj, v osemdesetih letih, ni bilo v navadi, da bi argentinski Slovenci prihajali živet v 
Slovenijo.  
»Moj oče je Slovenec in je sin medvojnih izseljencev. Starši ga nikoli niso silili, da bi šel v slovensko društvo, niti ga niso silili, 
da bi govoril slovensko. Moj stari oče se je odločil, da družina ne potrebuje slovenščine, ker mora napredovati v argentinski 
družbi. Babica, ki je bila iz Primorske, pa je hodila v slovenska društva zaradi stikov, ker je zelo pogrešala družino. Med seboj 
pa stara starša skoraj nista govorila slovensko. Ko je bila konec sedemdesetih let v Argentini diktatura, sta se moja starša 
odločila, da bi se raje preselila v varnejšo državo, Slovenijo. Kar je za mnoge Slovence v Argentini čudno, da bi bila Slovenija 
v okviru Jugoslavije varna država, ker so povojni argentinski Slovenci na splošno podprli diktaturo, saj so jo razumeli kot boj 
proti komunizmu. Kakor koli, v Slovenijo smo prišli leta 1983, ko mi je bilo tri leta. Oče je dobil ponudbo za študij 
slovenščine, da bi ob vrnitvi v Argentino poučeval slovenski jezik. Ostali smo štiri leta, tu sem hodila tudi v vrtec in začela 
šolanje.«  
Če ne bi imeli te otroške izkušnje v Sloveniji, bi se zdaj vseeno s svojo družino preselili v Ljubljano?  
»Ne vem, s tem vprašanjem se res že nekaj časa ukvarjam. Verjetno ne bi imela enake povezanosti s Slovenijo, kot jo imam 
zaradi otroških let v Ljubljani. Oče z menoj nikoli ni govoril slovensko, tudi babica ne. Zame Slovenija prestavi moje otroške 
izkušnje in spomine in zdaj tudi moj proces materinstva in mojo prihodnost. Sin se je rodil v slovenskem okolju in 
slovenščina je jezik zunaj našega doma. Doma ponavadi govorimo špansko. Sinu tudi govorim in berem slovensko, ampak 
slovenščina ni moj naravni materni jezik. Če pa bi živeli v Argentini, bi z njim doma gotovo govorila tudi slovensko. 
Izpostavljanje identitet je stvar konteksta. To se vidi na primer pri zelo konservativnih argentinskih Slovencih, ki so v 
Argentini v svoji skupnosti vedno govorili slovensko, ko se preselijo v Slovenijo, pa se med seboj pogovarjajo špansko.« 
Kako zapletena je v resnici nacionalna identiteta. Ste bolj Argentinka ali Slovenka?  
»Odvisno, kje sem. V Sloveniji sem bolj Argentinka in na splošno se bolj identificiran z Argentino, ker sem bila prek šole 
institucionalizirana v Argentini. A sem bolj zadržana kot Argentinci, se pravi sem v tem bolj Slovenka. Po drugi strani pa sem, 
kar se tiče vsakdanjega življenja, tudi zdaj, ko živim v Ljubljani, bolj vezana na Argentino, ker tam živijo starši in prijatelji.« 

• Obrazi nevladnikov: Faila Pašić Bišić, Društvo UP Jesenice – Jezna na sistem, ki spodbuja vse to, nad čemer je 
ogorčena javnost. Nnm. Dnevnik, Ljubljana, 1. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042881110/slovenija/obrazi-nevladnikov-faila-pasic-bisic-drustvo-up-jesenice-jezna-na-sistem-
ki-spodbuja-vse-to-nad-cemer-je-ogorcena-javnost  
Faila Pašić Bišić je že pri trinajstih letih, ko je opazovala humanitarne organizacije pri delu z begunci iz Bosne in 
Hercegovine, spoznala, da zbiranje hrane in oblačil ni in ne sme biti edini način pomoči ljudem v stiski. Zadovoljevanje 
osnovnih fizičnih potreb ni dovolj, pravi Faila. “Dati jim moramo priložnost, da zaživijo dostojno življenje in se počutijo 
kot ljudje.” 
 

 
Slika: Faila Pašić Bišić. Foto: Kristjan Jarni  
 
Odnos države do ranljivih bi se moral po Failinem mnenju spremeniti. »Evropska unija se zaveda, da je treba sistem 
prilagoditi, da se bo lažje in hitreje odzival na nove socialne pritiske. Naš državni sistem pa je zastarel. Ljudje potrebujejo 
pot, po kateri bodo lahko hodili sami. Državne inštitucije počnejo ravno obratno: vodijo jih po svojih poteh in dajejo pomoč, 
ne da bi karkoli pričakovale v zameno. Jezi me, da sistem spodbuja vse to, nad čemer je javnost ogorčena,« pravi Faila. Pred 
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dvanajstimi leti je zato ustanovila Društvo UP Jesenice, v katerem se dela s socialno ranljivimi priseljenci lotevajo na 
drugačen način: tako, da spodbujajo njihovo ustvarjalnost in podjetnost.  
Za delo s priseljenkami s področja Zahodnega Balkana in Bližnjega vzhoda je njeno društvo prejelo že številna nacionalna in 
mednarodna priznanja. Najbolj ponosna je na Razkrite roke, projekt, namenjen priseljenkam, ki je prerasel v blagovno 
znamko z lastno spletno trgovino. Projekt je bil sprva namenjen druženju priseljenk, hkrati pa negovanju tradicionalnih 
tehnik pletenja tekstilnih izdelkov in spodbujanju podjetništva. Danes unikatne izdelke, ki so na prodaj v trgovini 
www.razkriteroke.si, izdeluje okrog trideset žensk s področja Zahodnega Balkana. »To so izdelki z zgodbami. Izdelujejo jih 
ženske, ki so z našo pomočjo v poznih letih postale podjetnice in s tem popolnoma samostojne, nekatere prvič v življenju,« 
pove Faila.  
Prednost nevladnih organizacij vidi v avtonomnosti. »Javni uslužbenci se ne smejo čustveno navezati na ljudi, ki potrebujejo 
pomoč. Nevladniki pa se, ravno obratno, težko obrnemo stran, ne da bi pomagali ljudem. Prav zaradi svobode odločanja 
smo nevladne organizacije pomembne partnerice države: pomagamo ji, ko njen sistem zataji,« pojasni. Vse, kar počne – od 
izobraževanja, svetovanja, spodbujanja socialno ranljivih priseljenk – počne zato, da bi bil svet pravičnejši in boljši. »Zlo bo 
zmagalo takrat, ko bo človek nehal delati dobro, je edini motiv za vse, kar ustvarjam,« sklene.  
UP Jesenice  
Človekoljubno humanitarno društvo UP Jesenice lahko podprete z nakazilom donacije na TRR 0318 6100 0301 790, odprt pri 
SKB. 
Obrazi nevladnikov 
Rubriko Obrazi nevladnikov pripravljamo v sodelovanju s CNVOS, krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij. Vsak 
ponedeljek vam bomo prestavili eno nevladnico ali nevladnika, ki si, vsak na svoj način, prizadeva, da bi bila naša družba 
lepša in bolj prijazna. 

• Reševanje poslanca Horvatha ali kako nezdružljivo postane združljivo. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 1. april 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042881471/slovenija/resevanje-poslanca-horvatha-ali-kako-nezdruzljivo-postane-zdruzljivo  
Doslej je bilo jasno, da poslanec ne sme biti hkrati direktor podjetja. Po razkritju, da poslanec Ferenc Horvath sedi na več 
stolih, pa so v parlamentarni mandatno-volilni komisiji spisali mnenje, da zakonodaja na tem področju ni jasna. V 
poslanskih skupinah so ogorčeni.  
 
 
Slika: Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath zavrača očitke o nezdružljivosti njegovih funkcij. Foto: 
Tamino Petelinsek/STA  
 
Dobrega četrt stoletja je veljalo, da poslanec ne more biti hkrati direktor podjetja. Tako so po izvolitvi poslanci, ki so dotlej 
zasedali direktorski položaj, hiteli z odstopom z njega ali pa so svoje podjetje zaprli. Zakon o poslancih namreč določa, da 
mora poslanec najkasneje v treh mesecih po potrditvi mandata prenehati opravljati pridobitno dejavnost, ki ni združljiva z 
opravljanjem javne funkcije. Če tega ne stori, mu mandat preneha. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa med 
prepovedane dejavnosti poklicnih funkcionarjev med drugim uvršča upravljanje, nadzor ali zastopanje v gospodarskih 
družbah. Da poslanec ne sme opravljati teh dejavnosti, je izrecno navedeno tudi v poslanskem priročniku, ki ga 
parlamentarci dobijo ob nastopu mandata.  
Pred dnevi pa je prišlo na dan, da poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath do konca septembra lani, ko se je 
iztekel omenjeni trimesečni rok, ni odstopil z direktorskega mesta; po devetih mesecih mandata je v javnih evidencah še 
vedno naveden kot direktor podjetja Minta, d.o.o. Tega je pred štirimi leti ustanovila Pomurska madžarska samoupravna 
narodna skupnost, katere predsednik je prav Horvath.  
Nadzornik ne, direktor lahko 
Po tem razkritju pa so v parlamentarni mandatno-volilni komisiji (MVK), ki bdi nad poslanskimi mandati, spisali mnenje, iz 
katerega izhaja, da je zakonodaja glede nezdružljivosti poslanske funkcije z drugimi funkcijami nejasna. MVK se s primerom 
Horvath ne bo ukvarjala, saj za to nima pristojnosti, je sporočil njen predsednik Ivan Hršak. Po njegovih navedbah namreč 
zakon o poslancih izrecno navaja le, da je poslanska funkcija nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru gospodarske 
družbe, prepovedi preostalih dejavnosti, torej tudi upravljanja gospodarskih družb, pa izrecno ne ureja, temveč napotuje na 
zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Za ukrepanje po tem zakonu pa, kot poudarja Hršak, ni pristojna MVK, 
temveč komisija za preprečevanje korupcije (KPK), sankcija prenehanja mandata pa za neposredno voljenega funkcionarja 
ni predvidena. »Ureditvi v zakonu o poslancih ter v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nista medsebojno 
skladni,« še ugotavlja Hršak in napoveduje, da se bo z odpravo nejasnosti glede hkratnega opravljanja poslanske funkcije in 
pridobitne dejavnosti začela v kratkem ukvarjati delovna skupina. Profesor ustavnega prava z ljubljanske pravne fakultete 
dr. Saša Zagorc stališče predsednika MVK ocenjuje kot »napačno in nesmiselno«. »Glede na to stališče postavljam zgolj 
retorično vprašanje: Ne smeš biti sočasno poslanec in član nadzornega odbora Krke, d.d., lahko pa si poslanec in predsednik 
uprave Krke, d.d.?« nam je dejal Zagorc. Njegovo stališče je jasno: če poslanec DZ opravlja funkcijo direktorja družbe z 
omejeno odgovornostjo, so podani razlogi za nezdružljivost teh dveh funkcij. »Če ne preneha opravljati te dejavnosti v treh 
mesecih po nastopu mandata, mu mora prenehati poslanski mandat,« poudarja Zagorc.  
Golubović: Na preizkušnji je ugled parlamenta 
V poslanskih skupinah je stališče MVK naletelo na buren odziv. »Jasno je, da poslanec ne sme biti niti direktor niti nadzornik 
podjetja; vse drugo je sprenevedanje,« pravi vodja poslancev LMŠ Brane Golubović. Ugotovitev MVK ga preseneča. »Prišli 
smo do točke, ko je na preizkušnji tudi ugled DZ,« meni Golubović. Tudi v poslanski skupini SD ocenjujejo, da je zakonodaja s 
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področja nezdružljivosti opravljanja poslanske z drugimi funkcijami dovolj jasna in da sočasno opravljanje poslanske in 
direktorske funkcije ni mogoče. 
»27 let so vsi razumeli, da kot poslanec ne moreš biti direktor podjetja in da moraš v treh mesecih to nezdružljivost 
odpraviti. Ne razumem, zakaj po tolikih letih zakon naenkrat ni več jasen,« je mnenje MVK komentiral poslanec SMC Jani 
Möderndorfer. »Sporočilo parlamentarne komisije, da lahko poslanci sočasno opravljajo tudi funkcijo v poslovodnih organih 
gospodarskih družb, je popolnoma skregano ne samo z namenom zakona, temveč z vsako logiko,« pravi vodja poslancev 
Levice Matej T. Vatovec. Po njegovi oceni gre za načelno vprašanje, »ali bomo dovolili, da se v tem mandatu povozi vse 
standarde integritete«. V poslanskih skupinah pričakujejo, da bo predsednik MVK o primeru Horvath vendarle sklical sejo 
komisije. 
Štefanečeva komisija še molči 
Ferencu Horvathu pa se njegove funkcije ne zdijo nezdružljive, kar da so mu potrdili tudi pravniki, s katerimi se je 
posvetoval. V izogib morebitnemu dvomu je 31. decembra lani vendarle podal odstopno izjavo z direktorske funkcije, 
vendar pa naj bi do imenovanja novega zastopnika podjetja prišlo šele ta mesec. Kot razlog, da se mu njegovo hkratno 
opravljanje poslanske in direktorske funkcije ne zdi sporno, Horvath navaja, da z družbo ni imel nobene pogodbe in da ni 
prejel nobenega izplačila. Izpostavlja še, da je Minta, d.o.o., neprofitna organizacija, kar da izhaja tudi iz akta o ustanovitvi 
družbe. Prav to nam je Horvath navedel tudi kot razlog, da svoje direktorske funkcije ni prijavil KPK. Profesor gospodarskega 
prava na mariborski pravni fakulteti dr. Saša Prelič je na naše vprašanje, ali je družba z omejeno odgovornostjo lahko 
neprofitna, odgovoril, da družba sicer sme opravljati tudi nepridobitne dejavnosti, kljub temu pa šteje za gospodarsko 
družbo in s tem za gospodarski subjekt. Zagorc pa poudarja, da je nezdružljivost podana že s samim dejstvom, da je 
poslanec direktor družbe z omejeno odgovornostjo, ne glede na to, kaj piše v statutu družbe in ali je bil poslanec pri njenem 
poslovanju aktiven. 
V poslanskih skupinah pričakujejo, da se bo o zadevi Horvath izrekla tudi KPK. Tej smo že v četrtek posredovali več vprašanj, 
a odgovorov še nismo prejeli.  

• Kurz pritiska na svobodnjake zaradi povezav z identitarci. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042881777/Svet/kurz-pritiska-na-svobodnjake-zaradi-povezav-z-identitarci- 
Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so se znašli pod pritiskom konservativnih partnerjev v avstrijski vladi oz. kanclerja 
Sebastiana Kurza, potem ko so se v medijih pojavila poročila o njihovih domnevnih povezavah s skrajno desnim gibanjem 
identitarcev. To gibanje sumijo povezav z avstralskim napadalcem, ki je na Novi Zelandiji ubil 50 ljudi. 
 
 
Kurz je za časnik Oberösterreichische Nachrichten izrazil pričakovanje, da bo FPÖ zavzela jasno stališče in prekinila vsakršne 
obstoječe vezi z Identitarnim gibanjem Avstrije (IBÖ). »Desničarski skrajneži niso nič boljši od islamskih skrajnežev. Obe 
radikalni ideologiji predstavljata nevarnost za našo državo, v naši svobodni in liberalni družbi nimata mesta,« je dodal. 
Povod za te izjave so bila poročila o povezavah med svobodnjaki in identitarci, ki so se v medijih pojavila v minulih dneh oz. 
po razkritju, da je desničarski terorist iz Avstralije, ki je v novozelandskem Christchurchu 15. marca napadel dve mošeji in 
ubil 50 ljudi, identitarnemu gibanju lani nakazal donacijo v višini 1500 evrov. 
Avstrijske oblasti so po razkritju donacije uvedle preiskavo IBÖ in njenega vodje Martina Sellnerja zaradi suma sodelovanja v 
teroristični organizaciji. Sellner je donacijo Brandona Tarranta v ponedeljek priznal in dodal, da ga je tudi kontaktiral in se 
mu zanjo zahvalil. Drugega stika pa naj ne bi imela. 
FPÖ zanika povezave z identitarci 
Glede na poročanje avstrijskih medijev, podkrepljeno s fotografijami, so se svobodnjaški politiki in identitarci udeleževali 
istih dogodkov, predsednik svobodnjakov Heinz-Christian Strache pa je skupaj s strankarskimi kolegi na spletnih družbenih 
omrežjih tudi delil objave identitarcev. 
Kurz, ki se običajno v javnosti vzdrži izjav na račun koalicijskih partnerjev, se je v ponedeljek odločil ravnati drugače. Povod 
za njegove izjave je bilo medijsko razkritje o tem, da so si identitarci in funkcionarji FPÖ v Linzu delili neko hišo. V vili, ki je v 
lasti študentskega združenja, povezanega z FPÖ, so bivali tudi člani lokalne identitarne organizacije. 
Podkancler in vodja FPÖ Strache je sicer že prejšnji teden skušal pomiriti ozračje. Poudaril je, da nima FPÖ nobene zveze z 
identitarnim gibanje in da identitarci v svobodnjaški stranki ne smejo imeti nobene funkcije. 
Kanclerjeve izjave predstavljajo udarec za svobodnjake, ki skupaj z ljudsko stranko vladajo od konca leta 2016 in se skušajo, 
predvsem pred bližnjimi volitvami v Evropski parlament, prikazati kot dostojna in častna stranka. 

• Cipras obisk v Skopju označil za korak naprej za Balkan in Evropo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042881830/Svet/cipras-obisk-v-skopju-oznacil-za-korak-naprej-za-balkan-in-evropo-  
Grški premier Aleksis Cipras se danes mudi na obisku v Severni Makedoniji. Ta obisk, ki je prvi obisk kakega grškega 
premierja od razglasitve makedonske neodvisnosti leta 1991, je označil za “zgodovinski korak naprej za Balkan in 
Evropo”. Tudi makedonski premier Zoran Zaev je poudaril, da gre za zgodovinski obisk. 
 
 
»Sem smo prišli, da bi našli rešitev, da bi gradili mostove namesto zidov,« je po poročanju makedonske tiskovne agencije 
Mia po pogovorih na skupni novinarski konferenci z Zaevom povedal Cipras. Poudaril je, da je zdaj treba pohiteti, saj so 
zapravili tri desetletja. 
Tudi makedonski premier je dejal, da je ob pogledu v preteklost videti zamujene priložnosti. »Ko pa pogledaš naprej, vidiš 
odprte priložnosti in skupne interese. Sosednji državi sta sprejeli pogumne odločitve za enotnost,« je poudaril. »Kar se je 
zdelo nemogoče, je postalo resničnost,« je dodal. 
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Premierja sta tako v skladu s prespanskim sporazumom, s katerim sta državi lani razrešili več desetletij trajajoč spor glede 
imena Severne Makedonije, podpisala akcijski načrt za krepitev sodelovanja med državama. 
V središču današnjega obiska je sicer gospodarsko sodelovanje. Grškega premierja spremlja več kot 100 podjetnikov, ki 
želijo vzpostaviti boljše sodelovanje z makedonskimi kolegi. Veliko grških podjetij je sicer kljub težavam zaradi neurejenih 
odnosov v sosednji državi že doslej poslovalo. Cipras in Zaev bosta danes odprla tudi poslovno konferenco, ki se je bo 
udeležilo več kot 400 podjetnikov iz obeh držav. 
Grčija Severni Makedoniji v podporo 
Cipras je ob tem napovedal tudi podporo Severni Makedoniji na njeni poti v Evropsko unijo. Ob robu obiska so ministri obeh 
držav podpisali še več drugih sporazumov, med drugim o sodelovanju na področju prometa in obrambe. Pri slednjem sta se 
Atene in Skopje dogovorila, da bo Grčija z letali iz Soluna nadzorovala makedonski zračni prostor. 
Ob prihodu grškega premierja pred poslopje makedonske vlade sicer niso zaigrali himen držav, kot je običajno ob uradnih 
obiskih. Ob tem se je javnost spraševala, ali so to storili zato, ker je v besedilu makedonske himne še staro ime države. A so 
v makedonskem protokolu pojasnili, da so se za to odločili zaradi zamude Ciprasovega letala, da bi lahko sledili 
predvidenemu programu obiska, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug. 
To je prvi uradni obisk kakega grškega premierja v Skopju od razglasitve makedonske neodvisnosti leta 1991. Do njega 
prihaja po lanski sklenitvi prespanskega sporazuma o imenu nekdanje jugoslovanske republike, v skladu s katerim ga je letos 
spremenila v Severno Makedonijo. Grčija je od leta 1991 nasprotovala imenu svoje severne sosede, saj je Makedonija ime 
pokrajine na njenem severu. Zaradi tega spora je Grčija blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo. Po 
uveljavitvi prespanskega sporazuma Severna Makedonija letos pričakuje članstvo v Natu, saj v državah članicah že poteka 
postopek ratifikacije protokola o njem pristopu v Nato. 

• Delovna skupina brez sklepov glede domnevne nezdružljivosti funkcij poslanca Horvatha. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 3. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042882049/slovenija/delovna-skupina-brez-sklepov-glede-domnevne-nezdruzljivosti-funkcij-
poslanca-horvatha  
Delovna skupina za preučitev sprememb zakona o poslancih se je dogovorila, da bodo slednjega dopolnili tako, da ne bo 
več dvoma o nezdružljivosti funkcije poslancev z drugimi funkcijami. Zakonodajno-pravna služba pa je pojasnila, da 
mandatno-volilna komisija nima pristojnosti za sklic seje s predlogom za odvzem mandata poslancu Ferencu Horvathu. 
 
 
»Mandatno-volilna komisija DZ (MVK) je naredila vse, kar je morala, sedaj je na potezi Komisija za preprečevanje korupcije 
(KPK),« je danes po srečanju delovne skupine pojasnil predsednik MVK Ivan Hršak in poudaril, da mora protikorupcijska 
komisija odigrati svojo vlogo. 
Slednja namreč po njegovih navedbah v tednu dni, torej v času, ko je govora o domnevni nezdružljivosti funkcije poslanca 
madžarske narodne skupnosti Horvatha z njegovo direktorsko funkcijo v podjetju Minta, ni »zmogla nobene izjave«. To je za 
Hršaka nesprejemljivo. Spomnil je še, da je nezdružljivost poslanske funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti določena 
v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon o poslancih sicer v 12. členu določa, da poslanec ne sme opravljati 
pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. V drugem odstavku določa, da poslanec ne 
sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe. Najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata mora 
poslanec prenehati opravljanje navedenih dejavnosti, če tega ne stori, pa mu preneha mandat. 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije sicer dopušča izjeme, a v 26. členu določa, da poklicni funkcionar ob javni 
funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. 
V 27. členu med drugim navaja, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali 
zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih 
agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Medtem ko je 
Hršak že minuli teden dejal, da MVK nima pristojnosti za odločanje o domnevni nezdružljivosti funkcij Horvatha, pa je večina 
poslanskih skupin menila, da zakon o poslancih tudi v povezavi z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije zelo jasno 
določa nezdružljivost funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Pri tem so spomnile, da ni malo poslancev, ki 
se je v preteklosti že odreklo svojim drugim funkcijam ali opravljanju dejavnosti. Tako so izrazile pričakovanje, da bo to 
vprašanje, ki se je odprlo po dilemi glede položaja Horvatha, obravnavala mandatno-volilna komisija. 
Horvath sicer zavrača očitke v zvezi s hkratnim opravljanjem funkcije poslanca in direktorja družbe Minta. Kot poudarja, kot 
direktor ni imel nobenega dohodka in po mnenju pravnikov, s katerimi se je posvetoval, ni opravljal pridobitne dejavnosti, 
zato sta omenjeni funkciji združljivi. 

• Razstava v stavbi parlamenta: O mejnih kamnih, bodečih žicah in stražnih stolpih. Im. Dnevnik, Ljubljana, 3. 
april 2019 

https://www.dnevnik.si/1042881871/slovenija/razstava-v-stavbi-parlamenta-o-mejnih-kamnih-bodecih-zicah-in-
straznih-stolpih  
V stavbi parlamenta oziroma preddverju dvorane državnega sveta so včeraj opoldne odprli razstavo Mejni kamni, bodeča 
žica, stražni stolpi in minska polja: Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941–1945. Pod njo se podpisujejo oddelek 
za zgodovino Filozofske fakultete, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Državni svet Republike Slovenije. Prof. dr. Božo Repe, vodja 
projekta, pravi, da je bila druga svetovna vojna eden najbolj kritičnih trenutkov slovenske zgodovine. Po Hitlerjevih 
ukazih so Jugoslavijo razkosali, na našem ozemlju pa se je pojavilo pet različnih mejnih območij in mej, ki so globoko 
zarezale v vsakdanjik in navade domačinov. Na dvanajstih panojih so prikazane okupacijske meje – več kot 560 
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kilometrov jih je bilo, od porečij Mure, Save, Sotle in Kolpe do Triglavskega pogorja –, in sicer kako so bile varovane z 
žicami, minskimi polji, stražnimi stolpi ter kako so potekali prehodi in kako so vse to doživljali ljudje, živeči ob meji. 
Razstava bo na ogled do 26. aprila, vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Im 
 

 
Slika: Razstava v stavbi parlamenta: O mejnih kamnih, bodečih žicah in stražnih stolpih. Foto: Bojan Velikonja  
 

• Se hrvaški obveščevalci znova poigravajo s Slovenijo?  Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 3. april 2019 
https://www.dnevnik.si/1042882058/slovenija/se-hrvaski-obvescevalci-znova-poigravajo-s-slovenijo  
Medtem ko Slovenija toži Hrvaško pred sodiščem EU zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama, je 
medijska hiša Pop TV objavila novico, da naj bi hrvaška varnostnoobveščevalna služba SAO prisluškovala agentki Simoni 
Drenik in sodniku Jerneju Sekolcu.  
 

 
Slika: Interes za obujanje arbitražne zgodbe kot neverodostojne zaradi delovanja slovenske agentke in sodnika ima 
Hrvaška, ki skuša tujo javnost prepričati o utemeljenosti svojega zavračanja implementacije arbitražne sodbe. Foto: 
Tomaž Skale  
 
Postopek arbitraže o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško je bil 20 let po začetku spora tik pred razpletom, ko so konec 
julija 2015 diplomatske napore prek srbskih medijev presekali posnetki pogovora slovenske agentke z ministrstva za zunanje 
zadeve Simone Drenik in sodnika v arbitražnem tribunalu Jerneja Sokolca. Zaradi nedovoljenega stika med agentko in 
sodnikom je Hrvaška nemudoma odstopila od arbitražnega postopka, Sloveniji pa je pred sodiščem uspelo dokazati, da 
kršitev ni bila tako hude narave, da bi bila celoten proces in tudi končna sodba kakor koli kompromitirana. To sosednje 
države ni prepričalo. Medtem ko je Slovenija v celoti izpolnila sodbo arbitražnega sodišča o poteku meje med državama, 
Hrvaška to vztrajno zavrača in poziva Slovenijo k dogovoru o novi rešitvi. Zaradi tega se državi prepirata tudi pred sodiščem 
EU, ki naj bi sodbo podalo konec letošnjega leta. 
Prst je bil najprej usmerjen v Američane 
Med neodgovorjenimi vprašanji v zvezi z dogodki pred štirimi leti je bilo tudi, kdo je prisluškoval Drenikovi in Sekolcu. Leta 
2015 so določeni krogi širili govorice, da so to storile ameriške obveščevalne službe, posnetke pa predale hrvaški SAO, da bi 
s tem pritisnile na Slovenijo zaradi preveč prorusko usmerjene zunanje politike. Pop TV pa je danes poročala (in se pri tem 
sklicevala na bosanske medije in zanesljive vire tuje obveščevalne službe), da naj bi bila za nezakonitim obveščevalnim 
delom v Sloveniji hrvaška varnostnoobveščevalna služba SAO, akcijo pa naj bi vodil agent Davor Franić. Spomnimo, takratni 
premier Hrvaške Zoran Milanović je ob nekem dogodku komentiral, da lahko največje zasluge za izstop Hrvaške iz 
arbitražnega procesa pripišejo hrvaški obveščevalni službi. 
Šarec naj bi zadevo komentiral jutri 
Medtem ko na ministrstvu za zunanje zadeve primera danes niso želeli komentirati, so v kabinetu predsednika vlade 
napovedali, da bo premier Marjan Šarec o njem spregovoril jutri. Dobro obveščeni krogi sicer opozarjajo, da je lahko 
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celotna zgodba precej privlečena za lase, saj se prek medijev tretjih držav (v tem primeru BiH, posnetki iz leta 2015 so bili 
lansirani v Srbiji) skuša obnavljati zgodbo, ki je za Slovenijo zaključena. Interes za obujanje arbitražne zgodbe kot 
neverodostojne zaradi delovanja slovenske agentke in sodnika ima Hrvaška, ki skuša tujo javnost prepričati o utemeljenosti 
svojega zavračanja implementacije arbitražne sodbe. To pa bi lahko pojasnilo tudi dejanje hrvaškega patruljnega čolna, ki je 
pred več kot tednom dni dvakrat priplul skoraj do Pirana in na tak način grobo kršil ne le mejo na morju, ki jo je določilo 
arbitražno sodišče, pač pa tudi sredinsko mejo, ki jo zagovarja Hrvaška.  

• Notranje ministrstvo bo na 292 parcelah s tehničnimi ovirami ustanovilo 10-letno služnost. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 4. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042882201/slovenija/notranje-ministrstvo-bo-na-292-parcelah-s-tehnicnimi-ovirami-
ustanovilo-10letno-sluznost  
Ministrstvo za notranje zadeve bo začelo postopke za ustanovitev 10-letne služnosti na 292 parcelah, na katerih je država 
po izbruhu migrantske krize leta 2015 postavila tehnične ovire. Lastnikom bo pri tem izplačala odškodnino, je danes 
sklenila vlada. Gre sicer za parcele, kjer so tehnične ovire postavljene že več kot dve leti. 
 
 
Zakon o nadzoru državne meje namreč določa, da sme policija postaviti in uporabljati tehnična sredstva za nadzor državne 
meje na zemljiščih in vodnih površinah ne glede na to, kdo je njihov lastnik, lastniki pa ji morajo omogočiti prost dostop in 
gibanje. Pri tem zakon predvideva tudi izplačilo nadomestila lastniku in omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno 
korist, če je za nadzor državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč in ta traja več kot dve leti. 
Javno korist za ustanovitev služnosti in potreben čas obremenitve ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu, 
ministrstvo za notranje zadeve pa nato v šestih mesecih začne postopke za ustanovitev same služnosti. 
Takšen sklep je vlada sprejela na današnji seji, nanaša pa se na 292 parcel, kjer so tehnične ovire v obdobju od 1. januarja 
2016 do konca leta 2018 postavljene dlje kot dve leti. 
Prve odškodnine bodo izplačane 2020 
Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, bodo postopki stekli v letošnjem letu. Določena bo tudi višina odškodnine »za 
celotno obdobje (10 let) obremenitve zemljišča s služnostjo v javno korist«. Odškodnina bo izplačana na letni ravni za 
preteklo leto. »To pomeni, da se bodo prve odškodnine izplačevale v proračunskem letu 2020,« so zapisali. 
Na letni ravni je strošek za odškodnine ocenjen na okoli 22.000 evrov, skupni strošek pa na 230.000 evrov - od tega naj bi 
šlo za odškodnine v 10 letih 220.000 evrov, za vodenje postopkov pa 10.000 evrov. 
Vlada je en podoben sklep sprejela že leta 2018, ko je sklenila, da se služnost v javno korist za deset let ustanovi na 2665 
parcelah, na katerih so bile začasne tehnične ovire v obdobju od 11. novembra 2015 do konca leta 2017 postavljene dlje kot 
dve leti. 

• Šarec glede hrvaškega prisluškovanja: Kar smo slišali, je zaskrbljujoče. rbg, STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882178/slovenija/sarec-glede-hrvaskega-prisluskovanja-kar-smo-slisali-je-zaskrbljujoce  
Skrbi nas, če je to način delovanja v EU, je danes po seji vlade v zvezi z navedbami, da so slovenskemu sodniku in agentki 
med arbitražnim postopkom prisluškovali hrvaški obveščevalci, dejal premier Marjan Šarec. Pojasnil je, da je na zaprtem 
delu seje šef Sove pojasnil situacijo, kar so slišali, pa je po Šarčevih besedah zaskrbljujoče. 
 
 
Kot smo že pisali, je Pop TV včeraj poročala, da naj bi za nezakonitim obveščevalnim delom – tekom katerega so pred leti 
prisluškovali agentki z ministrstva za zunanje zadeve Simoni Drenik in sodniku v arbitražnem tribunalu Jerneju Sokolcu – v 
Sloveniji stala hrvaška varnostnoobveščevalna služba SAO, akcijo pa naj bi vodil agent Davor Franić.  
»Ne bom konkreten, ker gre za sistem nacionalne varnosti in obveščevalne službe in ni modro preveč govoriti, a moram 
povedati, da je bil na seji vlade prisoten direktor Sove, ki je razložil situacijo širše na Balkanu kot tudi v zadevi,« je danes v 
komentarju dejal premier Šarec. Dejal je, da je bilo tisto, kar so slišali zaskrbljujoče. »Po eni strani smo zadovoljni, ker 
obveščevalna služba dobro dela, po drugi strani nas lahko skrbi, če je to način delovanja znotraj EU in če je to odnos med 
državami, ki naj bile prijateljske,« je dodal Šarec. 
Premier je še poudaril, da je dejstvo, da je arbitražni postopek končan in da je bil pogoj za vstop Hrvaške v EU. »Zato nas 
tisto, kar smo danes izvedeli, ni navdalo z optimizmom, kar se tiče sosedskih odnosov,« je dejal in dodal, da bo Slovenija še 
naprej delovala v evropskem duhu. 
Erjavec: Do afere prišlo, saj slovenska agentka in sodnik sploh ne bi smela komunicirati 
Obrambni minister Karl Erjavec, ki je bil v času arbitražne afere vodja diplomacije, pa je po seji vlade novinarjem dejal, da je 
zadovoljen, da se je odkrilo, kdo je prisluškoval. »Očitno so bile to hrvaške tajne službe, z interesom, ker je bilo očitno 
hrvaško vodstvo mnenja, da arbitražna razsodba za Hrvaško ne bo ugodna, da bo Slovenija dobila prost dostop do odprtega 
morja in da bo dobila več kot polovico Piranskega zaliva. Očitno so želeli ta postopek diskreditirati,« je dejal. Po njegovem 
mnenju so za objavo prisluhov takrat izbrali pravi trenutek, saj je bil v tujini, ko je ženo peljal na izlet ob 25. obletnici 
poroke. »Izkoristili so priložnost, da so takrat udarili s to novico,« pravi Erjavec. 
Poudaril je sicer, da tedanja slovenska agentka in sodnik sploh ne bi smela komunicirati, in to je tudi razlog, da je prišlo do 
prisluškovalne afere, zadovoljen pa je, da je Slovenija na sodišču v Haagu dokazala, da zadeva ne vpliva na končno odločitev 
in je do nje tudi prišlo. Ni pa želel komentirati, ali bo razkritje o tem, kdo je prisluškoval, Sloveniji v nadaljevanju kaj 
pomagalo, češ da je to stvar nadaljnjih postopkov. 
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Sekolec in Drenikova sta, potem ko so bili poleti leta 2015 razkriti prisluhi, odstopila, Hrvaška pa je sporočila, da je arbitražni 
postopek o meji s Slovenijo tako kompromitiran, da ne bo sprejela arbitražne razsodbe o meji. Kdo je prisluškoval Sekolcu in 
Drenikovi, doslej ni bilo znano, pojavljala pa so se ugibanja, da bi lahko za prisluhi stali nemški ali ameriški obveščevalci. 
 

Večer, Maribor 

• Kaiser pomagal obrniti trende. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 29.03.2019 
https://www.vecer.com/kaiser-pomagal-obrniti-trende-6684369 
 
Koroški deželni glavar, ki ima velike zasluge, da je dvojezičnost na avstrijskem Koroškem vse bolj normalna, je polaskal 
Sloveniji, da je lahko Avstriji za zgled pri ustavni pravici do pitne vode. 
V uvodu današnjega, petega zasedanja Skupnega odbora Slovenija - avstrijska Koroška na Brdu pri Kranju sta se najprej 
bilateralno sešla slovenski zunanji minister Miro Cerar in gost iz Celovca, koroški deželni glavar Peter Kaiser. Oba sta tudi po 
koncu dela odbora, ki je premogel tri omizja - o povezovanju prostora, rekli bi območja, mreženju ljudi in o gospodarskem 
sodelovanju -, stopila pred novinarje. 
Cerar je pohvalil pozitivne trende pri sodelovanju med Slovenijo in Koroško, saj da se krepijo gospodarski, energetski, 
varnostni, pa tudi kulturni in športni stiki. "V pogovoru sem prijatelju deželnemu glavarju dejal, da so mi tudi predstavniki 
slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, s katerimi sem se sestal že v ponedeljek, potrdili pozitivne trende v 
odnosih med našo manjšino in deželo Koroško. Rekli so, da je te trende s svojo aktivno vlogo spodbudil prav Peter Kaiser. Za 
njegovo pozornost pri uresničevanju pravic manjšine sem se mu tudi zahvalil. Vendar sem mu predal še nekatere pobude in 
vprašanja koroških Slovencev z upanjem na nadaljevanje napredka." 
Za dvojezično šolstvo veliko zanimanje 
Deželni glavar Kaiser, ki je znan po naklonjenosti do slovenske manjšine, se je potrudil pozdraviti in zahvaliti se v slovenščini, 
nato pa je nadaljeval po nemško: "Dvojezično šolstvo je na Koroškem edino, ki raste in se glede na prijave širi. Med drugim 
imamo po 60 letih v deželi 59 dvojezičnih ljudskih šol, 17 srednjih šol in še tri gimnazije oziroma akademije. 
Prihodnost Evropske unije ne leži samo v rokah Strasbourga ali Bruslja, pač se odvija tudi v naši bližini 
Perspektive so zelo pozitivne, kajti v deželi postaja dvojezičnost vedno bolj sprejeta." Kaiser si je zaželel boljši razvoj tudi pri 
dvojezični topografiji. Posebej zadnjih težav z dvojezičnimi napisi v vasi Sele v občini Žitara vas, ki jo vodi župan iz njegove 
socialdemokratske stranke, sicer ni posebej omenjal. Je pa opozoril na letošnjo stoletnico koroškega plebiscita, po katerem 
je večina dežele pripadla Avstriji: "Stota obletnica je priložnost, da tisto, kar nas je ločevalo, spremenimo v skupno proslavo 
s slovenskimi udeleženci." Kaiser je še spomnil na začetke skupnega odbora, ki se je pod imenom kontaktni odbor sestal 
prvič leta 2014, do danes pa "smo ga poenotili in povzdignili na diplomatsko raven". Kajti prisotni sta bili poleg petih od 
sedmih članov deželne vlade tudi obe veleposlanici Ksenija Škirlec in Sigrid Berka. Če se je Cerar gostu zahvalil za podporo 
pri kandidaturi za organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva leta 2023 v Planici, pa je Kaiser izpostavil tako imenovano 
Evropeado. To bo četrto nogometno prvenstvo manjšinskih ekip iz vse Evrope, ki ga kanijo prirediti prihodnje leto ob 
Klopinjskem jezeru. 
Druga cev karavanškega predora do leta 2026 
Cerar je poudaril: "To ni sodelovanje zgolj med Slovenijo in Koroško, med našimi institucijami in našimi ljudmi, ampak je to 
evropsko sodelovanje v duhu evropskih vrednot, saj prispeva k izboljšanju odnosov ne le v celotni regiji, temveč tudi po 
Evropi." Kaiser se je strinjal in napovedal končanje izgradnje druge cevi karavanškega predora do leta 2026: "Tako ne bomo 
le mi med sabo bolje prometno povezani, bolje bomo po baltiško-jadranskem koridorju povezali tudi Evropo." Tudi Kaiser je 
menil, da je sodelovanje pri varstvu pred naravnimi nesrečami odlično, tudi obveščanje o nuklearki Krško da spada sem. Do 
izboljšav za manjšini na obeh straneh meje da je treba priti v dialogu in še da je Slovenija pravzaprav lahko za zgled Avstriji 
glede politike do vode, ko pa je pravica do pitne vode že zapisana v slovensko ustavo. Kaiser: "Vse naše dobro sodelovanje 
dokazuje, da prihodnost Evropske unije ne leži samo v rokah Strasbourga ali Bruslja, pač se odvija tudi v naši bližini." 
Obsodba kot uspeh pravne države 
Na novinarsko vprašanje, ali bo morda po današnji obsodbi Andreja Šiška, vodje Štajerske varde in predsednika Gibanja 
Zedinjena Slovenija, v Mariboru na osem mesecev zapora, podobno kot Avstrija tudi Slovenija začela razmišljati o prepovedi 
identitarnih gibanj, je Miro Cerar odgovoril: "Obsodbo Šiška štejem za uspeh pravne države. Tako nevarna in ekstremna 
dejanja, ki lahko povzročijo hude posledice, saj na neki način spodkopavajo pravni red, morajo doživeti ustrezen pravni 
epilog. Verjamem, da je bila odločitev sprejeta v pravi smeri, saj mora Slovenija ostati dežela kulture, miru in varnosti, 
država, v kateri ne bo sovraštva, sovražnega govora in sovražnosti, ki skušajo spodkopati temelje povezane Evrope."  

• Razmere v znanosti: Kdaj, če ne zdaj, ko je že skoraj prepozno. Franja Žišt. Večer, Maribor, 30.03.2019 
https://www.vecer.com/razmere-v-znanosti-kdaj-ce-ne-zdaj-ko-je-ze-skoraj-prepozno-6684444  
 
 
Kar nekaj praznovanja si bo lahko privoščila slovenska znanost v tem letu. Ljubljanska, naša največja in najstarejša univerza, 
bo 100-letnico slavila v decembru, Institut Jožef Stefan je s slavnostno akademijo zaznamoval 70 let delovanja v minulem 
tednu. O tem, kako ponosni smo lahko na dosežke njihovih znanstvenikov in raziskovalcev, je bilo mogoče slišati iz ust 
slovenske politike. Da so bili težki časi za znanost, sicer tudi. "Pa vendarle ta vlada ima posluh za znanost, za raziskave, za 
razvoj," je dejal predsednik vlade Marjan Šarec in med drugim povedal, da lahko vlada za razvoj prispeva denar in poskrbi, 
da bo ta pravilno razdeljen in smotrno porabljen. Res je že prejšnja vlada ustavila padanje denarja za znanost, tudi zato, ker 
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so znanstveniki tako množično protestno zakorakali na ulico, in res je zdajšnja vlada v rebalansu proračuna znanosti podarila 
nekaj več denarja, ko "prvič v zgodovini" področju namenja 200 milijonov evrov. Kako dobro se sliši! 
Pa vendar, kaj to pomeni v luči razmer, ki trenutno vladajo v znanosti? Slovenija je bila v zadnji ekonomski krizi v skupini 
tistih držav, ki so, kljub drugačnim priporočilom Evropske komisije, zategnile pas tudi ali pa predvsem pri znanosti, s čimer 
smo se še bolj odmaknili od skupnega evropskega cilja, da stara celina postane vodilna na znanju temelječa družba. 
Neskladja med bolj in manj razvitimi državami pa so se še povečala. Kam sodimo, je najbrž jasno. Na to, da slovenska 
znanost že dolgo ni bila deležna večjih ambicioznih iniciativ od države, so v pismu predsedniku vlade pred dobrimi tremi 
meseci opozorili vodilni slovenski znanstveniki, ki so za svoje delovanje prejeli denar Evropskega raziskovalnega sveta. 
Primerjave z državami okoli nas nam lahko vzamejo sapo. Češka je zgradila več centrov odličnosti in vsakega financirala z 
okoli 200 milijoni evrov, Hrvaška je za enega od inštitutov namenila polovično vsoto, samo medicinska univerza na Dunaju 
bo do leta 2025 od države prejela 339 milijonov evrov, ob tem, da je Avstrija za razvoj univerz namenila milijardo evrov. Cel 
spisek investicij okoli nas je dolg, celo Romunija in Bolgarija se lahko pohvalita z njimi. Pa mi? 
Najkrajšo na vrtiljaku varčevanja so potegnili mladi. Več kot polovici so bila zaprta vrata inštitutov, ker denarja zanje ni bilo 
več. Pa tudi za tiste, ki je še ostal, ga ni kaj prida. Ob tem, ko lahko v gospodarstvu prejmejo več kot dvakrat višjo plačo kot v 
javnih inštitucijah, in ob tem, ko jih tujina sprejema z odprtimi rokami, ni več veliko entuziastov, ki bi z veseljem raziskovali 
za državo. Zakaj pa bi jo? Nekateri, ki odhajajo v tujino, z domovino celo raje prekinejo vse stike, kot da bi se borili z 
birokratskimi nesmisli, do uspešnih raziskovalcev in znanstvenikov na izpopolnjevanju v tujini, ki se spopadajo z neprijazno 
domačo davčno zakonodajo. Tisti, ki ostajajo, pa nikakor ne slikajo rožnate podobe. Od tega, da zaradi pomanjkanja 
državnega denarja večinoma živijo od evropskih projektov in so se primorani "prodajati" ali - z drugimi besedami - rezultate 
svojih raziskav predstaviti všečno. Pa do tega, da so pogosto ravno najmlajši raziskovalci najbolj obremenjeni z delom pri 
projektih in pisanjem znanstvenih člankov, medtem ko se njihovi mentorji pehajo za denarjem in točkami. Najbolje je pač 
izkoristiti poceni delovno silo, ki si želi pridobiti čim več izkušenj in še ni izgubila upanja, da bo kdaj doma deležna ustreznih 
delovnih pogojev, najprej z dobrimi odnosi, s tujino primerljivo raziskovalno opremo in spodobno plačo. 
Če politika misli resno, bo morala še odločneje staviti na možgane države 
Diagnoza slovenske znanosti je že dolgo znana, prognoza ob takem odnosu in vlaganjih predvidljiva. Kakšen posluh za 
znanost, raziskave in razvoj ima torej država in z njo ta vlada? Pa niti posluh ni več dovolj. Če politika misli resno, bo morala 
še odločneje staviti na možgane države. Že res, da slovenski znanstveniki še vedno kljub vsemu dosegajo vrhunske rezultate, 
a preveč pogubno bi bilo, če bi bila zgodba podobna tisti, ko kmetu osel pogine ravno takrat, ko ga je naučil stradati. Časi 
suhih krav so mimo, zato bi bilo smotrno proslavljanja ob okroglih jubilejih kreatorjev naše prihodnosti zaliti še kako 
drugače kot le z rujno kapljico. 
Kdaj, če ne zdaj, ko je že skoraj prepozno. 
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Ministrstvo je ob tem poudarilo, da ni razlogov za stopnjevanje napetosti in neresnične izjave. Dodali so še, da so slovensko 
stran večkrat pozvali k dialogu za končno določitev meje med državama. 
Hrvaško zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je presenečeno nad "neresničnimi in pravno neargumentiranimi" 
izjavami slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja o vplutju hrvaškega policijskega čolna v slovenske vode. Sredine 
trditve ministra so v celoti zavrnili in poudarili, da dogajanje na morju 24. marca v nobenem primeru ni izstopalo. 
"Šlo je za rutinsko in vsakdanjo plovbo ter izvajanje nadzora hrvaške policije v hrvaških ozemeljskih vodah v in pred 
Piranskim zalivom, pa tudi za nezakonito plovbo slovenskega policijskega plovila v hrvaških ozemeljskih vodah," je hrvaško 
ministrstvo za zunanje in evropske zadeve še zapisalo v današnjem sporočilu za javnost. 
Potrdili so še, da so v četrtek prejeli diplomatsko noto slovenskega zunanjega ministrstva, ki jo je v izjavi za medije 
napovedal Cerar. Ob tem so poudarili, da trditve iz Cerarjeve izjave za medije v noti niso niti omenjene niti opisane. 
"Slovenska nota odgovarja na prejšnjo noto hrvaške strani in ponavlja splošne, pravno neargumentirane teze o domnevnih 
kršitvah meje," še piše v sporočilu Zagreba. 
Ministrstvo je ob tem poudarilo, da ni razlogov za stopnjevanje napetosti in neresnične izjave. Dodali so še, da so slovensko 
stran večkrat pozvali k dialogu za končno določitev meje med državama. 
Cerar je v sredo v Ljubljani dejal, da je hrvaški policijski čoln v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje, kar je 
označil za intenzivno provokacijo. Poudaril je, da gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med 
državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada 
postala članica schengenskega območja. 
Vodja slovenske diplomacije je še povedal, da so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila 
navigacija, kar je po njegovem "prozoren izgovor". Nedeljski incident po njegovih besedah dokazuje, da je implementacija 
arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi "celotne 
evropske zgodbe". 

• David Vig iz Amnesty International Madžarske: Grozijo nam tudi s smrtjo in posilstvi. To je rezultat uradnih 
politik. Intervju: David Vig. Pogovarjala se je: Kristina Božič. Večer, Maribor,  31.03.2019 

David Vig vodi madžarsko pisarno mednarodne organizacije Amnesty International  
https://www.vecer.com/david-vig-iz-amnesty-international-madzarske-grozijo-nam-tudi-s-smrtjo-in-posilstvi-to-je-
rezultat-uradnih-politik-6684720 
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Kazenski odvetnik govori o madžarskih šolah, kjer na straniščih ni vode in elektrike, o bolnicah, kjer manjka postelj. David 
Vig vodi madžarsko pisarno mednarodne organizacije Amnesty International od decembra lani in opozarja na konkretne 
posledice, ki jih ima spodkopavanje vladavine prava ter vse bolj avtoritarna oblast na življenja ljudi. 
Prejšnji teden so članice evropske ljudske stranke (EPP) začasno suspendirale pravice madžarske vladajoče stranke 
Fidesz. Nekateri v tem vidijo zmago Viktorja Orbana, saj Fidesza niso izključili, drugi dolgo pričakovano reakcijo na kršitve 
človekovih pravic in spodkopavanje vladavine prava na Madžarskem. Kako ste te dogodke razumeli vi? 
Naš cilj je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in vladavino prava. Ali je Fidesz član EPP ali ne, nam ni pomembno. Ne 
zanima nas posamezni politik niti določena politična stranka – zahtevamo pa spoštovanje človekovih pravic in vladavine 
prava. 
Imajo institucije EU učinkovite mehanizme, da preprečijo stopnjevanje sistematičnih kršitev človekovih pravic in 
vladavine prava? 
Pomembno je, da se o kršitvah govori. Zelo pomembno je, da se pokaže probleme zaradi vse manjšega prostora, ki ga 
imamo za svoje delo nevladne organizacije, ki smo aktivne na področju človekovih pravic na Madžarskem. Pomembno je 
opozoriti na probleme zaradi spodkopavanja neodvisnosti sodstva, ekstremne koncentracije lastništva medijev, zaradi 
napadov in blatenja oseb, ki so kritični do oblasti. O tem je treba govoriti in kršitve razkrivati. Posledice teh kršitev so 
pomembnejše kot članstvo Fidesza v EPP. 
"Ljudje na Madžarskem gredo v šole in vidijo, da na straniščih ni toaletnega papirja, ki ga morajo otroci prinesti od doma, 
luči ne delajo, voda ne priteče iz pip. Ko gredo v lokalno bolnico, ne morejo ostati tam čez noč, saj ni dovolj postelj ali pa v 
bolnicah ni ogrevanja … to je realnost." 
Ob tem sem prepričan, da institucije EU še vedno igrajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju spoštovanja človekovih 
pravic ter vladavine prava. Želim si, da ne bi nikoli prišli do točke, ko članice postavljajo pod vprašaj te temeljne vrednote 
EU. A če to Madžarska ali druga članica počno, se moramo s tem soočiti. Proti Madžarski tečejo trije postopki pred Sodiščem 
EU. Gre za dober mehanizem, ki lahko popravi določene pravne težave. Pomemben je tudi postopek na podlagi 7. člena 
pogodbe EU, ki so ga lani septembra sprožili evropski parlamentarci, a z njim se zavlačuje. Narobe bi bilo, da bi hiteli, a 
vsebinska razprava o kršitvah je pomembna. Strategija madžarske vlade je zavlačevanje, vsebinsko želijo to potisniti pod 
mizo, zato se osredotočajo na postopkovne zahteve. A govoriti moramo o posledicah, ki jih občutijo ljudje v svojem 
vsakdanu. Sami vidimo, da so napadi na dveh ravneh: sprejema se nova pravila, ki otežujejo delo, in ljudi se z medijskimi 
napadi poskuša diskreditirati.  
Kateri napadi so bolj moteči in problematični? 
Imamo že dve generaciji zakonov, ki napadajo in omejujejo delo nevladnih organizacij. Leta 2017 je bil sprejet zakon po 
ruskem vzoru, ki je stigmatiziral vse nevladne organizacije, ki prejmejo denar iz tujine. To morajo napisati na vseh 
dokumentih in letakih, če gre letno za znesek, ki presega 26 000 evrov v finančnem letu, pa se mora organizacija prijaviti v 
novo vzpostavljeni register.  Gre za obliko samo-stigmatizacije.  
Amnesty se je vpisal v ta register? 
Ne. Prepričani smo, da je zakon protipraven, v nasprotju z mednarodnimi standardi človekovih pravic, saj neupravičeno 
posega v svobodo do združevanja. Zavračamo, da bi se zato kamorkoli vpisovali. Zakon ocenjujemo za diskriminatoren, saj 
ne velja za vsa združenja, ne vključuje denimo verskih organizacij. Lani pa je vlada sprejela še dve zakonski spremembi. 
Novelirala je kazenski zakonik, ki zdaj določa, da je kaznivo dejanje vsakršna podpora ilegalnim migracijam. To pomeni, da je 
z letom dni zapora zagroženo za ravnanja, ki so zelo nedoločno opisana. Prej sem delal kot kazenski odvetnik, pa ne vem, kaj 
zakon pravzaprav zahteva. Kriminalizira del aktivnosti, ki so običajne aktivnosti organizacij za človekove pravice.  
Kaznivo je govoriti o pozitivnih vidikih migracij? 
Da – kaznivo je, če se migracije prikazuje v pozitivni luči. Karkoli že to pomeni. Zato lahko pristaneš za leto dni v zaporu. To 
je nesprejemljivo. Vsepovsod. Pri tem velja poudariti, da govorimo o migracijah, ne o nezakonitih migracijah. 
Tretji zakon, ki ovira delo nevladnih organizacij, predvideva 25-odstotni dodatni davek za vse aktivnosti, ki podpirajo 
migracije. Tudi tu ne govorimo o nezakonitih migracijah, ampak je dodatno obdavčeno vsako delovanje, ki nudi podporo 
migrantkam in migrantom. Poleg tega poteka še blatenje in ustrahovanje vseh nevladnih organizacij, ki so kritične do 
ukrepov oblasti, ne glede na to ali se borijo proti korupciji ali se zavzemajo za enakopravnost žensk in LGBT+ skupnosti. Vsi 
so tarča napadov.  
Tednik, blizu oblastem, je lani objavil imena skoraj dvesto posameznikov in posameznic in jih označil za izdajalce, ker delajo 
za nevladne organizacije. Na tem seznamu sem bil sam pa tudi vsi moji sedanji sodelavci pri Amnesty International 
Madžarske. Označili so nas za plačance Georgea Sorosa, za agente, ki služijo tujim interesom. Gre za popolne nesmisle. 
Večina nas je imela in imamo možnost, da bi se preselili in delali v drugih članicah EU, a vztrajamo, ker želimo prispevati k 
temu, da bi bila Madžarska boljša država, ki bi spoštovala pravice vseh ljudi. 
"Mislimo, da posamezniki nimamo moči, a v resnici, če se organiziramo, je imamo zelo veliko." 
To, da politiki ljudi sramotijo in jih označujejo za izdajalce, je problematično samo zase. A sprožijo tudi ravnanja ljudi, ki nas 
kličejo v pisarno, nam pišejo ali pišejo po družbenih omrežjih in uporabljajo popolnoma iste besede. Skupaj z mojimi 
sodelavkami in sodelavci nam sporočajo, da bi nas bilo treba ubiti ali da želijo, da bi nas posilili. To ni ton javne debate, ki bi 
si ga želeli imeti v članici EU. Ne gre za splošno javno mnenje običajnih ljudi: gre za sovraštvo in blatenje, ki črpa iz govorice 
oblasti in vladajočih politikov. 
Ste lahko konkretni? 
Lani je predstavnik za javnost vladajoče stranke prišel pred vrata naše pisarne in imel tam novinarsko konferenco. Ni prišel k 
nam, ni nam povedal, kaj si misli. Ni ga zanimal naš odziv. Na naših vratih so ostale le nalepke, da smo organizacija, ki 



podpira migracije. Novi zakoni to kriminalizirajo. Trenutno nam ne sodijo, a politiki nas javno napadajo. Ocenjujemo, da gre 
le za vprašanje časa, kdaj se bodo ti napadi konkretizirali. Pa je že sedanje stanje zelo resno. 
Rojeni smo bili v okolje in čas, ki se je zdelo, da je doba človekovih pravic. Se kot družbe še znamo boriti za človekove 
pravice? 
Da, tudi sam sem odraščal v času, ko so bile človekove pravice predstavljene kot pomemben temelj družbe. Madžarska in 
Slovenija sta skoraj istočasno potrjevali zakone z vsemi pravicami, ki so bili pogoj za članstvo v EU. A bojim se, da se te 
zakonske spremembe niso zares prenesle v razmišljanja ljudi in vtisnile v razumevanje, zakaj je spoštovanje pravic vseh 
pomembno za vse. Zakone smo vzeli za preveč samoumevne zmage. Nismo se zavedali, kako pomembno je in na katerih vse 
ravneh mora priti do sprememb. 
Kje nas je spodneslo? 
Marsikje. Niti ni to posebnost Madžarske. Smo pa sedaj izvozniki tega nazadovanja. Populizma, ki gradi na razdvajanju in širi 
med ljudi strah pred abstraktno grožnjo. Podobne procese vidim na Poljskem, v višegrajskih državah, tudi v Sloveniji in na 
Hrvaškem so trendi podobni.  
Da, tako na Hrvaškem kot v Sloveniji poskušajo politiki kriminalizirati in oblatiti delo najbolj kritičnih nevladnih 
organizacij. Kako je v le nekaj letih uspelo obrniti napredek desetletij? 
Viktor Orban je v mnogočem rezultat tega napredka zadnjih šestdesetih let. Pred tridesetimi leti se je glasno zavzemal za 
liberalno-demokratične vrednote, za človekove pravice in vladavino prava. Zdaj je zamenjal svoja stališča, saj je, kot se zdi, 
ugotovil, da mu širjenje strahu in sovraštva med ljudmi prinese več političnih točk in moči. Temu ne moremo reči 
voditeljstvo. Voditeljstvo je, če znaš poiskati proaktivno in napredno rešitev za probleme, s katerimi se v družbi soočamo, ne 
pa, da namesto rešitev krizo menedžiraš tako, da krivdo za probleme zvališ na izmišljene krivce in širiš sovraštvo ter strah. 
Če sem samokritičen, bi rekel, da smo se znotraj gibanj za človekove pravice preveč osredotočali na pravne zmage. Te so 
pomembne – tožbe, strateški sodni boji, sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice so izjemnega pomena. Te 
bitke morajo biti izborjene in dobljene, če država noče izpolniti svojih dolžnosti. A sokrajanom in someščanom na 
konkretnih situacijah nismo znali pojasniti, zakaj so protidiskriminacijske tožbe ali sodbe glede nasilja v družini pomembne 
za njihova življenja in dostojanstvo. 
Omenili ste voditeljstvo. Človekove pravice temeljijo na enakopravnosti vseh. So se organizacije človekovih pravic preveč 
osredotočale na prepričevanje voditeljev in politikov, premalo pa na gradnjo podpore in zavezništva z ljudmi? Lahko 
sedanje nazadovanje ustavijo politiki ali bodo to morali biti običajni ljudje? 
Potrebnih sprememb gotovo ne bodo prinesli politiki. Velika napaka bi bila, če bi stavili na in pričakovali, da bodo sedanjo 
situacijo rešili politiki. Ne smemo čakati nanje. Orbanova stranka se je izmojstrila v političnem komuniciranju in model se 
skuša prenesti tudi v Slovenijo. 
Pod njihovimi pogoji in na njihovem področju se nima smisla boriti na njihov način. Madžarska vlada trenutno troši 
ogromno sredstev za propagando. Te kampanje potekajo prek obcestnih plakatov, reklam na televiziji in radiu, sporočil v 
drugih medijih. Na 14 kilometrih med centrom Budimpešte in letališčem je bilo pred dvema tednoma vsaj 50 plakatov z 
montažo obrazov Georgea Sorosa in Jeana-Claudea Junckerja ter sporočilom, da sta sovražnika iz Bruslja, ki ogrožata državo 
s tem, ko dopuščata, da v Evropo prihajajo migranti. Ti plakati so viseli po celi državi. Kot gibanje za človekove pravice ne 
bomo nikoli imeli toliko denarja, da bi se šli tako kampanjo ali da bi jih v tem preglasili. Naša moč je v tem, da lahko vsak od 
nas to govorico in te trditve prevpraša: na pijači s prijatelji ali na nedeljskem družinskem kosilu. Je logično, da se za te 
plakate troši milijone, medtem ko ljudje na ulici, kjer živim, nimajo dostopa do temeljnih človekovih pravic? Nimajo dostopa 
do tekoče vode, ne morejo si privoščiti primernega bivališča... Če bo dovolj ljudi političnim odločevalcem, na lokalni in 
državni ravni, začelo zastavljati vprašanja o resničnih težavah, s katerimi se soočamo, bo okoli tega zraslo gibanje, ki se bo 
vzravnalo in zahtevalo spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Rešitev ne bo, če bomo čakali, da se oblikuje politična 
opozicija ali da politike sreča pamet. Vsi imamo človekove pravice in na vseh nas je, da se postavimo in zahtevamo 
spoštovanje človekovih pravic vseh ne glede na vse. Ne moremo pričakovati ali čakati, da bodo to naredili politiki namesto 
nas. 
Kako razumete prehod v vse bolj avtoritarno vladavino? Omenili ste koncentracijo politične moči, ukinjanje avtonomije 
in utišanje kritičnih glasov. Je bila nekje prelomna točka ali gre za počasen proces normalizacije? 
Nekaj pomembnih razlik med sedanjim hibridno-avtoritarnim režimom na Madžarskem v primerjavi z režimi v Turčiji ali 
Rusiji zagotovo obstaja. Na Madžarskem se aktivisti za človekove pravice čez noč ne znajdejo v zaporu – vsaj ne še. Novinarji 
ne izginjajo – še ne. A posredne in neposredne grožnje se počasi krepijo in rastejo. Njihov cilj je ljudi utišati ali pa jih vsaj 
odvrniti od kritiziranja oblasti. To gre počasi. Ne gre za prevrat. Poznate rek o žabi, ki se jo počasi kuha, zato da ne skoči iz 
kropa, a na koncu se jo vseeno skuha do smrti? S tem se spopadamo. 
Vse tri Orbanove vlade od leta 2010 dalje so spodkopavale vladavino prava in človekove pravice. Podobno je kot igra, ko 
gradiš čim višji stolp, drugi pa te pri tem ovirajo, s tem da jemljejo različne zidake. Temelji demokracije so zidaki 
neodvisnega sodstva, vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic, enakopravnosti in prepovedi diskriminacije, 
neodvisnih medijev, akademske svobode... Če je teh temeljnih zidakov premalo, se vse podre. To se dogaja z našimi 
državami. Sistemi lahko nekaj časa obstanejo, če posamezni zidaki manjkajo, a ko jih manjka preveč ali so vsi preveč skrhani, 
se vse sesuje. Leta 2010, ko je Fidesz prvič dobil večino, je začel počasi spodjedati in spodkopavati zavore in sistem 
ravnovesij, ki naj bi nadzirali njihovo oblast. Začeli so z ustavnim sodiščem. Omejili so jim pooblastila in imenovali na 
položaje svoje ljudi. Potem so prevzeli tožilstvo. Podobno se dogaja v mnogih sosednjih državah, a stopnja koncentracije 
politične moči na Madžarskem je izjemna. Če smo prej počasi gradili demokracijo, smo zdaj na točki, ko imamo le še tri 
skupine neodvisnih in avtonomnih glasov v družbi: madžarsko akademijo znanosti, ki je pod stalnimi napadi, deloma 



neodvisno sodstvo, ki še ni v celoti pod političnim vplivom, in del civilne družbe. Drugega ni. Mediji? Videli ste, kaj se je 
zgodilo decembra. 
Ko se je več sto medijev združilo v rokah prijateljev in zaveznikov Orbana? 
Medijski lastniki, blizu oblasti, so donirali 467 medijev – televizijske in radijske postaje, tiskane in spletne časopise – eni sami 
fundaciji, ki je postrojena z vlado. Ker ni šlo za prodajo ali združitev, ni bilo državnega organa, ki bi to lahko preprečil. 
Oligarhi so svoja medijska podjetja preprosto dali kot donacijo. Zelo hitro in preprosto se lahko v roku dveh let znajdemo v 
situaciji, ko ne bomo imeli več nikogar, ki bi kritično spremljal, kaj se dogaja na Madžarskem. 
 
 
”Če bo dovolj ljudi političnim odločevalcem, na lokalni in državni ravni, začelo zastavljati vprašanja o resničnih težavah, s 
katerimi se soočamo, bo okoli tega zraslo gibanje, ki se bo vzravnalo in zahtevalo spoštovanje temeljnih človekovih pravic,” 
je David Vig prepričan, da ima spoštovanje človekovih pravic vpliv na življenja vseh.Robert Balen 
Prihaja do privatizacije višjega šolstva, Beneška komisija je ravnokar opozorila, da novi zakon o administrativnem 
sodstvu, ki bo neposredno pod nadzorom pravosodnega ministrstva, ne izpolnjuje zahtev po neodvisnosti sodstva. To je 
vse del sistematičnih napadov? 
Da. Napadi na civilno družbo in nevladne organizacije so se povečali in stopnjevali lani. Napadi in pritiski na sodstvo so novo 
stopnjo dosegli z zakonom o administrativnem sodstvu lani decembra. Napadi na madžarska akademijo znanosti pa 
presegajo zapiranje univerzitetnih programov Centralnoevropske univerze. Gre za eno ključnih raziskovalnih institucij in 
akademska svoboda je zapisana v ustavnih zakonih. A je kljub temu informacijski in tehnološki minister po poročilih medijev 
grozil direktorju akademije znanosti, da bo vlada prevzela vse stavbe in 5000 raziskovalk in raziskovalcev, zato je bolje, da 
sledi navodilom in se strinja z vsem. Taktika ni izvirna. A nisem pričakoval, da bo deset tisočev ljudi prišlo na ulice in 
zahtevalo akademsko svobodo ter neodvisnost sodišč. Suženjski zakon (ki omogoča delodajalcem, da od delavk in delavcev 
letno zahtevajo 400 ur nadurnega dela, ki ga lahko plačajo z zamikom treh let, op.p.) neposredno posega v življenja ljudi. 
Akademska svoboda in neodvisnost sodstva sta bolj abstraktni – a so bile decembra na ulicah množice, ki so zahtevale prav 
to. 
Kaj je k tem skoraj desetletje trajajočim procesom koncentracije oblasti dodal prihod beguncev in migrantov? Novi 
zakoni posegajo v življenja ljudi in ponovno tradicionalizirajo družbo – kaznivo je brezdomstvo, dovoljeno je izkoriščanje 
delavcev, ženske so nagrajene, če so mame z veliko otroki.  
Pred letom sem prostovoljno delal v društvu za pravice LGBT skupnosti in spomnim se, da smo se tedaj ukvarjali z 
napovedmi, da bo vlada začela s kampanjo o 'družinskih vrednotah'. 
S kampanjo, ki jo vidimo zdaj? 
Da. Tedaj smo opazili nekaj plakatov in člankov na to temo, a nato so prišli begunci. Njihov prihod je postal 'prvovrsten' 
politični produkt, ki ga lahko uporabljajo v svojo korist in zlorabljajo vse do danes. Njegova koristnost je v tem, da ni 
naperjen zoper nikogar na Madžarskem z izjemo nekaj beguncev in par nevladnih organizacij, ki poskušajo zagotoviti 
spoštovanje pravic ljudi, ki bežijo pred vojnami in katastrofalnimi življenjskimi pogoji. Politiki s protimigrantskimi politikami 
ne napadajo večine volivcev, hkrati pa zelo preprosto maksimizirajo razkol v družbi med 'nami' in 'njimi', s čimer navidezno 
povezujejo 'nas'. V družbenih znanostih rečejo temu ustvarjanje moralne panike: družbo se razvre s trditvami, da imajo 
ljudje, ki prihajajo, drugačne vrednote in drugo kulturo, zato je treba 'našo' kulturo pred njimi zaščititi. Zato smo poleti 2015 
po celi državi brali velikanske obcestne plakate, ki so sporočali, da morajo vsi, ki pridejo na Madžarsko, spoštovati naše 
zakone in kulturo. Ta sporočila niso bila v arabščini ali farsiju, ampak v madžarščini – njihov namen je bil madžarskim 
volivkam in volivcem pokazati, da nekdo prihaja, ki 'nam' bo vzel red in mir, delovna mesta in kulturo. Gre za politični 
produkt, ki se ga prodaja, da se ustvarja ločnico med dobrim in slabim, med nami in njimi. Hkrati oblast tako volivcem 
sporoča, da ščiti interese države in 'domačih ljudi'. Kdorkoli torej podpira prosilce za azil in zahteva spoštovanje pravic 
beguncev, zagotovitev poštenih in zakonitih postopkov, postane zaveznik 'njih' – in s tem si avtomatično proti 'nam'. To 
nagovarja prepričanja mnogih Madžarov in Madžark, ki izvirajo iz učenja o naši zgodovini, da smo majhen narod žrtev, ki so 
nas vedno napadali ali zatirali: ali avstrijski monarhi ali otomanski imperij pred njimi ali nato sovjetska unija – in zdaj Bruselj! 
Je vlada prihod beguncev in migrantk izrabila tudi za krepitev policijskega in represivnega aparata? 
Če pogledamo dele proračuna, ki so namenjeni policiji, tožilstvu, zaporom in sodstvu, so se za vse sredstva zgolj rahlo 
povečala z izjemo policije. Javna sredstva za policijo se od leta 2014 vsako leto skoraj podvojijo. To je zelo veliko povečanje. 
Leta 2015 smo dobili tudi nov ustavni režim, ki ureja situacijo 'migracijske krize', ko ima policija večja pooblastila. Milijoni so 
šli v gradnjo žičnatih sistemov in obmejnih cest. Obstaja tudi stanje 'povečanega nadzora', ko lahko policija ustavi in preišče 
posameznike, njihove avte in zgradbe na celem državnem ozemlju.  
Večanje policijskih pooblastil, ki je opazen tudi v zahodnih članicah EU kot odgovor na izredna stanja povezana s 
terorističnimi napadi. 
Da, ta trend je opazen marsikje. Vidimo tudi krepitev rasnega profiliranja pri policijskem delu, kar predstavlja nedovoljeno 
diskriminacijo. Amnesty International in druge organizacije so pripravile številna poročila o tem, a na tem področju bo 
potrebno še veliko sprememb. Vseeno pa to ni razlog, da ne bi kritizirali sedanjih trendov na Madžarskem. 
"Potrebnih sprememb gotovo ne bodo prinesli politiki. Velika napaka bi bila, če bi stavili na in pričakovali, da bodo sedanjo 
situacijo rešili politiki. Ne smemo čakati nanje." 
Lani junija se je z ustavnim zakonom določilo dolžnost državnih organov, da s svojim delovanjem ščitijo madžarsko 
krščansko kulturo. Gre pri tem za dodaten premik v etnokracijo, kot nekateri opisujejo Madžarsko pod Orbanom? 
Politična govorica, ki deli ljudi na 'nas' in 'njih', je nedvomno prispevala k povečanju islamofobije. Če odprete časopis ali 
internetno medijsko stran, ki je blizu oblastem, boste tam našli ogromno člankov, ki blatijo begunce in migrante ter jih 



povezujejo s terorizmom, kriminalom in islamom. Teh posploševanj in enačenj mrgoli. Grozna so, saj vemo, da lahko vodijo 
do tragedij, kot je bil teroristični napad, v katerem je umrlo 50 ljudi, belskega supremacista na Novi Zelandiji. 
Islamofobija hitro preide tudi v antisemitizem in sovraštvo do vseh manjšin ali netradicionalnih skupin, država pa naj bi 
bila etnično določena skupnost. 
Da, družbo se poskuša določiti po etničnem ključu, a mislim, da vidimo procese, ki presegajo to. Ustavni zakon, ki govori o 
dolžnosti državnih organov, da ščitijo krščansko kulturo, je uvedel tudi kriminalizacijo brezdomstva – spanja na cesti ali ulici. 
Oprostite, ni mogoče govoriti o krščanskih vrednotah in istočasno kriminalizirati ljudi, ki nimajo možnosti, da bi imeli svoj 
dom in streho nad glavo. To je smešno. 
Zakaj? Če oblast trdi, da je dober kristjan le tak, ki trdo dela, in da so brezdomci lenuhi – lenoba pa greh, se izide. 
A kot dober kristjan, bi lahko raje poskusili zagotoviti sistemsko socialno podporo in pomoč tem ljudem. Oblast zapisuje v 
ustavne zakone bolj ali manj vse. Gre za politično instrumentalizacijo prava, saj s tem oblast v večji meri določi, kako mora 
ustavno sodišče razsoditi. V letih med 2010 in 2014 je ustavno sodišče razveljavilo kar nekaj zakonov, ki jih je sprejela 
Fideszova vlada. Odgovor na to je bil, da so isti zakon sprejeli kot ustavni zakon, ki določa materialno pravo na ravni ustave, 
po katerem mora odločati ustavno sodišče. Z ustavnim zakonom je lani oblast določila, da morajo sodišča zakone 
interpretirati v skladu z razlago, ki jo poleg zakona pripravi pristojno ministrstvo. Če je sodišče dolžno slediti politični 
deklaraciji, ki spremlja zakon, ne moremo govoriti o sodnikih, ampak le o političnih uradnikih. Etnizacija je ob vsem tem 
hudo zaskrbljujoča: v zgodovini so že bila odbobja, ko so bili ljudje prepričani, da so Madžari in madžarski interesi 
pomembnejši od vseh ostalih. To se je izkazalo za zelo napačno in nevarno držo ter za kriminalno prepričanje.  
Pa veste, kako se boriti proti temu? 
Poglejte, ljudje na Madžarskem gredo v šole in vidijo, da na straniščih ni toaletnega papirja, ki ga morajo otroci prinesti od 
doma, luči ne delajo, voda ne priteče iz pip. Ko gredo v lokalno bolnico, ne morejo ostati tam čez noč, saj ni dovolj postelj ali 
pa v bolnicah ni ogrevanja … to je realnost. Ljudje bodo na neki točki imeli tega dovolj – tudi če jih ne skrbi za pravice 
migrantov, se bodo vprašali, ali je propaganda proti drugim ljudem res najbolj smiseln način, kako lahko vlada porabi javni 
denar. Mar ne bi morali reševati realnih problemov in težav, s katerimi se soočamo? Okoli teh vprašanj bomo lahko 
oblikovali novo večino. 
Ne bodo ljudje preveč okupirani z lastnim preživetjem, da bi se borili za politične spremembe? 
Ne vem. Madžari in Madžarke so v preteklosti pokazali ogromno solidarnosti. Večina družin ima izkušnje z begunstvom in 
migracijami – mnogi se še spominjajo ljudi, ki so bežali iz države oktobra 1956. Te begunce so druge evropske države 
sprejele in Madžarska je v letih 1991 in 1992 sprejela številne begunce iz nekdanje Jugoslavije. Mnogi so bili muslimanske 
vere. Ljudje se tega spominjajo. Nočem biti naiven, a verjamem, da smo družba, ki ne bo zelo dolgo prenašala tega 
sovraštva. Ker ne vodi nikamor. 
Prej ste omenili tisoče in sto tisoče, ki protestirajo za neodvisno sodstvo. Kam izginejo, ko pride do političnih odločitev, 
do volitev, do političnih sprememb, ki gredo nato ravno v obratno smer? 
Še vedno se veliko ljudi boji. Če ste učitelj, sodnica ali zdravnik, nujno ne želite ogroziti svoje zaposlitve in kariere. Oblast želi 
ceno tveganja, če nekdo spregovori ali protestira, dvigniti čim višje.  
Pred kratkim je moja dobra prijateljica rodila in ko smo se srečali, je zajokala: "Zdaj še lahko zaščitim otroka, a kaj se bo 
zgodilo, ko bo šla v vrtec, v šolo in bo obkrožena s sovraštvom in strahom, ki se širi iz oblastne protimigrantske propagande? 
V tem nočem vzgajati svojega otroka!" Na neki točki bo ljudi, ki bodo imeli tega dovolj, preveč. 
Mislite, da propaganda ni uspešna? 
Deluje nekaj časa. In nedvomno se moramo vsi, ki nas skrbi vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in solidarnost, 
bolje organizirati in bolje pojasniti za kaj gre. Pomembno je tudi, da ne gre za gibanja le v posamičnih državah, ampak da se 
povezujemo globalno. Ljudje lahko dosežemo marsikaj. 
"Politiki s protimigrantskimi politikami ne napadajo večine volivcev, hkrati pa zelo preprosto maksimizirajo razkol v družbi 
med 'nami' in 'njimi', s čimer navidezno povezujejo 'nas'." 
Amnesty Intrernational Madžarske ste prevzeli lani novembra. Vedeli ste, v kaj se spuščate, vaše prejšnje delo na 
področju kazenskega prava in človekovih pravic vam je ponujalo jasno sliko o politično-družbeni situaciji. Zakaj še 
verjamete v to delo? 
Pred kratkim sem imel pogovor s skupino okoli desetih, dvanajstih ljudi v manjšem mestu na vzhodu Madžarske. Govorili 
smo o stvareh, ki vidijo, da se dogajajo v njihovi okolici. Eden je pripovedoval, da je šel na demonstracije na dela prost dan. 
Tam so aktivisti mladinske organizacije vladajoče stranke snemali vse udeležence. Naslednji dan ga je poklical k sebi šef in 
mu rekel, naj pojasni, zakaj je šel na demonstracije. Drugi, ki dela kot učitelj v šoli, je povedal, da ga je še isti dan poklical 
šolski direktor s podobnimi vprašanji. Neki drugi ljudje niso mogli najeti prostora v kavarni, da bi organizirali dogodek, na 
katerem bi se pogovarjali o razmerah v madžarski družbi. Te zgodbe, ob tem da vemo, da morajo romski otroci hoditi v 
rasno segregirane šole, da vlada z dodatnimi sredstvi vzpodbuja vpisovanje otrok na šole, ki jih vodi cerkev, da prihaja do 
policijskega nasilja, vodijo ljudi do vprašanja, ali gremo res v pravo smer. Da, ljudje se moramo organizirati, povezati in 
pokazati drug drugemu, kaj lahko naredimo, kako lahko prispevamo k spremembam. 
Je še možnost, da se ljudje borijo proti smeri sedanjega razvoja znotraj obstoječega sistema? 
Pravni boji in možnost sodnega iskanja pravice so pomembni. A niso edini. Okrepiti moramo lokalne skupnosti in zagotoviti 
okolje, ki bo zaščitilo ljudi pred nadlegovanjem in diskriminacijo. Pomembnejše kot to, da lahko denimo učitelj vloži tožbo 
zaradi diskriminacije in nadlegovanja, je, da ima v delovnem okolju dovolj sodelavcev in sodelavk ter da obstaja širša lokalna 
skupina ljudi, ki so se pripravljeni zoperstaviti diskriminaciji in preprečiti nadlegovanje. Ljudje, če se organiziramo, imamo 
zelo veliko moč. Kot gibanje, ki se bori za spoštovanje človekovih pravic, se moramo prilagajati v strategijah, a ohraniti 
kakovost našega dela, raziskav in dokumentiranja kršitev človekovih pravic. Globalna skupnost, ki jo predstavlja Amnesty 



International, je unikatna in zelo pomembna, kar se je pokazalo v primeru Ahmeda H., ki so ga oblasti obtožile terorizma, 
ker je prek megafona govoril na meji. Po treh letih in pol so ga januarja le izpustili. Na Madžarskem imamo tudi veliko 
zaveznikov in kolegov v drugih nevladnih organizacijah, ki delujejo na različnih področjih že desetletja. Dosegli smo in 
dosežemo lahko veliko. 

• Alojzij Cvikl: Vsak od nas išče dom. Pomagajmo migrantom. Tatjana Vrbnjak. Večer, Maribor, 01.04.2019 
https://www.vecer.com/alojzij-cvikl-vsak-od-nas-isce-dom-pomagajmo-migrantom-6685425  
 

 
Slika: Šesta okrogla miza na temo Kje je dom je bila v Mariboru. O migrantih in migracijah so razmišljali Branko Maček, 
Irma Šinkovec, Jana Lampe, Slavka Cekuta, Felicitas Nxabueze in Goran Popović. Foto: Igor Napast  
 
Okrogla miza organizacij karitas: Migracije so globalen problem in tako jih je treba reševati - zagotoviti mir, preprečiti 
trgovino z orožjem, ustaviti kriminalne združbe, izkoriščanje poceni delovne sile ter vlagati v razvoj držav, od koder 
prihajajo. 
Na svetu živi 70 milijonov ljudi brez varnega prostora, ki mu lahko rečejo dom. Migranti, begunci so realnost vsakega časa: 
ljudje so vedno zaradi vojn, konfliktov, revščine in drugih razlogov (dosedanjim so se v današnjem času pridružile še 
posledice podnebnih sprememb) zapuščali svet, v katerem so bili rojeni, in se odpravili boljšemu življenju naproti. Pot je 
težka, danes mnogi na njej izgubijo življenje, obupajo, postanejo žrtve kriminalnih tolp. 
"Predvsem za mlade ljudi gre. Ko gredo na pot, postanejo izkoreninjeni - tam so pustili svojo kulturo, vero, družino, dom, 
zato so še toliko bolj ranljivi, krhki, potrebni naše pomoči," je dejal mariborski nadškof Alojzij Cvikl na okrogli mizi Kaj je 
dom. Prepričan je, da je problem migracij mogoče rešiti samo v sodelovanju, v skupnem iskanju rešitev, sicer se bo problem 
le poglabljal. "Vsak od nas išče dom. Naša naloga je, da migrantom pomagamo vsaj delček tega doma najti," je dejal Cvikl. 
Človek je človek 
"To so ljudje kot jaz in vi. Prav je, da smo jih lepo sprejeli," pa je poudaril Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas 
Maribor, ki je v letih 2015-16 na samem začetku migrantskega vala pri nas začel z malo skupino ljudi pomagati migrantom. 
"Človek je lahko takoj začutil, da so večina tisti, ki so iskreno 'tukaj' in si želijo iskreno 'tja', ker so mislili, da jim bo tam lepše 
kot doma. Malo je bilo tistih, o katerih so govorili in govorijo še danes, da so nevarni," je delil spoznanje, ki se mu je najbolj 
vtisnilo v spomin. 
"To so ljudje kot jaz in vi. Prav je, da smo jih lepo sprejeli" 
V Mariboru je okoli 200 migrantov, večina prihaja po pomoč na karitas. Tudi tam so nekateri nastrojeni proti njim. "Sedijo 
skupaj, vsi potrebujejo pomoč, pa eni govorijo: 'Kaj zdaj ti tu delajo?' Človek je človek, potrebuje pomoč tako kot vi - 
vsakomur rečem, naj se malo zamisli, pogleda vase, da smo si bratje in sestre, da nismo nevarni drug drugemu. Ne smemo 
se bati drug drugega." 
Odhajajo, čeprav bi rajši ostali doma 
V Albaniji je 70-odstotna brezposelnost, korupcija, še zmeraj preprodajajo dekleta, razmere opisuje sestra Slavka Cekuta, ki 
je bila tam enajst let misijonarka, zdaj pa kot prostovoljka novomeške karitas pri nas pomaga albanskim družinam: "Mladi, ki 
zaključujejo šolo, ki imajo možnost, si želijo zapustiti državo. Če pa se človek z njimi pogovarja, vidi, da bi si želeli ostati 
doma, če bi bili drugačni pogoji. Najbolj revni mladi ljudje, ki gredo v tujino, ker želijo pomagati svojim domačim lažje 
preživeti, zapuščajo Albanijo brez načrtov, gredo s trebuhom za kruhom, in ko se vrnejo domov, pogosto spet ne najdejo 
dostojne zaposlitve. Tisti, ki so bolj izobraženi, ki so si že ustvarili družino, pa si zelo načrtno organizirajo pot v tujino - 
pridobijo si vizume, delovne vizume, uredijo si bivanje in se ne nameravajo več vrniti v domovino." 
Projekt Mind - Migracije. Povezanost. Razvoj 
Okroglo mizo so organizirali v okviru triletnega projekta Mind, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za 
zunanje zadeve RS. Sodeluje dvanajst organizacij karitas iz enajstih evropskih držav. Namen projekta je ozaveščati 
javnost o razvojni problematiki sodobnega sveta in njegovih povezavah z vzroki za migracije, ozaveščati javnost in 
spodbujati spoštljiv odnos do migrantov, iskati dobre prakse integracij in tudi izpostaviti prispevek migrantov k razvoju.  
Svoje izkušnje, kako je biti tujec v Sloveniji, sta na okrogli mizi delila sestra Felicitas Nwabueze, po rodu iz Nigerije, ki že 15 
let deluje v župniji Petrovče, in Goran Popović, ravnatelj OŠ Livada v Ljubljani. Na tej osnovni šoli s 360 učenci več kot 90 
odstotkov otrok ne izhaja iz slovenskih družin; prihajajo iz 27 različnih držav in govorijo 18 jezikov. Sam je kot ekonomski 
migrant z ženo Slovenko pred četrt stoletja prišel k nam iz Beograda, se takoj vpisal v tečaj slovenščine in si poiskal delo - 
kljub dvema diplomama je začel delati kot fizični delavec. Četudi je bil izobražen, samozavesten in sprejet v ženino družino 
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in med prijatelje, je bilo hudo, kar nekaj let se je slabo počutil, je dejal. "Kako šele je, če nimaš podpore, če ne razumeš 
jezika, če si 'klasični migrant'." 
Migracije so globalen problem 
V Afriki je četrtina vseh beguncev; v Evropi jih je pet, največ deset odstotkov, pa je na okrogli mizi izpostavila Irma Šinkovec 
z ministrstva za zunanje zadeve. Jana Lampe, vodja mednarodnega razvojnega sodelovanja pri Slovenski karitas, pa je 
poudarila, da so migracije globalen problem in tako jih je treba reševati: vzpostaviti mir, preprečiti trgovino z orožjem, 
ustaviti kriminalne združbe, korupcijo, izkoriščanje poceni delovne sile, po drugi strani pa vlagati v razvoj držav, iz katerih 
prihajajo migranti, da ti doma dobijo možnost za delo in dostojno preživetje. 

• Makedonija in Grčija: Graditi mostove, ne zidov. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 02.04.2019 
https://www.vecer.com/makedonija-in-grcija-graditi-mostove-ne-zidov-6686094  
 
Aleksis Cipras je sploh prvi grški premier, ki je obiskal severno sosedo Makedonijo, odkar se je ta leta 1991 osamosvojila. 
V odnosih med Grčijo in Severno Makedonijo je padel še en zgodovinski mejnik. Prvič sploh, odkar se je Makedonija leta 
1991 osamosvojila, je na uradni obisk pripotoval grški predsednik vlade. Aleksis Cipras je danes v Skopje pripotoval z vladno 
ekipo in močno gospodarsko delegacijo. Obisk je del tlakovanja nove poti, poti partnerstva in sodelovanja med državama, ki 
sta jo Cipras in makedonski premier Zoran Zaev začrtala z lanskim podpisom prespanskega sporazuma, s katerim je bil 
končan skoraj tri desetletja star spor med državama zaradi poimenovanja Makedonija. In zaradi katerega je Grčija vse do 
letošnjega leta ovirala Makedonijo na poti v Nato in pri začetku pristopnih pogajanj za članstvo v EU. 
Prespanski sporazum bo na preizkušnji ob volitvah 
Sodelovanje namesto konfliktov 
V luči končanega spora je Cipras še pred srečanjem z Zaevom dejal, da morata državi nadoknaditi, kar sta v treh desetletjih 
sporov zamudili. "Najina odgovornost - moja in Zoranova - je, da dokaževa, da lahko imata naroda samo koristi od poti, ki 
sva jo začrtala." Po srečanju na štiri oči pa je dodal, da sta tam, da bi gradila mostove in ne zidov. Tudi zato je, tako Cipras, 
pot, ki jo utirata, zgodovinskega pomena ne le za državi, temveč za celoten Balkan in Evropo. "Namesto dosedanjih 
konfliktov ubirava pot sodelovanja." 
Tudi Zaev je tako kot Cipras poudaril zgodovinskost dogodka. "Ko pogledaš naprej, vidiš odprte priložnosti in skupne 
interese. Sosednji državi sta sprejeli pogumne odločitve za enotnost. Kar se je zdelo nemogoče, je postalo resničnost," je 
sklenil Zaev. 
Ob tem, da je Cipras obljubil pomoč severni sosedi pri približevanju EU, sta strani podpisali vrsto sporazumov. Med drugim 
se je Grčija zavezala, da bo po vstopu Severne Makedonije v Nato, kar naj bi se zgodilo najkasneje v začetku leta 2020, z 
letali varovala makedonski zračni prostor. V Skopju in Atenah bodo vzpostavili veleposlaništva in okrepili železniško in 
cestno povezavo med država, pri čemer bodo odprli tudi dva nova mejna prehoda. 
Kandidata za Nobelovo nagrado 
Podpis prespanskega sporazuma in otoplitev med državama nista ostala neopažena niti v širši mednarodni skupnosti. 
Aleksis Cipras in Zoran Zaev sta zato med glavnimi favoriti za prejetje letošnje Nobelove nagrade za mir. Nagrajenca bo sicer 
Nobelov komite razglasil v začetku oktobra.  
Vzor za Balkan 
Najkasneje maja bosta državi oblikovali tudi skupno komisijo, ki se bo dogovorila, kako in kje bo izraza Makedonija in 
makedonski mogoče uporabljati v komercialne namene. Sicer pa sta se ob tem predsednika vlad udeležila tudi poslovne 
konference, na kateri je sodelovalo okoli 400 poslovnežev z grške in z makedonske strani. Od lanskega leta je Grčija drugi 
največji zunanjetrgovinski partner Makedonije, takoj za Nemčijo. Ob tem je Zaev spomnil, da so grška podjetja, med njimi 
Motor Oil in industrijski konglomerat Mitilineos, napovedala za okoli 500 milijonov evrov investicij v Severno Makedonijo 
zlasti na področju energetike pa tudi kmetijstva. 
Cipras je ob obisku spomnil še na dejstvo, da številni v Grčiji niso zadovoljni s sklenitvijo prespanskega sporazuma, a da je 
prav zato odgovornost obeh premierov, da pokažeta, da le pot sodelovanja vodi naprej in je lahko vzor za celoten Balkan. Že 
jeseni bo Ciprasova politika dialoga na preizkušnji, saj bodo Grki odšli na parlamentarne volitve, sedanje predvolilne meritve 
pa kažejo zmago nasprotnici prespanskega sporazuma, stranki Nova demokracija. A tudi v Severni Makedoniji niso vsi 
navdušeni nad novim imenom države. Makedonski predsednik Gjorge Ivanov tako ni podpisal še nobenega zakona, ki ga je 
sprejelo sobranje od preimenovanja države. Prav tako pa v programu ni bilo predvidenega srečanja Ivanova s Ciprasom. 
Sicer Makedonce 21. aprila čakajo predsedniške volitve, na katerih se bosta kot najresnejša kandidata pomerila Stevo 
Pendarovski, kandidat vladajoče koalicije SDSM in DUI, ter Gordana Siljanovska Davčeva, kandidatka opozicijske VMRO-
DPMNE. 

• Nogometaši v Lendavi kmalu na novi travi. Majda Horvat. Večer, Maribor, 03.04.2019 
https://www.vecer.com/nogometasi-v-lendavi-kmalu-na-novi-travi-6685947  
 
 
Lendavsko nogometno društvo na svojem računu nima vsega denarja, ki ga je odobrila madžarska vlada. 
Površina pri lendavski dvojezični srednji šoli je pripravljena za položitev umetne trave za nogometno igrišče, kjer naj bi 
potekali treningi podmladka lendavskega nogometnega kluba, igrišče pa bo lahko uporabljala tudi dvojezična srednja šola. 
Zdaj mladi nogometaši Nafte 1903 trenirajo na igrišču z umetno travo pri lendavski dvojezični osnovni šoli. Igor Magdič, 
uradni govorec Nogometnega društva Lendava 1903, je povedal, da bo novo igrišče dokončano v naslednjih 14 dnevih, saj 
bo madžarsko podjetje Best Grundbau kmalu položilo umetno travo, gradbeno podjetje Legartis pa bo po besedah 
direktorja Matjaža Hozjana opravilo še nekaj manjših gradbenih del, ki jih lahko izvedejo, šele ko bo trava že položena. 
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Madžarski milijoni 
Denar za oboje je zagotovilo nogometno društvo, ki pa na svojem računu še nima celotnega denarja, ki ga je za vzpostavitev 
nogometne akademije zagotovila madžarska vlada. Magdič pove, da je bila informacija, ki jo je dal oktobra lani, da ima 
društvo ves odobreni denar, napačna. 
Madžarsko podjetje bo položilo umetno travo in igrišče bo končano v 14 dneh 
Ob tem spomnimo, da je madžarska vlada leta 2016 za razvoj nogometa v Lendavi namenila skoraj dva milijona evrov, 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je septembra 2017 nogometnemu društvu nakazala 1,8 milijona 
evrov, konec leta 2017 pa je Madžarska odobrila še dodatnih 4,3 milijona evrov, od tega naj bi bilo 3,3 milijona evrov 
namenjenih za gradnjo infrastrukture, preostalo pa za delovanje. 
Glede gradnje osrednjih objektov akademije Hozjan pravi, da sami nove pogodbe z investitorji niso sklenili, saj tudi niso 
prejeli nobenega povpraševanja, so pa doslej za opravljeno delo prejeli celotno plačilo. Podrobnejših informacij o gradnji 
osrednjih objektov akademije nima niti Magdič, povedal pa je, da so zadeve zastale pri pripravi projektov zaradi težav v 
zvezi s komunalno infrastrukturo. 
Na občinski zemlji 
Kot smo že večkrat poročali, bi bila vsa nogometna igrišča, tako pri dvojezični srednji šoli kot pri turističnem kompleksu, 
zgrajena na občinski zemlji, saj je občina vlagateljem za ta namen podelila stavbno pravico za dobo 20 let, po izteku tega 
obdobja pa bi vsa infrastruktura neodplačno prešla v last občine. Rok je začel teči s podpisom pogodb, ki sta ju sklenila 
tedanji lendavski župan Anton Balažek in predsednik Nogometnega društva Nafta 1903 Gabor Vegh, in sicer februarja lani 
za zemljišče pri srednji šoli ter aprila lani še za osrednja igrišča. Neuradno naj bi se podpisnika tudi dogovorila, da bo za 
osrednje objekte akademije lendavska občina zagotovila potrebno komunalno infrastrukturo in dovozno cesto. 
Kot je bilo napovedano ob predstavitvi projekta aprila lani, naj bi na zemljišču za lendavskimi termami zgradili objekt za 
upravo in dijaški dom ter tri nogometna igrišča običajnih velikosti, od katerih bi eno imelo umetno travo, preostali dve pa 
naravno. Igrišča bi bila ogrevana, ograjena in razsvetljena, eno pa bi imelo tudi tribuno. 
Magdič je takrat tudi izjavil: "Smo v fazi projektiranja in pričakujemo, da bomo imeli potrebno dokumentacijo nared do 
konca poletja oziroma do začetka jeseni. Želimo pa si, da bi se druga faza gradnje prav tako začela že letos." Dokončanje 
celotnega kompleksa z nastanitvenim objektom in sodobnim vadbenim centrom so pred enim letom napovedovali za konec 
leta 2019. 

• Slovencem v arbitražnem postopku naj bi prisluškoval hrvaški obveščevalec. M.R. Večer, Maribor, 03.04.2019 
https://www.vecer.com/slovencem-v-arbitraznem-postopku-naj-bi-prisluskoval-hrvaski-obvescevalec-6686373  
 
 
Spletni portal 24ur.com je objavil članek, v katerem razkriva, da naj bi julija 2015 pogovor med slovenskim sodnikom pri 
Stalnem arbitražnem sodišču za meddržavne spore Jerneju Sekolcu in naši agentki pri sodišču Simoni Drenik posnel hrvaški 
obveščevalec Davor Franić. Ta je zaposlen pri hrvaški varnostno-obveščevalni službi (SOA). 
Avtor članka na omenjenem portalu se sklicuje na bosanske medije in na svoje "zanesljive vire v tuji obveščevalni službi". 
Snemanje je bilo nelegalno, zaradi tega pa je kazensko ovadbo zoper neznanega storila marca 2017 vložil tudi slovenski 
nacionalni preiskovalni urad (NPU). Za takšno dejanje je zagrožena denarna kazen, lahko pa tudi do pet let zapora.  
Ko so prisluhi med Sekolcem in Drenikovo prišli v javnost, je hrvaška enostransko odstopila iz arbitražnega postopka, od 
takrat dalje pa Hrvaška noče priznati sodbe, ki jo je kasneje izreklo sodišče. Takoj po izbruhu afere je bil Sekolec zamenjan, 
prav tako je bila zamenjana Drenikova.  
Davor Franić, katerega psevdonim v SOA naj bi bil "Mehanik Davor", se je pojavil tudi v zgodbi izsiljevanja bosanskih 
salafistov. Tako naj bi enega člana salafističnega gibanja iz Zenice izsiljeval s prepovedjo potovanja preko Hrvaške, če ne bo 
sodeloval z njim. Iz Doboja naj bi moral pretihotapiti nahrbtnik z orožjem ali eksplozivom v bližino mošeje v kraju Stranjani.  
Tega izsiljevani salafist ni storil, ampak se je iz Slovenije, kjer je začasno delal in imel za to vsa potrebna dovoljenja, vrnil v 
BiH. Prvi so o tem v drugi polovici marca poročali pri bosanskem portalu zurnal.info. 

• Svetovni dan Romov tudi v Mariboru. Tatjana Vrbnjak. Večer, Maribor, 04.04.2019 
https://www.vecer.com/svetovni-dan-romov-tudi-v-mariboru-6687423 
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Slika: Fatmir Bećiri ocenjuje, da v Mariboru Romi niso diskriminirani in da nimajo težav z drugimi občani, apelira pa tudi 
na romsko skupnost, da se prilagodi življenju v mestu. Foto: Igor Napast  
 
V Mariboru živi okoli tri tisoč Romov. Raven izobrazbe romskih otrok se iz leta v leto zvišuje, še vedno pa je večina Romov 
brezposelnih 
V Mariboru in okolici živi okoli tri tisoč Romov. "Vesel sem, da se raven izobrazbe romskih otrok iz leta v leto povečuje. Veliko 
romskih otrok zaključi osnovno šolo, vpisujejo se v srednjo šolo in tudi že v višjo šolo. Imamo koordinatorko za romsko 
skupnost na Centru za socialno delo Maribor in na Andragoškem zavodu Maribor - Ljudski univerzi, kar je velik plus za 
romsko skupnost. V osnovnih šolah so tudi tri ali štiri romske pomočnice," je dejal Fatmir Bećiri, predstavnik Romov v 
Mariboru, na današnji tiskovni konferenci, ki so jo pripravili ob svetovnem dnevu Romov, ki ga praznujejo vsakega 8. aprila 
od leta 1971, ko so ga razglasili na prvem kongresu Romov v Londonu. Danes ga bodo zaznamovali s prireditvijo, na katero 
so povabili številne pomembne goste: predsednika državnega zbora Dejana Židana, župana MOM Sašo Arsenoviča, 
direktorja Urada za narodnosti Stanka Baluha, evropsko poslanko Tanjo Fajon in druge. 
Mariborski Romi si želijo položaj kot dolenjski in prekmurski 
Poleg tega, da bodo na prireditvi predstavili romsko kulturo, bo to tudi priložnost, da goste opozorijo na položaj Romov. 
Romska skupnost v Sloveniji je sicer zelo raznolika: na Dolenjskem so romska naselja še vedno brez elektrike in vode, 
medtem ko je v Prekmurju povsem drugače, v Mariboru pa Romi živijo razpršeno med večinskim prebivalstvom. Romi v 
Sloveniji govorijo različne dialekte romskega jezika, so različnih veroizpovedi (mariborski Romi so denimo pretežno 
muslimani). Različen je tudi njihov položaj v lokalni skupnosti: medtem ko imajo dolenjski in prekmurski Romi svojega 
predstavnika v občinskem svetu ter lahko lokalne skupnosti pridobijo sredstva za ureditev infrastrukture zanje, pa za Rome 
v urbanih okoljih to ne velja. Bećiri si zato želi, da bi tudi mariborski Romi imeli podoben položaj, da bi torej imeli svojega 
svetnika v občinskem svetu in možnost sodelovanja v razpisih za ureditev bivalnih razmer. 
Romski gostilni pošla sapa 
Bećiri sicer ocenjuje, da v Mariboru Romi niso diskriminirani in da nimajo težav z drugimi občani, apelira pa tudi na romsko 
skupnost, da se prilagodi življenju v mestu. Kako pa je z zaposlovanjem? "Romi so večinoma brez redne zaposlitve. Delo 
dobijo največkrat v javnih delih, nekateri pa imajo svoje firme, espeje," odgovarja. Bećiri tudi pravi, da si je pred leti 
prizadeval, da bi v Mariboru uredili romsko naselje, a da je zdaj vesel, da ga na občini niso upoštevali, saj je medtem 
spoznal, da bi to vodilo v geto. Že v Preradovičevi ulici, v blokih neprofitnih stanovanj Javnega medobčinskega 
stanovanjskega sklada Maribor, kjer živi precej Romov na kupu, so težave. "Veliko je romskih otrok, ki pa nimajo nobenega 
pravega prostora za igro, zato se igrajo zunaj, so glasni ... Problemi so hudi, četudi opozarjamo," pravi Bećiri in poziva 
občino in stanovanjski sklad, da bi uredili prostor, kjer bi se lahko otroci igrali, zadrževali, da se ne bi igrali pred bloki in v 
njih. 
 

 
Slika: Romski restavraciji, ki je pred leti nastala v Mariboru, ko se je projekt, ki sta ga financirala Evropski socialni sklad in 
država, zaključil, je pošla sapa. Foto: Sašo Bizjak 
 
Zapišimo še, da je romski restavraciji, ki je pred leti nastala v Mariboru, ko se je projekt, ki sta ga financirala Evropski socialni 
sklad in država, zaključil, pošla sapa. Med trajanjem projekta je bilo tam 20 zaposlenih, ko sredstev iz projekta ni bilo več, pa 
tudi javnih del ne, pa je le še en zaposlen. Bećiri si želi, da bi se gostilna spet na polno zagnala, kot je bila takrat, a za to 
potrebujejo pomoč. 
"V neprofitnih stanovanjih v Preradovičevi ulici je veliko romskih otrok, ki pa nimajo nobenega pravega prostora za igro" 

• (VIDEO) Marjan Šarec: Je Hrvaška prijateljska država? Uroš Esih. Večer, Maribor, 04.04.2019 
https://www.vecer.com/sarec-je-hrvaska-prijatelja-drzava-6687045  
 
 
Vlada je danes obravnavala navedbe iz medijev, da Hrvaška stoji za prisluhi v arbitražno-prisluškovalnem škandalu iz leta 
2015. Šarca skrbi, da to počne zavezniška država in soseda. 
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Predsednik vlade Marjan Šarec se je po seji vlade, ki se jo je udeležil tudi šef Slovensko obveščevalno-varnostne agencije 
(SOVA) Rajko Kozmelj, odzval na približno teden dni staro poročanje bosanskih medijev, kar je včeraj tudi povzela 
komercialna televizija Pop TV in podkrepila s svojimi "zanesljivi viri v tuji obveščevalni službi", da naj bi bilo jasno, kdo je 
julija 2015 prisluškoval slovenskemu arbitru Jerneju Sekolcu in naši agentki pri arbitražnem sodišču Simoni Drenik. Šlo naj 
bi za hrvaškega obveščevalca Davorja Franića z vzdevkom 'Mehanik Davor' iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje 
orožja. Franić naj bi imel na vesti vrsto afer in grozilnih akcij po navodilu hrvaškega vrha. 
Šarec je v kratki v izjavi za medije - novinarji niso imeli možnosti postavljati vprašanj - povedal, da ne bo konkreten, ker gre 
za sistem nacionalne varnosti in obveščevalne službe in ni modro preveč govoriti. S tem pa je posredno vendarle potrdil 
medijske navedbe v zadnjih dneh. Hkrati pa dodal, da so zadeve zaskrbljujoče, še zlasti, ker gre za sosednjo državo, članico 
zveze Nato in Evropske unije, ki trdi, da je prijateljska država. "Skrbi nas, če je to način delovanja v EU," je povedal Šarec, ker 
pa gre za tajne podatke, ni mogel povedati več. 
Arbitražni proces, ki je zdaj v fazi implementacije arbitražne razsodbe, ki jo je konec junija 2017 izdalo ad hoc arbitražno 
sodišče v Haagu, ki je dokončno potegnilo morsko in kopensko mejo med Slovenijo in Hrvaško, je zelo kompleksen 
postopek, pri katerem se bitka med Slovenijo in Hrvaško ne odvija samo na pravnem, političnem in diplomatskem polju, 
ampak tudi na medijskem in obveščevalnem. 23. junija leta 2015 je najprej srbski Kurir, takoj za tem pa hrvaški Večernji list, 
objavil tonske posnetke, ki naj bi po hrvaški interpretaciji dokazovali, da je Slovenija kontaminirala arbitražni postopek. V 
prisluhih, iz katerih se je razvila prisluškovalna arbitražna afera, je takratni slovenski arbiter Jernej Sekolec o podrobnostih z 
zaupnih razprav predsednika arbitražnega sodišča Gilberta Guillauma in drugih sodnikov obveščal slovensko zunanje 
ministrstvo, natančneje Simono Drenik, ki je bila agentka Slovenije v arbitražnem postopku. 
Da za prisluhi stoji hrvaška obveščevalna služba, je stroka z veliko verjetnostjo domnevala že pred aktualnim bosanskim 
razkritjem, ki pa tudi ne prinaša dokončnega in nedvoumnega dokaza, da je v ozadju res Hrvaška. 

• Andrej Rupnik: Sami smo krivi, da so nas dobili s spuščenimi hlačami. Intervju: Andrej Rupnik. Pogovarjal se je: 
Uroš Esih. Večer, Maribor, 04.04.2019 

Intervju: Andrej Rupnik, direktor Sove med letoma 2007 in 2010 
https://www.vecer.com/andrej-rupnik-sami-smo-krivi-da-so-nas-dobili-s-spuscenimi-hlacami-6687327  
 

 
Slika: Andrej Rupnik: Niti ena pomembna stvar v Sloveniji ni bila ustrezno protiobveščevalno zaščitena - ne nakup patrij 
ne arbitraža. Foto: Robert Balen  
 
Direktor Sove med letoma 2007 in 2010 o oživljeni arbitražno prisluškovalni aferi. 
Stroka pravzaprav že od začetka ne dvomi o tem, da je arbitražno prisluškovalno afero zakuhala Hrvaška. Kaj pravzaprav 
novega je v arbitražno prisluškovalno afero prineslo bosansko razkritje prejšnji teden, ki se je ta teden pojavilo v 
slovenskih medijih? 
"Novega ne vidim nič kaj dosti, glede na to, da vse stoji na tem, kar so pisali bosanski mediji, ki so komentirali agresivno 
delovanje hrvaške obveščevalne službe Soa na bosanskem ozemlju. V tem kontekstu so bili omenjeni tudi hrvaški arbitražni 
prisluhi v Sloveniji." 
Slovenija in omenjanje arbitražnih prisluhov je torej kolateralna škoda bosansko-hrvaških zapletov in napetosti? 
"Da, tako je. Bosanci so poudarjali, da če Hrvati to delajo svojim zaveznikom v Natu in EU, kaj šele delajo nam. Od kje 
Bosancem bolj natančno spoznanje, da so Hrvati prisluškovali Drenikovi in Sekolcu, sicer ne vem." 
"S hrvaške strani so prisluhi legalni, legitimni in učinkoviti, s slovenske pa nelegalni in za nas škodljivi" 
Lahko imajo bosanski obveščevalci boljše informacije od slovenskih o prisluškovanju dvojcu Sekolec-Drenik? 
"Da, lahko. V svetu obveščevalnih služb je vse mogoče. Profesionalno gledano pa gre samo za vprašanje, kdo je koga 
'nadmudril'. Službe veliko vedo, večina stvari seveda nikoli ne pride v javnost. Nekatere stvari je mogoče politično uporabiti, 
nekaterih se ne da." 
Hrvati so se odločili, da prisluhe politično uporabijo za rušenje arbitraže. 
"Ko so Hrvati prišli v javnost s prisluhi, sem opozoril na dvoje. Hrvati so le izkoristili možnost sodobne informacijske 
tehnologije. Elektronske komunikacije so digitalizirane in se na mednarodni liniji digitalno prenašajo. Digitalne poti pa so v 
obliki mreže, kar pomeni, da če kličem iz Ljubljane na Dunaj, ker je živel arbiter Sekolec, ni nujno, da bo šla komunikacija po 
poti Ljubljana-Maribor-Dunaj, ampak je mogoče, da pri preobremenitvi sistema ali previsokih cenah sistemi avtomatsko 
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uberejo drugo pot. Trdim, da so takrat komunikacije šle na hrvaško srečo iz Slovenije prek Zagreba in nato verjetno prek 
Budimpešte na Dunaj. Vse, kar so Hrvati morali narediti, je, da je njihova Soa takrat nastavila filtre, ki so v tem primeru 
telefonske številke Sekolca in Drenikove. Tisti filtri so potem 'viseli' na mednarodnem prometu. Če ugotovijo, da se 
komunikacija pojavi, začnejo snemati. Domnevam, da Hrvati veliko niso posneli, to, kar je prišlo v javnost, pa so. Ni druge 
možnosti kot to, da so pogovor Sekolec-Drenik posneli Hrvati. Nato se je Hrvaška politično odločila, da bo prisluhe 
uporabila. V javnost pa so jih spravili po metodi, ki njih direktno ne inkriminira. Najprej na srbski Kurir, kmalu zatem na 
hrvaški Večernji list. Kar se mene tiče, ni najmanjše sence dvoma, da so to storili hrvaški obveščevalci. Vprašanje je bilo, 
kako. V sodobni evropski zgodovini nisem videl primera, da bi neka država uporabila direktne zvočne zapise prisluhov. To 
narediš samo v skrajni sili. Za slovensko stran ta zadeva gotovo ni končana. Definitivno Soa niti pod razno ni mogla odločiti, 
da bo objavila prisluhe. To je naredila politika." 
Če so Hrvati delovali po obveščevalnem učbeniku, je v Sloveniji varnostno zatajil človeški faktor? 
"Slovenska stran ni spoštovala varnostnih tveganj. Temu tveganju je treba prilagoditi vse, od tehnologije – omenjena 
Drenikova in Sekolec kripozaščitene tehnologije nista uporabljala. Spomnite se, niti ena pomembna stvar v Sloveniji ni bila 
ustrezno protiobveščevalno zaščitena, ne nakup patrij ne arbitraža. Za to ne gre kriviti obveščevalcev, ki poskušajo to 
narediti, ne morejo pa vladi tega vsiliti. Slovenci smo sami krivi, da so nas dobili s spuščenimi hlačami, tuja obveščevalna 
služba pa je naredila posel, kot se od njih v njihovi državi pričakuje. S hrvaške strani so prisluhi legalni, legitimni in učinkoviti, 
s slovenske pa nelegalni in za nas škodljivi." 
Lahko rečemo, da je hrvaška Soa najmočnejša obveščevalna služba na Zahodnem Balkanu? 
"Ne. Menim, da je srbska Varnostno-informativna agencije (Bia) močnejša. Delali so zelo dobre stvari doma in v tujini, na 
primer operacijo Balkanski bojevnik." 
Kakšni so odnosi in razmerja moči med obveščevalnimi službami v regiji? Kako kotira Sova? 
"Obveščevalne službe so kot vojske v potencialnih vojnah; danes igramo nogomet skupaj, jutri bodo streljali drug na 
drugega. Vse obveščevalne službe v regijah so povezane v nekih tajnih mednarodnih asociacijah obveščevalnih služb s 
skupnim ciljem – to pa so boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in proliferaciji orožja. Slovenija in Hrvaška pa sta še 
del posebnega obveščevalno-varnostnega aparata EU in Nata. Ampak to ne izključuje dejstva, da vsaka služba ob vsakem 
času za zaščito svojih nacionalnih interesov deluje proti katerikoli drugi službi. Čar obveščevalnega dela je, da pogosto ne 
morete izluščiti direktne resnice - in se cilj pokaže šele čez čas. V tem kontekstu je vsak sovražen vsakomur." 
Je Slovenija obveščevalno nekoliko zaspala na Balkanu? 
"Sova absolutno ne spi na Balkanu. Sova je subregionalna služba, ki seže v tisto okolje, ki ji je znano. Sova je bila v času 
balkanskih vojn vodilna v Evropi po kvaliteti informacij iz regije. Domnevam, da je del tega potenciala še vedno ostal." 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Prehajajo od besed k dejanjem. A. Nana Rituper Rodež.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 14, 4. april 2019, 
str. 4 

Seja občinskega sveta Občine Beltinci 
Sprejeli proračun, ki je razvojno naravnan – Potrdili mandat romskega svetnika 
Potem ko sta bila predloga proračuna za leto 2019 in za leto 2020 v začetku marca dva tedna v javni obravnavi, ju je s 
predlaganimi dopolnitvami občinski svet Občine Beltinci na nedavni seji soglasno sprejel. Proračuna sta, čeprav sta ostala na 
istih temeljih, doživela nekaj sprememb, težita pa k razvoju, zmernemu zadolževanju občine in socialni uravnoteženosti, je 
v uvodu povedal župan Marko Virag, ki se zaveda, da proračun ne more ugoditi vsem. Pove še, da se je pred oblikovanjem 
zadnje različice zvrstilo veliko srečanj, delovnih sestankov, pobud in kritik, saj imajo o tem, kako razdeliti sredstva in kako si 
zamišljajo razvoj občine, različne vizije. 
 

 
Slika: Proračun beltinske občine je bil soglasno sprejet. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
»V občinski upravi imamo svojo, v občinskem svetu svojo, po krajevnih skupnostih imajo tretjo in v javnosti četrto vizijo,« je 
dejal Virag. V oba proračuna, za leto 2019, ki je vreden osem milijonov evrov, in za leto 2020, ki je vreden deset milijonov 



evrov, so umestili nabor najnujnejših del po krajevnih skupnostih. Določili so, katere odseke cest bodo obnovili, katere 
kolesarske steze gradili, ter poudarili, da bodo vlagali v tiste projekte, ki zadovoljijo potrebe čim širšega kroga ljudi, saj se 
zavedajo, tako župan, da parcialne rešitve ne prinašajo kakovostnih in dolgoročnih rešitev. 
Naredili so tudi izbor tistih projektov, s katerimi želijo doseči razvojni preboj občine. »Ko bo proračun sprejet, želimo že 
naslednji dan preiti od besed k dejanjem,« je povedal Virag. Podrobneje je proračuna predstavil računovodja Štefan Činč in 
nave del nekatere bistvene investicije po posameznih krajevnih skupnostih, zneske in leto, kdaj se bodo projektov lotili. 
Župan je še dejal, da morajo v občini razmišljati o turizmu in prenočitvenih zmogljivostih, saj se veliko govori o biserih in 
turizmu, prenočitvenih zmogljivosti pa nimajo in ne znajo zadržati turistov za kakšen dan ali več. »Če ne vlagamo v svoje 
bisere, se nam to lahko maščuje,« je dejal Virag in spomnil, da jim je narava že dala zadnji opomin (ko so reševali mlin v 
Ižakovcih). »V proračunu smo bili skoraj vizionarski, saj smo vanj umestili tudi skrb za naše bisere.«  
Poleg tega načrtujejo še ureditev jedra Beltinec, celostno prometno ureditev, v načrtu je dokončanje obrtne cone, ki bi 
lahko kmalu začela privabljati potencialne investitorje. Financiranje šolskih, socialnih in društvenih dejavnosti je podobno 
kot v preteklih letih.  
Nekaj sredstev bodo namenili za praznovanje stote obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, da bi 
pokazali, da so Beltinci razvojno naravnani. »Naš predlog proračuna za obe leti je doživel nekaj sprememb, a nobenega 
amandmaja, kar je znak optimizma,« je sklenil župan. 
Proračuna so svetniki soglasno podprli, prav tako so se z njima strinjali občinski odbori in komisije, med drugim je 
predsednik odbora za proračun in finance Roman Činč poudaril, da se jim zdi smiselna odločitev občine, da prvenstveno 
vlaga v tiste objekte, ki so v njeni lasti. Venčeslav Smodiš pa je povedal, da je vložil dvanajst predlogov, a so jih upoštevali le 
polovico, opozoril je, da niso upoštevali njegovih prizadevanj za zvišanje postavke pomoči na domu, ki je bila v preteklosti 
tudi s subvencijami države nižja in ugodnejša za tiste, ki tako pomoč potrebujejo. Ker ne želi biti črna ovca, je proračun 
podprl, a bo, kot je dejal, skrbno spremljal izvajanje. 
Dogovorili so se tudi, da bodo pomoč za novorojenčke s 150 evrov povišali na 250 evrov. Na seji je občinski svet potrdil 
mandat predstavnika romske skupnosti Dušana Horvata, s čimer je ta postal član občinskega sveta Beltinci. 

• Prekmurščina je nesnovna kulturna dediščina. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 14, 4. april 2019, str. 20 
Prekmurski jezik bo vpisan v register nesnovne kulturne dediščine, so konec marca sporočili iz Slovenskega etnološkega 
muzeja. Po pregledu so ugotovili, da pobuda izpolnjuje potrebne kriterije za vpis. V register bo vpisana enota prekmurščina, 
za pripravo gradiva je pristojen etnološki muzej oziroma koordinator nesnovne kulturne dediščine, postopek vpisa v register 
pa vodi ministrstvo za kulturo. Pobudo je dalo Prekmursko društvo generala Maistra Murska Sobota. 

• Življenjske izkušnje na platnu. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 14, 4. april 2019, 
str. 20 

Spominska razstava del akademskega slikarja Ladislava Danča 
Letos mineva 40 let od umetnikove smrti – Njegove ilustracije tudi v Vestniku 
V mestni galeriji Robin v Murski Soboti je na ogled spominska razstava del akademskega slikarja Ladislava Danča, saj je letos 
minilo 40 let od umetnikove smrti. Pripravili so jo na pobudo lastnika galerije Robina Kozarja, dela zanjo pa so iz družinske 
zapuščine. 
 

 
Slika: V Galeriji Robin je spominska razstava del Ladislava Danča ob 40. obletnici njegove smrti. Fotografija: A. Nana 
Rituper Rodež 
 
Ogledamo si lahko nekaj izbranih risb, grafik, slik in mozaikov, ki predstavljajo bistvene poudarke umetnikovega ustvarjanja. 
Danč je svojo ustvarjalno pot začel v klasični realistični maniri, nadaljeval z ekspresionizmom, nato pa se je usmeril v 
abstrakcijo, je ob odprtju povedala umetnostna zgodovinarka in kustosinja Irma Brodnjak. 
Ladislav Danč (1932–1979) sodi v drugo generacijo akademsko izobraženih likovnih umetnikov iz Prekmurja. Po uspešno 
opravljeni Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1959 je najprej služboval na RTV Slovenija in se kmalu uveljavil tudi 
kot ilustrator, z ilustracijami je opremljal zlasti knjige Pomurske založbe in založbe Borec ter tudi naš časopis Vestnik, 
kasneje pa je ustvarjal kot svobodni umetnik. Leta 1967 se je vrnil v Prekmurje in od leta 1969 kot likovni pedagog poučeval 
na več šolah. 



Bil je eden od ustanovnih članov skupine DHLM (ime je akronim priimkov slikarjev Ladislava Danča, Štefana Hauka, Lojzeta 
Logarja in Franca Mesariča), ki je združila akademske slikarje druge in tretje generacije in za katero je Mitja Visočnik 
v delu DHLM – deset let pozneje zapisal, da je skupina naznanila dejanski začetek revolucionarnega obdobja pomurske 
likovne umetnosti. 
Zanimivo je, da so v 70. letih 20. Stoletja spontano ustvarjali v takih likovnih slogovnih izrazih, kakršni so v tistem obdobju, 
ne da bi vedeli za to, vzniknili na takrat razvitem Zahodu. Umetnostni zgodovinar Robert Inhof meni, da člani skupine s 
svojo inovativnostjo, modernostjo in osebnim heroizmom pomenijo začetek resnega in mojstrskega likovnega udejstvovanja 
v Prekmurju in da so s svojim delovanjem ustvarili temelje likovne tradicije, ki so jo kasneje izvirno in uspešno nadaljevali 
akademsko šolani likovni umetniki. 
Vsak od te četverice, ki je delovala do leta 1974, je imel svoj izrazni slog, za Danča je bila značilna ekspresivna figuralika. V  
tem času umetnostni zgodovinar Franc Obal pri njem opaža pomembno novost slikanja krajine. Ta se izraža v zaobljenih  
ploskvah in ostri robni liniji, slikarjeva dramatična in tesnobno občutena življenjska izkušnja se je izrazila v močnem 
kontrastu žarečih in zamolklo učinkujočih ploskovnih nanosov čiste barve. V svojih zadnjih delih, krajinah, ki so nastale na 
Goričkem, pa se je prepustil ekspresivnemu notranjemu vzgibu in sproščeni slikarski potezi. Ladislav Danč je umrl 3. januarja 
1979, zadnjo obsežnejšo spominsko razstavo je leta 2009 pripravila Galerija Murska Sobota. 
 
 

 

Primorske novice, Koper 

• Ilona Dolenc. Istrskobeneško narečje v register dediščine: Koper – v Uniji Italijanov se veselijo dobrih novic iz 
Slovenskega etnografskega muzeja. Primorske novice, št. 76, 2.4.2019, str. 5 

 

• Istrskobeneško narečje v register dediščine. Ilona Dolenc. Primorske novice, Koper, 02. 04. 2019  
https://www.primorske.si/2019/04/01/istrskobenesko-narecje-v-register-dediscine  
Istrskobeneško narečje, ki ga v vsakodnevni komunikaciji ohranja pri življenju del prebivalstva Kopra, Izole in Pirana ter 
nekaterih drugih krajev, bo vpisano v slovenski register nesnovne kulturne dediščine.  
 

 
Slika: Maurizio Tremul in Suzana Todorović. Foto: Primorske novice  
 
Koper. Odločitve Slovenskega etnografskega muzeja, ki opravlja naloge koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, 
so se pred dnevi še posebej razveselili v koprski Uniji Italijanov na čelu s predsednikom Mauriziom Tremulom, ki je pred 
tremi leti dal pobudo za vpis. 
Do uspeha je Italijanski uniji pomagala dialektologinja iz Kopra dr. Suzana Todorović, ki se je prav tej temi posvečala v svojih 
predhodnih in v najnovejši, že deveti knjigi z naslovom Istrobeneščina v krogu drugih jezikov in govorov v slovenskih 
obmorskih krajih. 
Dr. Suzana Todorović, dialektologinja: “V register prvič vpisujemo narečje, in to takšno, ki ne sodi med slovenska 
narečja.” 
“Doslej so bili v register žive kulturne dediščine vpisani le govori z območja ob Čabranki in Zgornji Kolpi. Z istrobeneščino v 
register prvič vpisujemo narečje, in to takšno, ki ne sodi med slovenska narečja, temveč ga prištevamo v beneško skupino 
italijanskih narečij. Na območje, kjer ga ljudje še danes govorijo, to je v Kopru, Izoli in Piranu ter v zalednih krajih, kot so 
Sečovlje, Strunjan, Bertoki in Hrvatini, je bilo pripeljano z Beneško republiko. Pred tem so Istrani romanskega porekla 
govorili istriotsko narečje, ki je edino avtohtono narečje v Istri,” razloži dialektologinja. Zven istrskobeneškega narečja 
ponazori s stavkom: Nualtri vemo senpre parla' el nostro dialeto. Kar v slovenščini pomeni: Mi smo vedno govorili naše 
narečje. 
Za določen del istrskih prebivalcev, med katerimi so zlasti pripadniki italijanske narodne skupnosti, zagotovo velja, da ga 
bodo govorili tudi v prihodnje. Poslej z dodatnim zadovoljstvom, ker bosta pomen in vrednost istrskobeneškega govora tudi 
formalno priznana z vpisom v register nesnovne kulturne dediščine. “Vpis sicer nima kakšnih neposrednih, konkretnih 
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učinkov, a to niti ni bil naš cilj. Gre predvsem za moralno zadovoljstvo ob priznanju zgodovinske prisotnosti tega narečja, ki 
bogati naše večkulturno in večjezično območje,” pravi Tremul. 
Maurizio Tremul, predsednik Unije Italijanov: “Gre predvsem za moralno zadovoljstvo ob priznanju zgodovinske 
prisotnosti tega narečja.” 
Kot so mu sporočili iz Etnografskega muzeja Slovenije, je pobuda sprejeta, pred dejanskim vpisom v register pa sledi še 
priprava gradiva in izvedba ustaljenega postopka, nad katerim bdi ministrstvo za kulturo. Medtem v Uniji Italijanov že 
napovedujejo novo pobudo: želijo namreč doseči, da bi istrskobeneško narečje vpisali tudi v hrvaški register nesnovne 
kulturne dediščine. 

• Prihod, odhod in novi prihod hrvaške policije v Piran. Borut Šuklje. Regionalni horizonti. Primorske novice, 
Koper, 29.03.2019  

https://www.primorske.si/2019/03/28/prihod-odhod-in-novi-prihod-hrvaske-policije-v-pir 
Hrvaški policijski čoln je 24. marca, v lepem nedeljskem jutru brez dovoljenj, potrebne diplomatske najave in odobritve vplul 
v slovensko morje in priplul skoraj do piranske punte. Potem so ga obrnili in vrnili domov. Nekaj ur kasneje so vdor v 
slovensko morje ponovili. Da bi odstranili tudi najmanjši dvom, da je šlo za napako ali zmoto. 
Takšnih primerov sodobna Evropa ne pozna. Jih pa, zaradi dolgoletnih izkušenj, obvlada hrvaška diplomacija. Prepričanje 
oblasti v Zagrebu, da je Jadransko morje bivše Jugoslavije lahko samo hrvaško in da imajo ostale pomorske države Slovenija, 
Bosna in Hercegovina ter Črna gora v tem morju zgolj pravico gostovanja, ostaja od leta 1990 nespremenjeno. Vsi posamični 
poskusi ureditve mejnih vprašanj s sosednjimi državami so bili, tudi z grožnjami notranjega prevrata, preprečeni.  
Prepričanje oblasti v Zagrebu, da je Jadransko morje bivše Jugoslavije lahko samo hrvaško in da imajo ostale pomorske 
države Slovenija, Bosna in Hercegovina ter Črna gora v tem morju zgolj pravico gostovanja, ostaja od leta 1990 
nespremenjeno.  
Ko je prvi hrvaški predsednik, ki si ni dovolil ugovorov k svojim odločitvam, Franjo Tuđman, konec julija 1999 podpisal 
dogovor o državni meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, ga ni mogel uvrstiti na dnevni red parlamenta. Preprosto mu 
tega niso dovolili. Tako, kot so podoben poskus preprečili predsedniku hrvaške vlade Ivu Sanaderju. Na njegovo zahtevo je 
namreč mednarodna diplomatska komisija Hrvaške in BiH 24. marca 2005 v Šibeniku sprejela sklep, da se podpisani dogovor 
o meji s pripadajočimi kartami in dokumenti lahko uvrsti na dnevni red hrvaškega parlamenta in potrdi. Kmalu zatem je 
zaradi groženj obmolknil in svojo zahtevo umaknil. 7. julija 2012 je isto zahtevo ponovil novi predsednik hrvaške vlade Zoran 
Milanović. Po sestankih, ki jih je imel v Dubrovniku, je ponovno najavil parlamentarno ratifikacijo podpisanega dogovora o 
državni meji. Tudi Milanović je moral svoj predlog umakniti in obmolkniti. Tako kot njegov predhodnik, predsednik vlade 
Ivica Račan, ki je po skoraj desetletje dolgih pogajanjih uradnikov, ekspertov, ministrov in ministrskih predsednikov 20. julija 
2001 parafiral Pogodbo o skupni državni meji med republikama Slovenijo in Hrvaško. Dobro leto kasneje, po obdobju 
pritiskov, omalovaževanj in groženj s politično odstranitvijo, je septembra 2002 predsedniku slovenske vlade Janezu 
Drnovšku pisno sporočil, da Republika Hrvaška odstopa od vsega dogovorjenega.  
Račan se je o vsebini pisma posvetoval 25. avgusta 2002 z akademikom Vladimirjem Iblerjem in profesorjem Budislavom 
Vukasem. Na sestanek sta prinesla dve zahtevi in dva predloga. Zahtevi Račanu, naj takoj odpove parafirani sporazum o meji 
s Slovenijo ter o tem z posebnim pismom obvesti Janeza Drnovška. Račanu sta ponudila tudi dva predloga. Prvega za 
umiritev sosedskih napetosti. Da naj Sloveniji ponudi začetek novih pogajanj o začasnem režimu plovbe v Piranskem zalivu 
in status dobrodošlega gosta. Drugi predlog je bil namenjen mednarodni javnosti. Zato naj, sta določila profesorja, Račan 
predlaga Drnovšku začetek novega cikla pogajanj, pravzaprav ad hoc mednarodne arbitraže, ki naj določi zlasti mejo na 
morju. Predvsem ta drugi predlog je uradni Zagreb v času dokazovanja, da jih je Slovenija v sporazum o arbitraži, sporazum 
Boruta Pahorja in Jadranke Kosor, prisilila, skrival pred domačo javnostjo. 
Hrvaški veleposlanik v Rusiji Božo Kovačević se je 13. septembra 2005 v Moskvi sestal s slovenskim veleposlanikom 
Andrejem Benedejčičem ter o pogovoru napisal zabeležko, namenjeno oblastem v Zagrebu. Kovačićeva ocena je bila, da je 
že hrvaški zunanji minister Miomir Žužul predlagal Sloveniji odločitev o mednarodni arbitraži, da je podoben predlog ponovil 
tudi predsednik vlade Sanader, ter da ima predlog tudi podporo akademikov Iblerja in Davorina Rudolfa ter profesorjev 
Vukasa in Davorja Vidasa. Veleposlanikovo sporočilo je bilo razmeroma natančno. Spregledal je le dve zadevi. Prvo, da so 
imele hrvaške oblasti pripravljene predlog o arbitraži že poleti leta 2002 in ne šele v času ministra Žužulja leta 2004 ali 2005. 
In drugo, ki je vsebinsko veliko pomembnejša. Takoj po parafiranju sporazuma Drnovšek-Račan in potrditvi sporazuma na 
seji slovenske vlade ter seji zunanje političnega odbora slovenskega parlamenta, je bil Račan obtožen izdaje nacionalnih 
interesov. Prve dni septembra 2001 so zato predstavniki strank hrvaškega parlamenta sklicali posvet, ki ga je vodil bivši 
zunanji minister Mate Granić. Njegova uvodna ocena je bila, da parafirani sporazum nima primere v diplomatski praksi. 
Spomnil je na stališče akademika Rudolfa, da je Račan Sloveniji prepustil toliko in toliko kvadratnih kilometrov morja, 
podmorja in morskega dna in s tem, kot je nadaljeval akademik Ibler, izpolnil vse slovenske želje. Toda ključna in prelomna 
točka razprave je bil nastop bivšega hrvaškega veleposlanika v Sloveniji Ivice Maštruka. Kot izhod iz sporazuma Drnovšek-
Račan je predlagal dolgoletno zamrznitev hrvaško slovenskega spora o meji. In čakanje, dolgo čakanje na čas, ko bo tudi za 
mednarodno pravo obveljalo - pravijo da je to čas petdesetih let, da mejnega vprašanja na morju ni mogoče rešiti, da torej 
ostaja mejna črta takšna, kot jo je določila in s svojimi patruljnimi vojaškimi, obalnimi in policijskimi čolni vzdrževala 
republika Hrvaška. Zlasti začasna morska razmejitvena črta s Črno goro. Šele znotraj politične ideje o dolgi zamrznitvi 
konflikta je mogoče razumeti tudi sporočilo veleposlanika Kovačevića o hrvaških arbitražnih predlogih. Res je, predlogi so 
obstajali in imeli politično podporo, vendar le toliko časa, dokler so ostali načelna razprava in služili pridobivanju novega 
časa. Nihče ni prav zares mislil na kakršen koli začetek zavezujočih mednarodnih dogovorov in prepustitve predmeta 
mednarodnemu arbitražnemu sodišču. Jadranki Kosor je Rudolf, ko so začele uhajati skrbno varovane informacije o sklenitvi 
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sporazuma o arbitraži s Slovenijo, očital prav to. Da ne razume politike dolgega čakanja in da bo neposredni krivec za 
izgubljen spor na mednarodnem arbitražnem sodišču. 
Hrvaški policijski čoln je v nedeljo, dvakrat nepooblaščeno in brez dovoljenja vplul v slovensko morje. Da bi pokazali, da 
lahko mirno plujejo po Piranskem zalivu. Zunanji minister Miro Cerar je hrvaški policijski vdor označil za provokacijo. In 
najavil diplomatsko noto.  
6. januarja 1998 je specialno vozilo obveščevalne službe slovenskega obrambnega ministrstva, minister je bil Tit Turnšek, pri 
kraju Zavrč prestopilo mejno črto med Slovenijo in Hrvaško. Hrvaška policija je oba vojaška obveščevalca aretirala in 
odpeljala na zaslišanje v Varaždin. Vojaško vozilo so zaplenili, pregledali, analizirali vso opremo, skrbno preverili opravljene 
naloge ter ga tri leta kasneje tudi vrnili. Diplomatske note, ki so jih pošiljali v Slovenijo, so bile zgolj dodatek.  
 

MMC RTV SLO   
 

• Župan občine Rogašovci: Radi bi se večkrat pojavljali v medijih.  A. S., Ksenija Horvat. MMC RTV SLO  
                  29. marec 2019  
Predstavljamo prekmurske župane: Edvard Mihalič 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-rogasovci-radi-bi-se-veckrat-pojavljali-v-
medijih/483487 
"Vztrajnost Prekmurcev, da so ohranili svoj jezik do priključitve k Sloveniji in versko strpnost med prebivalci," so 
pomembni gradniki prekmurske identitete, ki bi jih po mnenju župana Mihaliča morali bolje poznati tudi drugi 
sodržavljani. 
Po stopnji brezposelnih je občina Rogašovci med tistimi občinami, ki so v najslabšem položaju, prav tako je med desetimi 
najmanj razvitimi po količniku razvitosti, ki ga izračunava ministrstvo za finance. Kakšne možnosti razvoja vidi župan Edvard 
Mihalič? 
 

 
Slika: Edvard Mihalič je bil na jesenskih volitvah znova izvoljen za župana, in to v prvem krogu. Star je 75 let in je bil 
najstarejši županski kandidat v Prekmurju. Foto: Občina Rogašovci  
 
Kako boste v vaši občini obeležili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Goričke občine bomo organizirale skupno proslavo ob tromejniku. Iz naše občine bodo nastopile Folklorna skupina Vrbe in 
Ženska pevska skupina Kulturnega društva Rogašovci.  
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Vztrajnost Prekmurcev, da so ohranili svoj jezik do priključitve k Sloveniji in versko strpnost med prebivalci. 
Katera prekmurska zgodovinska osebnost, ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Prekmurski protestantski pisci.  
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
dr. Matija Slavič, Vilmoš Tkalec in dr. Franc Kuzmič.  
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
Postavitev spomenika osamosvojiteljem v Nuskovi in zasaditev lipe. 
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Vsi so venci vejli.  
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Marta Karoline Kolmanič.  
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Zborovsko petje in folkloro.  
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni?  
Sotinski breg, Serdiški breg, Slatinski vrelec v Nuskovi.  
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Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Obnova Dajčevega mlina in postavitev kmečke hiše s črno kuhinjo.  
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Vsi omenjeni objekti so na voljo za ogled.  
 

 
Slika: Na Sotinskem bregu (418 m), najvišjem vrhu Pomurja, stoji razgledni stolp. Foto: Televizija Slovenija  
 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Če bi pokrajina prevzela financiranje regijskih ustanov in če bi ustvarjala razvoj.  
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Ureditev financiranja regijskih ustanov in izdelavo načrta razvoja Prekmurja. 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Je, ampak v naši občini od tega nimamo koristi.  
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Na ohranitev neokrnjene narave in biotsko raznovrstnost pozitivno, na izhod iz nerazvitosti pa negativno.  
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Iz državnega proračuna bi morala društva, ki sodelujejo s Porabskimi Slovenci, dobiti potrebna finančna sredstva.  
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Statistični podatki za občino Rogašovci v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs  
 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Razen razvoja malega gospodarstva in pospeševanja kmetijstva in turizma drugega ne vidim.  
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Neokrnjena narava. 
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
V razvoju turizma.  
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Za nas, ki tu živimo, je to normalno stanje. Spoštujemo vse, ne glede na veroizpoved.  
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Nezaposlenost, staranje prebivalstva, nizke pokojnine in odseljevanje mladih.  
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Ne, treba pa bi bilo omejiti odkupovanje kmetijskih zemljišč ob meji s strani avstrijskih kupcev. 
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Radio MV in Vestnik. 
Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Kakor kdaj, mi bi radi, da bi se pojavljalo večkrat. 

• Poslanec madžarske narodne skupnosti zavrača očitke o nezdružljivosti njegovih funkcij. Sa. J. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 29. marec 2019  

Z mesta direktorja že odstopil 
https://www.rtvslo.si/slovenija/poslanec-madzarske-narodne-skupnosti-zavraca-ocitke-o-nezdruzljivosti-njegovih-
funkcij/484036 
 
Ferenc Horvath je pojasnil, da kot direktor družbe Minta d. o. o. ni imel nobenega dohodka in po mnenju pravnikov, s 
katerimi se je posvetoval, ni opravljal pridobitne dejavnosti, zato sta funkciji poslanca in direktorja družbe združljivi. 
Zakon o poslancih tudi v povezavi z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije po oceni večine strank zelo jasno 
določa nezdružljivost funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Tako pričakujejo, da bo to vprašanje, ki se je 
odprlo po dilemi glede položaja Ferenca Horvatha, obravnavala Mandatno-volilna komisija DZ-ja (MVK). Predsednik MVK-ja 
Ivan Hršak (DeSUS) je sicer že v sredo sporočil, da komisija ne bo odločala o domnevni nezdružljivosti funkcij Horvatha, saj 
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za to nima pristojnosti. V DZ-ju pa po navedbah Hršaka ugotavljajo, da to področje ni dovolj jasno urejeno, zato bodo 
oblikovali delovno skupino, ki bo preučila možnosti za njegovo ureditev. 
Horvath mnenje komisije spoštuje in ga jemlje kot njihovo uradno stališče. Kot je zatrdil, prošnje za pojasnila v preteklih 
dneh ni prejel, v pojasnilu pa je odločno zavrnil "vse očitke korupcije, obenem pa tudi zgolj možnost nastanka koruptivnega 
tveganja". Dodal je, da v zvezi s položajem direktorja ni imel nobene pogodbe in od tu v celotnem mandatu ni prejel 
nobenega izplačila, pač pa je opravljal le delo zakonitega zastopnika in podpisnika dokumentov. 
Da bi se izognil morebitnemu dvomu je Horvath konec lanskega leta podal odstopno izjavo s funkcije direktorja, postopek 
imenovanja novega direktorja in vpis novega zastopnika pa pričakuje najpozneje na začetku aprila 2019.  
Spomnil je na določbo zakona o poslancih, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z 
opravljanjem javne funkcije, prav tako pa poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe. Glede tega se 
je posvetoval s pravniki, ki po njegovih navedbah menijo, da sta funkciji združljivi, saj z družbo Minta ni imel nobene 
pogodbe in izplačila, prav tako pa iz akta o ustanovitvi družbe izhaja, da je to neprofitna organizacija in deluje v splošno 
koristnem interesu. 
To stališče je Horvath podkrepil s sodbo Višjega in delovnega sodišča, ki napotuje, da je treba pri ugotovitvi pridobitne 
dejavnosti poslanca, ki hkrati opravlja funkcijo direktorja gospodarske družbe, upoštevati pravilnik o opredelitvi pridobitne 
in nepridobitne dejavnosti. Ta določa, kdaj se šteje, da je dejavnost zavezanca pridobitna. Pri tem se mora sodišče opredeliti 
tudi do navedb o tem, da direktor za svoje delo iz tega naslova ne prejema plačila, je pojasnil. 
Po ocenah Horvatha je pomembno tudi načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je v povezavi s pojmom 
"opravljanje poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka" opredelila, da je to opravljanje stalnih ali 
občasnih aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo. 
Poslanec je še spomnil, da zakon o poslancih eksplicitno ne prepoveduje zastopstva v gospodarskih družbah, tako kot za 
člana nadzornega odbora. "Izhajajoč iz tega je sklepati, da zakonodajalec ni imel namena prepovedati opravljanja 
zastopništva v gospodarskih družbah, ampak zgolj pridobitne dejavnosti," je prepričan. 

• Zagreb: Plovba hrvaškega policijskega čolna rutinska, slovenskega nezakonita. Al. Ma. Ljubljana, Zagreb - MMC 
RTV SLO, STA. 30. marec 2019  

Nov incident v Piranskem zalivu 
https://www.rtvslo.si/slovenija/zagreb-plovba-hrvaskega-policijskega-colna-rutinska-slovenskega-nezakonita/484114 
 
 
Hrvaško zunanje ministrstvo je sporočilo, da je presenečeno nad "neresničnimi in pravno neargumentiranimi" izjavami 
slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja o vplutju hrvaškega policijskega čolna v slovenske vode.  
Sredne trditve ministra so v celoti zavrnili in poudarili, da dogajanje na morju 24. marca v nobenem primeru ni izstopalo. 
"Šlo je za rutinsko in vsakdanjo plovbo ter izvajanje nadzora hrvaške policije v hrvaških ozemeljskih vodah v Piranskem zalivu 
in pred njim, pa tudi za nezakonito plovbo slovenskega policijskega plovila v hrvaških ozemeljskih vodah," je hrvaško 
ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zapisalo v sporočilu za javnost. 
 
Cerar: Vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje je posebna provokacija 
Potrdili so še, da so v četrtek prejeli diplomatsko noto slovenskega zunanjega ministrstva, ki jo je v izjavi za medije 
napovedal Miro Cerar. Ob tem so poudarili, da trditve iz Cerarjeve izjave za medije v noti niso niti omenjene niti opisane. 
"Slovenska nota odgovarja na prejšnjo noto hrvaške strani in ponavlja splošne, pravno neargumentirane teze o domnevnih 
kršitvah meje," piše še v sporočilu Zagreba. 
Ministrstvo je sporočilo, da ni razlogov za stopnjevanje napetosti in neresnične izjave. Dodali so še, da so slovensko stran 
večkrat pozvali k dialogu za končno določitev meje med državama. 
Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA povedali, da sporočilo hrvaškega ministrstva še preučujejo, nanj pa se bodo 
predvidoma odzvali prihodnji teden. 
Cerar: To je posebna provokacija 
Cerar je v sredo v Ljubljani dejal, da je hrvaški policijski čoln v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje, kar je 
označil za intenzivno provokacijo. Poudaril je, da gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med 
državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU-ja, za kršitev schengenske meje, in to države, ki bi rada postala 
članica schengenskega območja. 
Vodja slovenske diplomacije je še povedal, da so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila 
navigacija, kar je po njegovem mnenju "prozoren izgovor". Nedeljski incident po njegovih besedah dokazuje, da je 
implementacija arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi 
"celotne evropske zgodbe". 

• Shod v Barceloni zasenčili izgredi, prijeta sedmerica razgretežev. K. T. MMC RTV SLO, STA. 30. marec 2019  
V bližini shoda nasprotnikov neodvisnosti se je zbralo okoli 300 zagovornikov neodvisnosti 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/shod-v-barceloni-zasencili-izgredi-prijeta-sedmerica-razgretezev/484115 
 
 
"Ne bomo sprejeli drugega kot poraz in kapitulacijo separatizma, brez pogajanj," je na shodu v podporo enotnosti 
Španije dejal vodja skrajno desne stranke Vox. Zbrali so se tudi zagovorniki neodvisnosti, ki so metali kamenje in 
steklenice v policijo.  
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Protestniki, po oceni policije se jih je zbralo okoli 5.000, med drugim zahtevajo aretacijo katalonskega predsednika Quima 
Torre in nekdanjega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki se je pred pregonom zaradi referenduma o neodvisnosti 
Katalonije oktobra 2017 zatekel v tujino. 
V bližini shoda nasprotnikov neodvisnosti se je zbralo okoli 300 zagovornikov neodvisnosti te španske regije, da bi 
"protestirali proti fašizmu". Policija jim je skušala preprečiti, da bi se približali udeležencem shoda, a so začeli v policiste 
metati kamenje in steklenice. Zažigali so tudi smeti. Po navedbah policije so pri tem aretirali sedem udeležencev 
"protifašističnega shoda", pet ljudi, vključno z enim policistom, pa je bilo lažje poškodovanih. 
Skrajno desna stranka Vox, ki velja za ostro nasprotnico katalonske neodvisnosti, se želi na parlamentarnih volitvah 28. 
aprila prvič prebiti v španski parlament, na majskih volitvah pa želijo tudi v Evropski parlament. 
Decembra je sicer postala prva skrajno desna stranka, ki je osvojila sedeže v enem izmed španskih regionalnih parlamentov 
po koncu diktature pod vodstvom Francisca Franca leta 1975. Tam zagotavlja tudi podporo manjšinski vladi stranke 
Ciudadanos in Ljudske stranke v parlamentu. 

• Evropska unija v Sredozemlju pomagala 730.000 prebežnikom. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 31. 
marec 2019  

Podatki veljajo za časovni razpon od leta 2015 do danes 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropska-unija-v-sredozemlju-pomagala-730-000-prebeznikom/484154 
 
 
Evropska unija je z operacijami v Sredozemskem morju od leta 2015 pomagala rešiti skoraj 730.000 prebežnikov, kažejo 
podatki Evropske komisije.  
Podatke so po navedbah nemške tiskovne agencije DPA objavili časopisi iz nemške skupine Funke Media. Po pisanju 
omenjenih časopisov je evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos v pismu 
Evropskemu parlamentu poudaril, da reševanje človeških življenj ostaja prednostna naloga EU-ja in držav članic. Po njegovih 
besedah igrajo pri tem ključno vlogo nevladne organizacije, zato njihovo delovanje ne bi smelo biti kriminalizirano. 
Obenem je poudaril, da morajo vsi, ki sodelujejo v reševalnih operacijah na morju, spoštovati mednarodne zakonitosti, s 
svojim ravnanjem pa ne smejo omogočati trgovine z ljudmi. 
Članice EU-ja so se ta teden v Bruslju dogovorile za šestmesečno podaljšanje operacije za boj proti tihotapcem s prebežniki 
v Sredozemlju, imenovane Sophia, vendar pa Sredozemlja ne bodo več nadzirale z ladjami, temveč z okrepljenim nadzorom 
iz zraka in v sodelovanju z Libijo. 
Obstoj Sophie je postavila pod vprašaj Italija, ki operaciji tudi poveljuje, zaradi izkrcavanja prebežnikov. Notranji minister 
Matteo Salvini, sicer vodja desne stranke Liga, zahteva spremembo pravil, po katerih prebežnike, ki jih v operaciji rešijo v 
Sredozemlju, izkrcajo v italijanskih pristaniščih. Reševanje sicer ni naloga Sophie, a po mednarodnem pravu mora ladja na 
morju pomagati vsaki drugi ladji v težavah. 
Operaciji Sophia, ki je bila vzpostavljena leta 2015, se mandat izteče konec marca. Deluje v mednarodnem morju, ne pa tudi 
v libijskih ozemeljskih vodah, kar je bilo sicer dolgoročno predvideno ob njeni vzpostavitvi. Za ta korak potrebuje EU 
povabilo libijskih oblasti oziroma resolucijo ZN-a. V okviru operacije so rešili okoli 50.000 migrantov in beguncev. 

• Manjšine kot prizma za večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo. Primorski dnevnik. Benetke - 
Primorski dnevnik, MMC RTV SLO. 1. april 2019  

https://www.rtvslo.si/slozamejci/italija/manjsine-kot-prizma-za-veckulturno-popotovanje-med-slovenijo-in-
italijo/484217 
 

 
Slika: Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo Foto: SVSD /Primorski dnevnik  
 
Benetke - V Benetkah so včeraj predstavili projekt Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo 
manjšin, nekakšno nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Jezik Lingua. Evropski projekt je pod vodstvom Italijanske 
unije prijavilo kar deset partnerjev, med katerimi so tako javne uprave kot druge ustanove in institucije iz Slovenije, 
Furlanije Julijske krajine in sosednje dežele Veneto. 
Sredstva za dobra 2,8 milijona evrov težak projekt, ki ga bodo partnerji v okviru evropskega programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija–Italija Interreg 5A izvajali med letoma 2019 in 2021, večinoma prihajajo iz Evropskega sklada za 
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regionalni razvoj. Poleg že omenjenega vodilnega partnerja bosta pri projektu sodelovali tudi krovni organizaciji Slovenska 
kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, združeni v Začasno ciljno združenje Projekt, ki bo pri Primisu 
sodelovalo kot drugi partner, del partnerske naveze pa je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje. 
Temeljni izhodišči sta prijateljstvo in že ustaljeno sodelovanje med slovensko narodno skupnostjo v Italiji in italijansko v 
Sloveniji, čeprav bo v sklopu projekta potekala tudi promocija Ladincev, Cimbrov in Furlanov. Sami cilji projekta so sicer 
krepitev jezikovne, kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti, sprememba v načinu dojemanja večkulturne in 
večjezične identitete s strani turistov in prebivalstva, promocija čezmejnega območja in dvig turističnega povpraševanja na 
podlagi uporabe inovativnih orodij. 
S pomočjo projektnih sredstev bodo izvedene štiri investicije, med katerimi sta vzpostavitev multimedijskega centra v Trstu, 
ki bo učinkoval na povečanje turističnega obiska območja izvajanja projekta, in obnova palače Gravisi Buttorai v Kopru. 
Predvidena je tudi zasnova spletne platforme in uporaba sodobne tehnologije, ki bo uporabnike spremljala pri odkrivanju 
kulturne, naravne in zgodovinske dediščine na področju izvajanja projekta tudi preko programiranja turističnih tematskih 
poti ter postavitve treh dodatnih info kotičkov – eden bo najbrž nastal v turistično-informacijskem centru Dežele FJK na 
tržaškem Velikem trgu. Na tej podlagi bodo nastali pravi turistični paketi, ki bodo združevali vse elemente turističnega 
povpraševanja s podobo enotnega območja od Benetk do Ljubljane. Kot zaključek je predviden nastanek potujoče virtualne 
razstave. 
Ciljni uporabniki operativnih rezultatov so turisti, mladi, pa tudi turistični operaterji na ozemlju izvajanja projekta. V okviru 
dejavnosti projekta bo prišlo do imenovanja mladih kulturnih ambasadorjev, ki bodo promovirali vrednote večjezičnega 
območja, poleg tega nameravajo partnerji projekta prirediti delavnice za šolsko populacijo, s katerimi želijo podpreti pomen 
interkulturnega dialoga kot protiutež zlorabljanju zgodovinskih travm. »Približati skozi turizem mlade interkulturnosti 
širšega programskega območja, kar ni manipulacija, ampak dejanski produkt zgodovinskega razvoja, je nujno, če jih hočemo 
vzgajati v zavestne in odgovorne mlade,« je prepričan predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul. 
Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je izpostavila, da projekt povezuje ljudi širšega ozemlja. »Zelo ponosni in veseli smo te 
naveze, ki povezuje javne uprave območja, na katerem živi pet jezikovnih skupnosti. Ne govorimo torej o manjšinah, pač pa 
o skupnostih, ki imajo v svojem fokusu promocijo snovne in nesnovne dediščine. V primerjavi s projektoma Jezik Lingua in 
Lex, ki ga je vodila SKGZ, tokratni projekt sega še globlje, ker promovira dediščino z inovativnimi prijemi,« je sklenila Dobrila, 
ki verjame, da bodo dosežki Primisa obstali tudi po samem zaključku projekta. 
O raznolikosti območja izvajanja projekta je spregovoril predsednik SSO Walter Bandelj; meni, da je valorizacija ozemlja, na 
katerem živimo, veliko bogastvo. »Vsi morajo razumeti, da je naša dežela avtonomna zaradi prisotnosti manjšin,« je 
opozoril Bandelj, »kar lahko prinese do dodatnega sodelovanja med manjšinami.« Opisal je strukturo slovenske narodne 
skupnosti v Italiji in uspešno sodelovanje z italijansko skupnostjo v Sloveniji. Obe premoščata težko zgodovino, nadaljevanje 
zastavljene poti pa sloni na gospodarski promociji ozemlja, je še povedal predsednik SSO, ki ni skrival, da je bila pot do 
nastanka projekta vse prej kot lahka, »želimo pa si, da bi se bogastvo sodelovanje nadaljevalo tudi z drugimi razpisi in 
projekti,« je sklenil Bandelj. 

• Bodeča žica, stražarji, pregledi, nezakoniti prestopi - z mejo se je spremenilo življenje. Ana Svenšek. Nova 
Gorica - MMC RTV SLO. 2. april 2019  

Goriški muzej s projektom Muzej na meji osvetljuje obmejno življenje 
https://www.rtvslo.si/zidovi/spomin-je-ziv/bodeca-zica-strazarji-pregledi-nezakoniti-prestopi-z-mejo-se-je-spremenilo-
zivljenje/483140 
"Kjer so zgradili mejo, smo imeli svoje vrtove. Če smo hoteli na vrt, oddaljen nekaj korakov, smo morali prečkati mejni 
prehod. Imeli smo posebno dovolilnico, ki smo jo pustili policiji, ko smo se vračali, so nam jo vrnili. Nesmiselno, vendar 
resnično." 
Nova meja z Italijo, ki jo je bilo treba zarisati po koncu 2. svetovne vojne, je politične odločevalce zaposlovala več kot dve 
leti. Ozračje je bilo napeto, ozemljske zahteve z obeh strani močne, nakazovalo se je, da gre za razmejitev ne le med 
državama, temveč med Zahodom in Vzhodom ter med različnimi državnimi režimi. Črta, ki jih bo razmejila, je bila določena 
v mirovni pogodbi med Jugoslavijo in Italijo, ki je začela veljati 15. septembra 1947. 
 

 
Slika: Razstava v Muzeju na meji. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
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Bodeča žica je razdelila sorodnike, prijatelje, posestva, celo kmetije in pokopališče. Močno je zarezala v življenja tukajšnjih 
ljudi. Tako se Maria Leban iz Gorice v spominih, ki so jih na razstavi objavili v Goriškem muzeju, dotika povsem vsakdanjih 
opravkov, ki so postali zelo zapleteni ‒ obdelava vrtov. In nadaljuje: "Prepovedano je bilo celo pogovarjanje čez mejo. 
Skopali so luknje za vojake, ne preveč široke, ozke, približno meter. V njih so morali klečati, niso se smeli dvigniti pokonci, ker 
bi jih videli, sedeti pa niso mogli. In oni so bili tam ves čas, ko smo delali na vrtu, sledili so nam in nas nadzorovali." 
 

 
Slika: Zanimiv utrinek, razstavljen v Muzeju na meji, je z mejnega prehoda na Pristavi: meja je razdelila kmetijo – kmet 
ostane na eni strani, krava na drugi strani. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Tudi Tarcisio Drosghig iz Gorice je za Goriški muzej opisal življenje po zarisani meji: "Imamo hišo v Italiji in vrt v Jugoslaviji. 
Danes v Sloveniji. V Stari Gori smo imeli velik travnik in moj oče je tam kosil seno; zgodilo se je, da se je traktorju pokvarilo 
kolo, in nato smo bili prisiljeni pustiti tam traktor, kolo smo nesli v Italijo, ker tukaj ga nismo mogli popraviti, nato smo ga 
ponovno prinesli nazaj in odpeljali traktor. Vse peš." 
Gorica, ki je torej ostala na italijanski strani meje, je izgubila velik del svojega naravnega zaledja, hkrati pa so zaselki, ki so 
ostali na jugoslovanski strani, izgubili pomembno mestno središče. Kmalu je zato že vzniknila ideja o gradnji novega mesta, 
ki naj bi bilo še boljše in lepše od Gorice. Počasi, postopno je nastala Nova Gorica, ki je bila ves čas močno zaznamovana z 
vzrokom svojega nastanka ‒ mejo. In v prvi javni zgradbi novega mesta je danes muzejska razstava, ki osvetljuje vpliv meje 
in življenje ob njej. 
 

 
Slika: Muzejska zbirka Kolodvor je v stavbi goriške železniške postaje, ki je bila odprta leta 1906 kot del bohinjske 
železnice. Ta železnica je bila takrat velik gradbeni in arhitekturni podvig ter je imela pomembno vlogo za gospodarstvo 
krajev, ki jih je prečila. Po razmejitvi po 2. svetovno vojni je stavba obstala manj kot 40 metrov od nove državne meje, 
vrata postaje pa se v to smer niso več odpirala vse do otoplitve odnosov. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Spomin na tegobe in iznajdljivost 
Projekt Goriškega muzeja ‒ Muzej na meji ‒ govori o preteklih časih na trenutno treh krajih: v stavbi goriške železniške 
postaje, ki je z določitvijo meje pripadla Jugoslaviji in tako postala prva javna zgradba v Novi Gorici, v vojaškem stražarskem 
stolpu v Vrtojbi in v stavbi na pokopališču v Mirnu. S pomočjo fotografij, uniform, zastav, zemljevidov in dokumentov 
pripoveduje o usodah ljudi, šoku, ki so ga doživeli, ko je nova državna meja čez noč presekala življenje, in tudi iznajdljivosti, 
kako si olajšati življenje ob tej 'železni zavesi'. 
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Slika: Razstava Državna meja na Goriškem 1945–2004 je bila odprta leta 2005, leto dni po vstopu Slovenije v EU. Foto: 
MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
"Tihotapljenje čez mejo je vključevalo predvsem živila, oblačila in druge stvari, kajti ko so zaprli mejo, slovensko prebivalstvo 
na to ni bilo pripravljeno. Ker je mesto ostalo v Italiji, pri njih ni bilo trgovin, ni bilo na voljo vseh teh stvari. Morali so kupiti 
oblačila ali pa zdravila, predvsem zdravila, ki jih tam ni bilo. Po drugi strani pa so v Italijo prinašali žganje, meso in druge 
stvari, ki so bile cenejše kot tukaj. Tukaj v Italiji so puščali stara oblačila, se preoblekli in se z novimi vračali," se spominja 
Tarcisio Drosghig. 
 

 
Slika: Leta 1950 sta se obe strani odločili, da bosta ljudem omogočili srečanje družin, prijateljev z obeh strani. Zbralo se je 
več kot 5.000 ljudi. Trgovci v Gorici so – čeprav je bila nedelja – odprli svoje trgovine in prodali največ metel, ki so jih 
kupili ljudje z jugoslovanske strani. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Ob žičnati ograji (bodečo žico je železna ograja zamenjala sredi 50. let) so vedno stali stražarji, cariniki in policaji. V muzeju 
so tako na ogled zanimive uniforme: tudi uniforma pripadnika 88. ameriške pehotne divizije z značilnim znakom – modro 
deteljico. Enota je bila dve leti in pol odgovorna za zagotavljanje reda in miru na meji v coni A, preden se je dokončno 
začrtala meja. 
 

 
Slika: Zvezda, ki je mnoga leta bila na vrhu železniške postaje. Nekoč so jih opremili tudi z repom – kot zvezdo repatico. 
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
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"Je bilo pa strašno, ko je prišel mrak. Moral si iti 100 metrov stran od meje. Zvečer že nisem mogla iti po zelenjavo na vrt," se 
tistih časov spominja Irena Leban s Pristave. 
Mejo je prečkalo veliko nezakonitih prebežnikov 
Oster režim varovanja je bil vzpostavljen po informbirojevskem sporu 1948 in je trajal do sredine 50. let. Številke o ujetih, ki 
so želeli prebegniti, gredo v več 10.000, pove Matic Volarič iz Goriškega muzeja, ki nas je popeljal po razstavi. Streljanje in 
žrtve so bile pogoste. Sredi 50. let pa so se začele razmere spreminjati, manj je bilo politično motiviranih prebegov in več 
povezanih z zagotavljanjem boljšega ekonomskega položaja. Od leta 1970 je bilo vedno manj jugoslovanskih prebežnikov in 
vedno več tujih državljanov – predvsem Turkov, Madžarov, Čehov, Vzhodnih Nemcev in Bolgarov, v 80. letih pa Romunov. 
Največ nezakonitih migrantov je mejo prečkalo na območju Mirna, kjer je bilo kar nekaj nekaj točk, kjer so ljudje v večjem 
številu prehajali čez mejo. Sicer pa je Miren še posebej znan po svojem pokopališču, kjer je danes muzejska soba. Mejna 
bodeča žica je bila namreč speljana med samimi grobovi in nagrobniki. 

 
Slika: Miren je postal poznan po svojem pokopališču, saj ga je meja razdelila med dve državi. Foto: Goriški muzej  
 
Ljudje so opazovali in poznali navade carinikov 
Stražarji in cariniki v spominih prebivalcev igrajo pomembno vlogo. "Spomnim se dveh stvari, dveh carinikov konkretno. 
Eden je bil zelo strog, in kot otrok sem bil vpisan v prepustnico od mame. Ko sva se odpravljala v Italijo, sem to prepustnico 
doma počečkal, in ko je to carinik pregledal, je znorel. To je bilo 'zijanje', danes pač nihče ne ravna več tako s tabo, tudi na 
meji ne, karkoli narediš. Drugi carinik ni maral moje skupine prijateljev. Vedno nas je zavrnil, karkoli smo nosili čez mejo. 
Vedno je bila borba z njim," je za muzej opisal Matej Prando iz Rožne Doline. 
Predvsem prepustnice, ki so jih dobili ljudje s prebivališčem nekaj kilometrov od meje, so igrale pomembno vlogo. Vsi so jih 
komaj čakali ‒ pridobili so jih lahko z 12 leti. "Bistvena razlika je bila med nosilci potnih listov in nosilci prepustnic. Tisti, ki so 
imeli potni list, je bilo jasno, da bodo verjetno šli skozi neko strožjo kontrolo, medtem ko so prebivalci ob meji imeli neki 
poseben status in so tudi bolje poznali carinike," v spominih dodaja Matej Prando. 
 

 
Slika: Na ogled so dokumenti, predvsem stari potni listi, prepustnice. Leta 2007, ko je Slovenija vstopila v schengensko 
območje, se je na mejnem prehodu zbralo večje število ljudi, ki so želeli še zadnji žig ob prehodu meje. Foto: MMC RTV 
SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Z osamosvojitvijo Slovenije, ki jo v muzeju prikazujejo počrnjeni napisi Jugoslavija na mejnih tablah in nanje z velikimi črkami 
zapisano RS, so se začele razmere na meji umirjati in blažiti. Razstava se tako konča s slovesnostjo ob vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo, ko je ravno na trgu pred železniško postajo potekala velika prireditev, ki je nakazovala, da bo meja 
dokončno padla in postala spomin. Mejnega prehoda res ni več, nekdanje carinarnice dobivajo drugačno vsebino, a trg pri 
Muzejski zbirki Kolodvor še vedno nosi dve imeni, na vsaki strani pa ga obdaja železna ograja ... 
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Slika: Goriški muzej s projektom Muzej na meji osvetljuje obmejno življenje. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 

• Cipras kot prvi grški premier po letu 1991 obiskal Severno Makedonijo. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA  
                  2. april 2019  
Državi po prespanskem sporazumu izboljšujeta odnose 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/cipras-kot-prvi-grski-premier-po-letu-1991-obiskal-severno-makedonijo/484378 
 
 
Grški premier Aleksis Cipras je obiskal Severno Makedonijo, kar je prvi obisk kakšnega grškega premierja v severni grški 
sosedi po letu 1991. 
Z nedavno spremembo imena nekdanje jugoslovanske republike v Severno Makedonijo v okviru prespanskega sporazuma 
sta državi končali skoraj 30-letni spor in zdaj izboljšujeta odnose. 
S Ciprasom, ki je svoj obisk označil za "zgodovinskega", je Severno Makedonijo obiskalo deset ministrov in več kot 100 
podjetnikov. 
Premier Severne Makedonije Zoran Zaev je ob sliki s Ciprasom zapisal, da čaka "prijateljski državi" "srečnejša prihodnost", 
poroča BBC. Premierja sta podpisala več sporazumov, med drugim o sodelovanju na področju prometa in obrambe, pri 
katerem so se Atene in Skopje dogovorili, da bo Grčija z letali iz Soluna nadzorovala makedonski zračni prostor. 
Nato sta imela skupno novinarsko konferenco. Na njej je Zaev Ciprasa označil za "tesnega, osebnega prijatelja". 
"Sem smo prišli, da bi našli rešitev, da bi gradili mostove namesto zidov," pa je po poročanju makedonske tiskovne agencije 
Mia povedal Cipras. Poudaril je, da je zdaj treba pohiteti, saj so zapravili tri desetletja. 
Himen niso zaigrali 
Ob prihodu grškega premierja pred poslopje makedonske vlade sicer niso zaigrali himn držav, kot je običajno ob uradnih 
obiskih. Ob tem so se pojavila vprašanja, ali so to storili zato, ker je v besedilu makedonske himne še staro ime države. A so 
v makedonskem protokolu pojasnili, da so se za to odločili zaradi zamude Ciprasovega letala, da bi lahko sledili 
predvidenemu programu obiska, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Sporazum z Grčijo bo prinesel velike gospodarske koristi, je napovedal Zaev. Državi bosta odprli drugi mejni prehod, 
oblikovan pa je tudi skupen odbor strokovnjakov, ki bodo preverili morebitne predsodke v šolskih učbenikih. Ti po 
Ciprasovih besedah skrbijo "precejšen del grškega ljudstva". 
Javnomnenjska anketa v Grčiji iz prejšnjega meseca kaže, da se 73 odstotkov Grkov "verjetno ne strinja" s sporazumom s 
Severno Makedonijo. 
Oba premierja sta zaradi sporazuma doživljala pritiske domače opozicije. Zaeva kritizirata tako konservativna opozicija kot 
predsednik Gjorge Ivanov. 
V skladu s sporazumom o spremembi imena Severne Makedonije se je Grčija zavezala h koncu blokade približevanja 
severne sosede zvezi Nato in EU-ju. 
Grčija je dolga leta obtoževala Severno Makedonijo, da si želi prisvojiti dediščino grškega vojskovodje Aleksandra Velikega in 
da ima ozemeljske težnje po severni grški pokrajini Makedonija. 

• Katalog likovnih del prekmurskega likovnega umetnika Ludvika Vrečiča. Lidija Kosi, Radio Slovenija. Murska 
Sobota - MMC RTV SLO, Radio Slovenija. 3. april 2019  

Bogata zapuščina 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/kultura/katalog-likovnih-del-prekmurskega-likovnega-umetnika-ludvika-
vrecica/484455  
Ob letošnji 100-letnici priključitve Prekmurja k matični domovini je precejšnje pozornosti deležen tudi prvi akademsko 
izobraženi likovni umetnik iz Prekmurja Ludvik Vrečič.  
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Slika: Katalog likovnih del prekmurskega likovnega umetnika Ludvika Vrečiča. Foto: Radio Slovenija/Lidija Kosi  
 
Njegova dela so postavili na ogled tako v Galeriji Murska Sobota kot v Pokrajinskem muzeju, danes pa so predstavili še 
katalog Vrečičevih likovnih del iz zbirk obeh kulturnih ustanov. 
Ludvika Vrečiča, ki se je rodil leta 1900 v Skakovcih na Goričkem, je želja po znanju vodila na Madžarsko, kjer je v 
Budimpešti diplomiral na visoki slikarski šoli. Na povabilo Riharda Jakopiča je na Slovenskem prvič razstavljal leta 1928 v 
Jakopičevem paviljonu v Ljubljani, na prvi letošnji razstavi v murskosoboški Galeriji pa je bilo do konca preteklega meseca 
prvič na ogled 50 Vrečičevih del na papirju. 
Kustosinja Irma Brodnjak, soavtorica predstavljenega kataloga, poudarja, da gre za prve risbe, izdelane za vajo. "Že te skice 
kažejo na velik talent, ki žal nikoli ni bil popolnoma razvit, saj se je njegovo življenje hitro izteklo po nesrečnem dogodku na 
železniški postaji pred Budimpešto. Tam je umetnik tudi pokopan." 
Kljub zgodnji tragični smrti pa je za Vrečičem ostala bogata zapuščina, pravi Tamara Andrejek iz Pomurskega muzeja Murska 
Sobota, prav tako avtorica kataloga: "Kajti naša muzejska zbirka se ponaša s 57 slikarskimi deli. Gre predvsem za tehniko 
olja, bodisi na platnu bodisi na karton, nekatera dela so prilepljena na lesonit. Manjši delež pa odpade na slikarska in 
risarska dela." 
V Vrečičevem opusu prevladujejo krajine, izkazoval pa se je tudi kot izredno zanimiv portretist. Razstava v muzeju bo na 
ogled še do 2. junija letos. 

• So prisluhi med slovenskim arbitrom in agentko nastali pri hrvaški obveščevalni agenciji SOA? L. L.  Ljubljana - 
MMC RTV SLO. 3. april 2019  

Za prisluhi naj bi se skrival operativec, povezan s številnimi spornimi dejavnostmi 
https://www.rtvslo.si/slovenija/so-prisluhi-med-slovenskim-arbitrom-in-agentko-nastali-pri-hrvaski-obvescevalni-
agenciji-soa/484463 
 
 
Za nezakonitim snemanjem telefonskega pogovora med Jernejem Sekolcem in Simono Drenik v povezavi z arbitražnim 
postopkom naj bi stala hrvaška obveščevalna agencija SOA. Ministrstvo zadeve ne želi komentirati. 
Na ministrstvu za zunanje zadeve so ob poročanju medijev glede prisluškovanja zapisali, da so po objavi telefonskih 
prisluhov leta 2015 tesno sodelovali s slovenskimi organi, ki so vodili preiskavo, zunaj postopka pa zadeve ne bodo 
komentirali.  
Po poročanju portala 24ur.com naj bi za nezakonitim posnetkom telefonskega pogovora med slovenskim arbitrom in 
slovensko agentko pri sodišču stal hrvaški obveščevalec Davor Franić. Tako slovenska policija kot tudi Sova zadeve ne 
komentirata zaradi interesa predkazenskega postopka. 
Grozil svetovalcu, izsiljeval državljana BiH-a? 
Franić je prišel v medijsko ospredje decembra lani, ko je hrvaška predsednica razrešila Mateja Radelića z mesta svetovalca 
za nacionalno varnost. Ta pa je potem v javnem pismu razkril, da ga je o razrešitvi obvestil kar Franić, ki je vodja kabineta 
hrvaške obveščevalne službe SOA. Ta naj bi mu povedal, da bo predsednica reorganizirala urad in Radelić ne bo več 
svetovalec. Pri tem naj bi mu Franić grozil, da ga bo "zbil z avtom," če bo na kakršen koli način škodil ugledu predsednice. 
Prav tako naj bi bil Franić tisti obveščevalec, ki naj bi izsiljeval bosanskega državljana, naj pretihotapi orožje iz Hrvaške v BiH, 
kjer naj bi ga posredoval islamističnim skrajnežem v BiH-u. Zaradi izsiljevanja je v Sloveniji na veleposlaništvu BiH-a za 
zaščito zaprosil bosanski državljan. 
Julija leta 2014 je hrvaški Večernji list objavil prisluhe telefonskih pogovorov med Sekolcem in Drenikovo, v katerih je 
Sekolec nakazal, da bo Slovenija dobila stik z odprtim morjem. Po objavi prisluhov je Hrvaška napovedala odstop od 
arbitražnega sporazuma s Slovenijo. 

• Šarec o hrvaškem prisluškovanju: Skrbi nas, ali je to način delovanja znotraj EU-ja. G. C MMC RTV SLO, STA. 4. 
april 2019  

Na vladni seji je bil tudi direktor Sove  
https://www.rtvslo.si/slovenija/sarec-o-hrvaskem-prisluskovanju-skrbi-nas-ali-je-to-nacin-delovanja-znotraj-eu-
ja/484542 
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Kar smo slišali, je dokaj skrb vzbujajoče, se je na navedbe, da so slovenskemu sodniku in agentki med arbitražnim 
postopkom prisluškovali hrvaški obveščevalci, odzval premier Marjan Šarec. 
Portal 24ur.com je v sredo poročal, da je nekdanjemu slovenskemu sodniku arbitražnega sodišča Jerneju Sekolcu in 
slovenski agentki Simoni Drenik prisluškovala hrvaška obveščevalna služba (SOA) oziroma obveščevalec Davor Franić, znan 
tudi kot Mehanik Davor iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje orožja v BiH. 
Šarec je povedal, da jim je na seji direktor Sove Rajko Kozmelj pojasnil razmere na Balkanu in okoliščine v tej zadevi. Vendar 
se je premier ob tem opravičil, da ne more postreči s konkretnimi podatki, ker gre za sistem nacionalne varnosti.  
"Tisto, kar smo slišali, je dokaj skrb vzbujajoče, vendar smo zadovoljni, ker Sova dobro dela. Skrbi nas, ali je to način 
delovanja znotraj EU-ja in ali je to odnos med državami, ki naj bile prijateljske," je pojasnil premier Šarec in dodal, da je 
dejstvo, da je arbitražni postopek končan in da je bil to pogoj za vstop Hrvaške v EU. 
"Kar smo danes izvedeli, nas ni navdalo z optimizmom, kar se tiče sosedskih odnosov. Mi se bomo še naprej trudili, da bomo 
delovali v evropskem duhu," je dodal. 

• Šarca skrbi prisluškovanje, o katerem na Hrvaškem ne vedo ničesar. G. C., G. K. MMC RTV SLO, STA. 4. april 
2019  

Na vladni seji za zaprtimi vrati je bil tudi direktor Sove  
https://www.rtvslo.si/slovenija/sarca-skrbi-prisluskovanje-o-katerem-na-hrvaskem-ne-vedo-nicesar/484542 
 

 
Slika: Hrvaška državna sekretarka za evropske zadeve v Zagrebu Andreja Metelko Zgombić je zanikala vpletenost 
hrvaških obveščevalcev in dejala, da ne ve od kod premierju Marjanu Šarcu takšne informacije. Foto: BoBo  
 
Kar smo slišali, je dokaj skrb vzbujajoče, se je na navedbe, da so slovenskemu sodniku in agentki med arbitražnim 
postopkom prisluškovali hrvaški obveščevalci, odzval premier Marjan Šarec. Na Hrvaškem so vpletenost hrvaških 
obveščevalcev že zanikali. 
Portal 24ur.com je v sredo poročal, da je nekdanjemu slovenskemu sodniku arbitražnega sodišča Jerneju Sekolcu in 
slovenski agentki Simoni Drenik prisluškovala hrvaška obveščevalna služba (SOA) oziroma obveščevalec Davor Franić, znan 
tudi kot Mehanik Davor iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje orožja v BiH. 
Šarec je povedal, da jim je na seji, zaprti za javnost, direktor Sove Rajko Kozmelj pojasnil razmere na Balkanu in okoliščine v 
tej zadevi. Vendar se je premier ob tem opravičil, da ne more postreči s konkretnimi podatki, ker gre za sistem nacionalne 
varnosti.  
"Tisto, kar smo slišali, je dokaj skrb vzbujajoče, vendar smo zadovoljni, ker Sova dobro dela. Skrbi nas, ali je to način 
delovanja znotraj EU-ja in ali je to odnos med državami, ki naj bi bile prijateljske," je pojasnil premier Šarec in dodal, da je 
dejstvo, da je arbitražni postopek končan in da je bil to pogoj za vstop Hrvaške v EU. 
"Kar smo danes izvedeli, nas ni navdalo z optimizmom, kar se tiče sosedskih odnosov. Mi se bomo še naprej trudili, da bomo 
delovali v evropskem duhu," je dodal. 
 
 
Na Hrvaškem zanikajo prisluškovanje 
Hrvaška državna sekretarka za evropske zadeve na zunanjem ministrstvu v Zagrebu Andreja Metelko Zgombić je zanikala 
trditve o vpletenosti hrvaških obveščevalcev v razkritje telefonskega pogovora med Sekolcem in Drenikovo. "Ne vem, od kod 
slovenskem premierju takšne informacije," je povedala novinarjem po seji hrvaške vlade. 
Pojasnila je, da jim po izbruhu afere ni uspelo ugotoviti, kako je komunikacija med slovenskimi akterji arbitražnega postopka 
prispela v medije, ki so zgodbo objavili poleti leta 2015. Izpostavila je, da je najpomembneje, da so ti pogovori bili. S tem je 
Slovenija kompromitirala arbitražni sporazum, vztrajajo na hrvaškem zunanjem ministrstvu. 
Erjavec zadovoljen z razkritjem 
Obrambni minister Karl Erjavec, ki je bil v času arbitražne afere vodja diplomacije, je po seji vlade novinarjem dejal, da je 
zadovoljen, da se je odkrilo, kdo je prisluškoval. "Očitno so bile to hrvaške tajne službe, z interesom, ker je bilo očitno 
hrvaško vodstvo mnenja, da arbitražna razsodba za Hrvaško ne bo ugodna, da bo Slovenija dobila prost dostop do odprtega 
morja in da bo dobila več kot polovico Piranskega zaliva. Očitno so želeli ta postopek diskreditirati," je dejal. 
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Očitno so bile to hrvaške tajne službe, z interesom, ker je bilo očitno hrvaško vodstvo mnenja, da arbitražna razsodba za 
Hrvaško ne bo ugodna, da bo Slovenija dobila prost dostop do odprtega morja in da bo dobila več kot polovico 
Piranskega zaliva. Očitno so želeli ta postopek diskreditirati. 
Karl Erjavec 
Po njegovem mnenju so za objavo prisluhov takrat izbrali pravi trenutek, saj je bil v tujini, ko je ženo peljal na izlet ob 25. 
obletnici poroke. "Izkoristili so priložnost, da so takrat udarili s to novico," pravi Erjavec. 
Poudaril je sicer, da tedanja slovenska agentka in sodnik sploh ne bi smela komunicirati, in to je tudi razlog, da je prišlo do 
prisluškovalne afere, zadovoljen pa je, da je Slovenija na sodišču v Haagu dokazala, da zadeva ne vpliva na končno odločitev 
in je bila razsodba vendarle sprejeta. Ni pa želel komentirati, ali bo razkritje o tem, kdo je prisluškoval, Sloveniji v 
nadaljevanju kaj pomagalo, češ da je to stvar nadaljnjih postopkov. 
Predsednik komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matej Tonin je medtem na pobudo poslanca 
SD-ja Matjaža Nemca že predlagal razširitev seje komisije, ki bo prihodnjo sredo, s poročilom o prisluškovanju tujih 
obveščevalnih služb slovenskemu sodniku in agentki pri arbitražnem sodišču v letu 2015. Na seji naj bi govorili tudi o stanju 
na Zahodnem Balkanu ter porastu nezakonitih prehodov na schengenski meji. 
Odstop Sekolca in Drenikove po izbruhu afere 
Sekolec in Drenikova sta, potem ko so bili poleti leta 2015 razkriti prisluhi, odstopila, Hrvaška pa je sporočila, da je arbitražni 
postopek o meji s Slovenijo tako kompromitiran, da ne bo sprejela arbitražne razsodbe o meji. Kdo je prisluškoval Sekolcu in 
Drenikovi, doslej ni bilo znano, pojavljala pa so se ugibanja, da bi lahko za prisluhi stali nemški ali ameriški obveščevalci. 

• Na 292 parcelah na meji s tehničnimi ovirami bo ustanovljena služnost. G. K. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  
                  4. april 2019  
Gre za parcele, kjer je ograja postavljena že več kot dve leti 
https://www.rtvslo.si/slovenija/na-292-parcelah-na-meji-s-tehnicnimi-ovirami-bo-ustanovljena-sluznost/484559 
 
 
Ministrstvo za notranje zadeve bo začelo postopke za ustanovitev 10-letne služnosti na 292 parcelah, na katerih je država 
po izbruhu migrantske krize leta 2015 postavila tehnične ovire. Lastnikom bo izplačana odškodnina. 
Zakon o nadzoru državne meje namreč določa, da sme policija postaviti in uporabljati tehnična sredstva za nadzor državne 
meje na zemljiščih in vodnih površinah ne glede na to, kdo je njihov lastnik, lastniki pa ji morajo omogočiti prost dostop in 
gibanje. Pri tem zakon predvideva tudi izplačilo nadomestila lastniku in omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno 
korist, če je za nadzor državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč in ta traja več kot dve leti. 
Javno korist za ustanovitev služnosti in potreben čas obremenitve ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu, 
ministrstvo za notranje zadeve pa nato v šestih mesecih začne postopke za ustanovitev same služnosti. 
Sklep, ki ga je sprejela vlada, se nanaša na 292 parcel, kjer so tehnične ovire v obdobju od 1. januarja 2016 do konca leta 
2018, stale dlje kot dve leti. Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, bodo postopki stekli še letos. Določena bo tudi višina 
odškodnine "za celotno obdobje (10 let) obremenitve zemljišča s služnostjo v javno korist". Odškodnina bo izplačana na letni 
ravni za preteklo leto. "To pomeni, da se bodo prve odškodnine izplačevale v proračunskem letu 2020," so zapisali. 
Letno 22.000 evrov za odškodnine 
Na letni ravni je strošek za odškodnine ocenjen na okoli 22.000 evrov, skupni strošek pa na 230.000 evrov, od tega naj bi šlo 
za odškodnine v 10 letih 220.000 evrov, za vodenje postopkov pa 10.000 evrov. 
Vlada je podoben sklep sprejela že leta 2018, ko je sklenila, da se služnost v javno korist za deset let ustanovi na 2665 
parcelah, na katerih so bile začasne tehnične ovire v obdobju od 11. novembra 2015 do konca leta 2017 postavljene dlje kot 
dve leti. 
 

 

• Manjšine kot prizma za večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo. Primorski dnevnik. Benetke - 
Primorski dnevnik. 1. april 2019  

https://www.rtvslo.si/svsd/italija/manjsine-kot-prizma-za-veckulturno-popotovanje-med-slovenijo-in-italijo/484217  
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Slika: Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo. Foto: SVSD /Primorski dnevnik  
 
Benetke - V Benetkah so včeraj predstavili projekt Primis – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo 
manjšin, nekakšno nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Jezik Lingua. Evropski projekt je pod vodstvom Italijanske 
unije prijavilo kar deset partnerjev, med katerimi so tako javne uprave kot druge ustanove in institucije iz Slovenije, 
Furlanije Julijske krajine in sosednje dežele Veneto. 
Sredstva za dobra 2,8 milijona evrov težak projekt, ki ga bodo partnerji v okviru evropskega programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija–Italija Interreg 5A izvajali med letoma 2019 in 2021, večinoma prihajajo iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Poleg že omenjenega vodilnega partnerja bosta pri projektu sodelovali tudi krovni organizaciji Slovenska 
kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, združeni v Začasno ciljno združenje Projekt, ki bo pri Primisu 
sodelovalo kot drugi partner, del partnerske naveze pa je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje. 
Temeljni izhodišči sta prijateljstvo in že ustaljeno sodelovanje med slovensko narodno skupnostjo v Italiji in italijansko v 
Sloveniji, čeprav bo v sklopu projekta potekala tudi promocija Ladincev, Cimbrov in Furlanov. Sami cilji projekta so sicer 
krepitev jezikovne, kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti, sprememba v načinu dojemanja večkulturne in 
večjezične identitete s strani turistov in prebivalstva, promocija čezmejnega območja in dvig turističnega povpraševanja na 
podlagi uporabe inovativnih orodij. 
S pomočjo projektnih sredstev bodo izvedene štiri investicije, med katerimi sta vzpostavitev multimedijskega centra v Trstu, 
ki bo učinkoval na povečanje turističnega obiska območja izvajanja projekta, in obnova palače Gravisi Buttorai v Kopru. 
Predvidena je tudi zasnova spletne platforme in uporaba sodobne tehnologije, ki bo uporabnike spremljala pri odkrivanju 
kulturne, naravne in zgodovinske dediščine na področju izvajanja projekta tudi preko programiranja turističnih tematskih 
poti ter postavitve treh dodatnih info kotičkov – eden bo najbrž nastal v turistično-informacijskem centru Dežele FJK na 
tržaškem Velikem trgu. Na tej podlagi bodo nastali pravi turistični paketi, ki bodo združevali vse elemente turističnega 
povpraševanja s podobo enotnega območja od Benetk do Ljubljane. Kot zaključek je predviden nastanek potujoče virtualne 
razstave. 
Ciljni uporabniki operativnih rezultatov so turisti, mladi, pa tudi turistični operaterji na ozemlju izvajanja projekta. V okviru 
dejavnosti projekta bo prišlo do imenovanja mladih kulturnih ambasadorjev, ki bodo promovirali vrednote večjezičnega 
območja, poleg tega nameravajo partnerji projekta prirediti delavnice za šolsko populacijo, s katerimi želijo podpreti pomen 
interkulturnega dialoga kot protiutež zlorabljanju zgodovinskih travm. »Približati skozi turizem mlade interkulturnosti 
širšega programskega območja, kar ni manipulacija, ampak dejanski produkt zgodovinskega razvoja, je nujno, če jih hočemo 
vzgajati v zavestne in odgovorne mlade,« je prepričan predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul. 
Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je izpostavila, da projekt povezuje ljudi širšega ozemlja. »Zelo ponosni in veseli smo te 
naveze, ki povezuje javne uprave območja, na katerem živi pet jezikovnih skupnosti. Ne govorimo torej o manjšinah, pač pa 
o skupnostih, ki imajo v svojem fokusu promocijo snovne in nesnovne dediščine. V primerjavi s projektoma Jezik Lingua in 
Lex, ki ga je vodila SKGZ, tokratni projekt sega še globlje, ker promovira dediščino z inovativnimi prijemi,« je sklenila Dobrila, 
ki verjame, da bodo dosežki Primisa obstali tudi po samem zaključku projekta. 
O raznolikosti območja izvajanja projekta je spregovoril predsednik SSO Walter Bandelj; meni, da je valorizacija ozemlja, na 
katerem živimo, veliko bogastvo. »Vsi morajo razumeti, da je naša dežela avtonomna zaradi prisotnosti manjšin,« je 
opozoril Bandelj, »kar lahko prinese do dodatnega sodelovanja med manjšinami.« Opisal je strukturo slovenske narodne 
skupnosti v Italiji in uspešno sodelovanje z italijansko skupnostjo v Sloveniji. Obe premoščata težko zgodovino, nadaljevanje 
zastavljene poti pa sloni na gospodarski promociji ozemlja, je še povedal predsednik SSO, ki ni skrival, da je bila pot do 
nastanka projekta vse prej kot lahka, »želimo pa si, da bi se bogastvo sodelovanje nadaljevalo tudi z drugimi razpisi in 
projekti,« je sklenil Bandelj. 

• Slovenska beseda na porcelanu, koroški Slovenci v karikaturi. Mateja Železnikar. Ljubljana - Radio Slovenija  
                  3. april 2019  
https://www.rtvslo.si/slozamejci/avstrija/slovenska-beseda-na-porcelanu-koroski-slovenci-v-karikaturi/484484  
Belo zlati trenutki Izidorja Sterna in koRoške kaRikatuRe Mirka Malleja - razstavi, ki so ju 28.3. 2019 odprli v galeriji 
Družina v središču Ljubljane, sta bili uvod v tokratne koroške, zdaj tudi avstrijske, kulturne dneve v Ljubljani. Kot je 
pojasnil predsednik Društva slovensko avstrijskega prijateljstva Lovro Sodja, želijo z dodatkom avstrijski razširiti svoje 
delovanje tudi na druge avstrijske dežele. 
 

 

https://www.rtvslo.si/slozamejci/avstrija/slovenska-beseda-na-porcelanu-koroski-slovenci-v-karikaturi/484484


 
Slika: Izidor Stern in Mirko Malle v galeriji Družina. Foto: Radio Slovenija/Mateja Železnikar 
 

 
Slika: Slovenska beseda na porcelanu. Foto: Radio Slovenija/Mateja Železnikar 
 

 
Slika: Slovenska beseda na porcelanu. Foto: Radio Slovenija/Mateja Železnikar 
 

 
Slika: Koroški Slovenci v karikaturi. Foto: Radio Slovenija/Mateja Železnikar 
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Slika: Koroški Slovenci v karikaturi. Foto: Radio Slovenija/Mateja Železnikar 
 

 
Slika: Koroški Slovenci v karikaturi. Foto: Radio Slovenija/Mateja Železnikar 
 
Tokratni dnevi so še zelo koroški, saj je tudi Izidor Stern, čeprav že več kot 40 let živi na Dunaju, po srcu še vedno koroški 
Slovenec. To dokazuje tudi njegova umetnost, ki jo pod naslovom Belo zlati trenutki prvič predstavlja v Ljubljani. 
Na izdelke iz porcelana je zapisal besede znanih koroških slovenskih literatov od Florjana Lipuša in Maje Haderlap, Milke 
Hartman, Valentina Polanška, Gustava Januša in Janija Oswald in drugih. Ideja se je rodila, pojasnjuje, iz domotožja, ko je 
skušal ohranjati stik s pestro kulturo koroških Slovencev. 
»Prišla je ideja, da je slovenska beseda, tudi moja beseda, vidna na vsakdanjih predmetih. Tako se je tudi začelo in veseli 
me, da se nadaljuje iz leta v leto in se celo širi. S tem se namreč vse več ukvarjam. V življenju še nisem bral toliko, kot berem 
zadnjih pet let.« 
Izidor Stern je besede iz romana Florjana Lipuša Boštjanov let in Angel pozabe Maje Haderlap zapisal na vazi iz porcelana. 
Vsaka vaza nastaja, pravi, dva meseca, samo pisanje, priprave pa veliko dlje, saj je treba izbrati ustrezne besede in stavke. 
Romana je pred tem prebral vsaj petkrat. 
»In to je tako lepo. Meni osebno je to v veliko zadovoljstvo in z veseljem to delam. Upam, da se to tudi vidi in čuti.«  
Izidor Stern je, tako kot vsa njegova družina, tudi glasbenik. Na odprtje razstave v Ljubljani ga je pospremilo 18 članic in 
članov razširjene družine, ki so poskrbeli tudi za glasbeni okvir prireditve. In ko so zapeli v Sloveniji zelo priljubljeno Rož, 
Podjuna, Zila so se marsikomu v občinstvu orosile oči. 
Umetnik je tudi bas kitarist pri znani koroški slovenski rock skupini Bališ, ki jo je ustanovil njegov brat Marko, drugi brat Dani 
je kitarist. Bališ je še dodatno povezala že tako tesno povezano družino Stern in ne mine dan, da se ne bi slišali. Tudi eno od 
njihovih pesmi je že zapisal na porcelan in, kot pravi, bo mogoče iz njihovih pesmi nekoč pripravil samostojno razstavo. 
»Upam, da bodo takrat prišli tudi igrat.« 
Drugi razstavljavec v galeriji Družina v Ljubljani pa je akademski slikar Mirko Malle, ki je šolanje končal v Ljubljani, kjer tudi 
živi. Tokrat se predstavlja s svojimi karikaturami, objavljenimi v zadnjih petih letih v tedniku koroških Slovencev Novice.  
K sodelovanju ga je povabil takratni odgovorni urednik Simon Ošlak in danes priznava, da najprej ni bil prepričan, ali bo 
uspel.  
»Rad se šalim, se hecam in zaljubljen sem v detajle, kar mi včasih povzroča težave. Skušam čim več povedati, hkrati pa ne 
želim biti preveč neposreden, direkten. Dogajanje, o katerem se govori, skušam postaviti v nek drug kontekst. Avtomatično 
se spremeni v neko banalnost. Ljudje pa lahko sami interpretirajo karikaturo.« 
Odzivi so bili dobri in ljudje so bili zadovoljni, pravi Mirko Malle, ki ni smel risati golih žensk in genitalij. To ni prišlo v poštev, 
čeprav se je tudi to dvakrat, trikrat zgodilo. 
In katera karikatura mu je najbolj pri srcu? 
Zadnja, ki jo je naredil za Novice, preden je zbolel in prekinil risanje karikatur. 



»Govori o avstrijski vladi. Narisal sem karikaturo našega kanclerja in jo naslovil Kurz te gleda. Lahko je zelo nesramna izjava, 
hkrati pa je resnična. Tako pač je. Dejansko nisem zadovoljen, da so nacisti v avstrijskem parlamentu, kar se javno ve in 
tolerira.«  
Karikatura je torej odraz kritike aktualnih razmer v Avstriji. 
»Malo se je treba tudi hecat.« 
Belo zlati trenutki Izidorja Sterna in koroške karikature Mirka Malleja so v galeriji Družina v Ljubljani na ogled do 11.4.2019. 

• "Če bo slovenska beseda izginila, bomo izgubili vsi." Mateja Železnikar.  Kanalska dolina - Radio Slovenija. 3. 
april 2019  

https://www.rtvslo.si/slozamejci/italija/ce-bo-slovenska-beseda-izginila-bomo-izgubili-vsi/484476  
 

 
Slika: Dr. Nataša Gliha Komac. Foto: Mateja Železnikar 
  
Iz Kanalske doline na skrajnem severu Italije prihajajo klici na pomoč. Da bi lahko slovenska beseda izginila, sta pred 
Prešernovo proslavo v Naborjetu opozorila dr. Nataša Gliha Komac, predsednica, in Rudi Bartaloth, podpredsednik, 
Slovenskega kulturnega središča Planika. Čas za opozorilo je bil izbran namenoma, saj ob proslavi v Kanalsko dolino 
pridejo tudi novinarji, pravi Nataša Gliha Komac, ki je tudi poklicno tesno povezana s slovenskim jezikom. Je namreč 
namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Njena skrb za slovenski jezik v Kanalski dolini je zato 
še toliko bolj razumljiva, saj se s tem ukvarja tudi raziskovalno. 
Kanalska dolina na skrajnem severu Italije je, tako kot to velja za druge doline v Videmski pokrajini, od Terskih in Nadiških 
dolin, Rezije in Benečije, nekaj posebnega. In enako kot v drugih dolinah je slovenski jezik na veliki preizkušnji, saj ga govori 
vse manj ljudi. V Kanalski dolini govorijo tudi ziljsko narečje, saj so prebivalci vse skozi imeli tesne slike z Ziljsko dolino na 
avstrijskem Koroškem, kamor so se pogosto tudi odseljevali. Toda, opozarja Nataša Gliha Komac, tudi knjižna slovenščina 
ima pomembno tradicijo. 
Pred časom se je večina v Kanalski dolini odločila za večjezični model šolanja, po katerem se učenci učijo ne le v 
italijanskem, temveč tudi v furlanskem, nemškem in slovenskem jeziku. Tu pa nastopi težava, pravi naša sogovornica, pouka 
v slovenskem jeziku je zelo malo, poleg slovenske učiteljice pa je vedno prisotna tudi italijanska učiteljica. Za takšen način 
pouka bi rabili dobro usposobljenega učitelja slovenskega jezika, ki bi poznal tudi lokalne razmere, opozarja. Še 
pomembnejša pa je sistemska ureditev. 
»Že od leta 1998 si na SKS Planika prizadevamo za sistemsko uvedbo pouka slovenskega jezika v šolske klopi, kar pomeni 
reden šolski pouk tudi v slovenskem jeziku in o slovenskem jeziku na celotni vertikali, od prvih korakov, besed dalje.« 
Treba je, dodaja, upoštevati želje lokalnega prebivalstva, mu dati možnost, da se uči jezika, s katerim se glede na 
avtohtonost, tradicijo lokalnega obredja in življenje identificira. 
»Naš klic je klic na pomoč. Slovenska skupnost v Kanalski dolini bo lahko preživela, če ji bodo zagotovljene ustrezne 
možnosti in priložnosti. Naš klic je tudi klic širši skupnosti, ker z izgubljanjem prihodnosti slovenskega jezika v Kanalski dolini 
pravzaprav izgublja širša skupnost, izgublja slovensko govoreče prebivalstvo na sploh pa tudi Kanalska dolina, saj s tem 
izgublja pomemben delček svoje zgodovinske jezikovne pestrosti.« 

• Pri porabskih Slovencih ni »etno biznisa«. Silva Eöry. Porabje - Radio Slovenija. 3. april 2019  
https://www.rtvslo.si/svsd/madzarska/pri-porabskih-slovencih-ni-etno-biznisa/484481 
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Slika: Karel Holec in Erika Köleš Kiss / Foto: Silva Eöry 

Porabski Slovenci so zadnjih nekaj let zadovoljni z odnosom pristojnih madžarskih oblasti do njihove skupnosti. Toliko 
denarja, kot ga dobijo zdaj, v zadnjih 30 letih še niso dobili, pravi vodja kulturnega in turističnega društva Andovci Karel 
Holec. To se kaže tudi na obnovljenih šolah, vrtcih in kulturnih domovih. To pa ne pomeni, da težav nimajo. Kot v 
pogovoru s Silvo Eöry pojasnjuje zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, morajo v svoje 
delovanje na vseh področjih pritegniti mlade. 
 »Gre za problem, s katerim se srečujejo pri vseh 13 narodnostnih skupnostih na Madžarskem. Tudi Nemci se pritožujejo, pa 
jih je več kot 160.000. Pri nas, kar nas je tako malo, je ta problem še bolj pereč. Vse svoje načrte gradim na tem.« 
Zagovornica med problemi omenja tudi uporabo jezika. Razmere lahko izboljšajo le skupaj s starši, ki jih je treba spodbuditi, 
da se vrnejo k svojim koreninam. To pa ne velja le za starše, temveč tudi za stare starše, saj gre za generacijo, ki lahko pri 
tem največ pomaga. 
Ena od pomembnih nalog Erike Köleš Kiss je tudi vpis v narodnostni volilni register. Vanj se je doslej vpisalo le 740 Slovencev 
na Madžarskem. Tudi zato zagovornica, ki vsako leto pomladi obišče porabske vasi in se pogovori z volivci, s sabo nosi tudi 
obrazce za registracijo, ki, pravi, niti niso tako zapleteni. 
»Treba se je vpisati, ker smo se Slovenci najmanj registrirali. Prepričana sem, da nas je toliko, kot je članov katere druge 
bolje registrirane narodne skupnosti, pa ne bom omenila, katero mislim.« 
Število pripadnikov narodne skupnosti je pomembno tudi zaradi možnosti, da dobijo svojo samoupravo, čeprav jih imajo 
porabski Slovenci, meni zagovornica, dovolj. 
»Vedno smo se pošteno javili. Pri nas t.i. etnobiznis ni bil znan. Dejstvo pa je, da so ostali prijavili (v narodnostni volilni 
imenik) tudi vse svoje družinske člane, ne glede na to, ali je pripadnik narodne skupnosti ali ne. Če se je Madžar poročil s 
pripadnikom druge narodnosti, se je registriral tudi kot pripadnik te narodne skupnosti.« 
To je razumljivo, poudarja zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu, saj je z družinskim življenjem, vzgojo in 
spremljanjem kulturnega ter drugega delovanja narodne skupnosti postal tudi zakonski partner del te skupnosti.  

• 300. obletnica razglasitve Reke za prosto cesarsko pristanišče ali za arhive ni meja. Marjana Mirković. Reka - 
Radio Slovenija. MMC RTV SLO. 3. april 2019  

https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/300-obletnica-razglasitve-reke-za-prosto-cesarsko-pristanisce-ali-za-arhive-ni-
meja/484482  
Državni arhiv na Reki ima že več let dobre stike s slovenskimi ustanovami, predvsem Arhivom Republike Slovenije, in 
hrani precej gradiva o slovenskih krajih. Velja pa tudi obratno. Arhiv RS je tako sodeloval pri obeležitvi pomembne reške 
obletnice, tristoletnice razglasitve Reke za svobodno cesarsko pristanišče (18. marca 1719). 
 

 
Slika: Svobodno pristanišče in svobodna plovba po Jadranu ključna za razmah pomorstva. Foto: Radio Slovenija/Marjana 
Mirković  
 
Sotočja 1.4.2019 - 300. obletnica razglasitve Reke za prosto cesarsko pristanišče ali za arhive ni meja  
Ob pomembni obletnici so odprli razstavo z naslovom Arhivski portret Mesta Reka leta 1719, tudi s pomembnim 
dokumentom iz Gradca, ki je bil prvič na ogled na Reki. Gre za dokument oziroma patent Karla VI, s katerim Reka in Trst 
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postaneta cesarski svobodni pristanišči. Kot pojasnjuje ravnatelj reškega arhiva Goran Crnković v pogovoru z Marjano 
Mirković, je to eden izmed ključnih dogodkov v zgodovini Reke, saj je postavil temelje za razvoj reškega pristanišča. 
Tako kot reški arhiv hrani veliko gradiva o Sloveniji, je tudi v slovenskem arhivu veliko gradiva o Reki. Ravnatelj reškega 
arhiva izpostavlja tudi dobro sodelovanje z Arhivom RS, tudi v okviru potujoče razstave Istra (Ysterreich) v 
srednjeevropskem kontekstu, ki je del istoimenskega projekta, v katerem sodeluje tudi Arhiv Republike Slovenije.  
Prostora za raziskovanje gradiva v obeh arhivih je še veliko in obe ustanovi bosta sodelovali tudi v prihodnje, zatrjuje Goran 
Crnković.  
»Na to nobena država ne vpliva toliko, kolikor vplivajo ljudje, ki želijo sodelovati. Za nas je to seveda prostor, ki nam je blizu, 
in mi pravzaprav meja med državama ne vidimo, vsaj kar zadeva sodelovanje arhivov.« 

• Vladimir Jurc: "Mi, igralci, točno vemo, kdo je dober in kdo ni." Neva Zajc. Trst - Radio Koper. MMC RTV SLO. 4. 
april 2019  

https://www.rtvslo.si/svsd/italija/vladimir-jurc-mi-igralci-tocno-vemo-kdo-je-dober-in-kdo-ni/485523  
V oddaji Odprto za srečanja smo tokrat gostili igralca Vladimirja Jurca, člana Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki je 
pred dnevi dobil nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije za življenjsko delo. 
 

 
Slika: Vladimir Jurc, nagrajenec Združenja dramskih umetnikov Slovenije.  Foto: MMC RTV SLO 
 
Vladimir Jurc je tržaškemu gledališču zvest že od zgodnjih 80. let, ves ta čas je bil eden repertoarnih stebrov. O dolgoletni 
uspešni karieri se je z njim pogovarjala Neva Zajc.  
Stanovske nagrade so najdragocenejše, ker jih podeljuje stroka. Se strinjate? 
Seveda. Mi, igralci, točno vemo, kdo je dober in kdo ni, kdo se trudi biti igralec in komu ne uspeva. Zato so te nagrade, še 
posebej ZDUS-ove, ki se podeljujejo za kakovosten doprinos k predstavam, toliko cenjene. 
Večji del svoje kariere ste odigrali v Trstu, kjer ste še aktivni. Je bila to dobra odločitev za vas? 
Absolutno. Moja zgodba se je začela v mladinskem gledališču, kjer sem zelo rad delal. Takrat smo začenjali z ansambelsko 
igro, ki smo jo pripeljali do zavidljive ravni. Nato je nastopil čas, da grem naprej po individualni poti in odločil sem se za Trst, 
za kar mi ni žal. Veliko je bilo izzivov in ovir, a če pogledam na opus, ki sem ga dosegel, sem zadovoljen z odločitvijo. 
Mladinsko gledališče v vaših časih je bilo zelo eksperimentalno. Upalo si je to, kar si klasična Drama in Mestno gledališče 
ljubljansko ni. Za mladega igralca je to verjetno izjemno pomembna izkušnja. 
Ja, res je zelo pomembno in velika priložnost, da lahko po končani akademiji nadaljuješ študij, se izpopolnjuješ in poglabljaš 
v mladinskem gledališču. To je zelo dragocena izkušnja. Takrat je Mladinsko gledališče imelo vso svobodo, začeli smo s 
predstavami, ki so bile zanimive in drugačne, po igralskem angažmanu pa zelo poštene. Zato smo si pridobili zelo velik krog 
občinstva in so bile naše predstave vedno polne. Bili smo prvo gledališče, ki je lahko ukinilo abonmajski sistem.  
 

Mladina, Ljubljana 

• Demografija Barbielanda : Pahor je na posvet o rodnosti in migracijah povabil nestrpneže /Vasja Jager. – št. 13, 
29.03.2019, str. 11 

• Otročje o otrocih : odnosi med generacijami /Janko Lorenci. – št. 13, 29.03.2019, str. 17 
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• Obsevani migranti. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, št. 13, 29. 3. 2019   
https://www.mladina.si/190297/obsevani-migranti/  
Koliko in katere evropske države izvajajo rentgenska obsevanja migrantov v izključno politični namen ocenjevanja 
njihove starosti? 
Uprava za varstvo pred sevanji bo od vseh pristojnih zahtevala pojasnila glede rentgenskega slikanja prosilcev za azil, ki se 
opravlja v nenujne in nezdravstvene namene oziroma z izključnim namenom ocenjevanja starosti. Rentgensko slikanje ima 
neželene učinke, zaradi tega za to zdravstveno metodo velja posebej stroga zakonodaja, vendar ta po mnenju direktorja 
uprave Damijana Škrka v tem primeru ni spoštovana.  
»Prve informacije o izvedbi ocenjevanja starosti z radiološkimi postopki smo na Upravi za varstvo pred sevanji prejeli 12. 3. 
2019, in sicer na podlagi prispevka v časniku Mladina z dne 8. 3. 2019 Evgenika za migrante,« pojasnjuje Škrk. O tem, da 
država uporablja rentgensko slikanje v nemedicinske namene, sploh niso bili obveščeni. Čeprav zakonodaja to predvideva ali 
celo zahteva. Zakonodaja ne predvideva zgolj, da je treba v takšnem primeru obvestiti upravo za varstvo pred sevanji, 
ampak zahteva pridobitev dovoljenja za izvajanje slikanja v nemedicinske namene. 
Škrk pojasnjuje, da 34. člen zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti določa, »da je izvajalec sevalne 
dejavnosti, pri kateri pride do izpostavljenosti posameznikov zaradi slikanja v nemedicinske namene, dolžan organu, 
pristojnemu za varstvo pred sevanji, v vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti priložiti oceno 
upravičenosti«. Ocena upravičenosti za dejavnosti, povezane z ugotavljanjem starosti s postopki, ki vključujejo 
izpostavljenost ionizirajočim sevanjem, pa upravi za varstvo pred sevanji ni bila predložena. 
Inštitut za sodno medicino sicer za potrebe ocenjevanja starosti mladoletnih prosilcev za azil, ki naj bi lagali o svoji pravi 
starosti, uporablja rentgensko slikanje celotnega zobovja, torej t. i. ortopan. Izvajalec je podjetje Edukas, d. o. o., s katerim 
je pogodbo sklenilo ministrstvo za notranje zadeve. Škrk pojasnjuje, da so to podjetje pozvali, »naj se izreče, ali je izvajalo 
nemedicinska slikanja z medicinsko opremo, in ga seznanili z določili predpisov varstva pred sevanji, ki urejajo navedeno 
področje«. Če podjetje ne bo sodelovalo v postopku, katerega namen je ugotoviti, ali koristi v teh postopkih odtehtajo 
neželene učinke (gre za t. i. oceno upravičenosti), bodo zahtevali, da slikanje ustavi. 
Pri Edukasu so pred časom za Mladino že pojasnili okoliščine posla z notranjim ministrstvom. Prokurist Miha Groznik je 
sporočil, da so z ministrstvom podpisali pogodbo o opravljanju rentgenskih storitev, »kjer nikjer ni naveden pogoj, da gre za 
mladoletne azilante. Naše podjetje ima dolgoletno tradicijo slikanja zob in bi bilo etično sporno, da bi se ta storitev 
opravljala za ugotavljanje starosti pacientov.« Pri tem je še dodal, da sami ne smejo dvomiti o zdravnikovi odločitvi, koga in 
kdaj pošlje na slikanje zob. Etično sporno zato po njegovem mnenju ravna tisti, ki nekoga pošlje na tak nenujen zdravstveni 
pregled, ne izvajalec pregleda. 
Na upravi za varstvo pred sevanji so tudi sicer to vprašanje vzeli zelo resno in »neformalno zaprosili organe, pristojne za 
varstvo pred sevanji v EU, s katerimi sodelujemo, da nam sporočijo, kako imajo področje nemedicinskega slikanja, 
namenjenega ocenjevanju starosti, urejeno v posameznih državah«. 
Bo uprava za varstvo pred sevanji prepovedala nepotrebna obsevanja mladoletnih prosilcev za azil? 
Gre za zakonodajno področje, ki se zaradi povečanih migracij hitro spreminja, a nekateri preverljivi podatki o načinih 
ocenjevanja starosti, ki jih uporabljajo posamezne države, vendarle obstajajo. Najbolj sveži so podatki Evropskega 
podpornega azilnega urada iz lanskega leta. 
Med 30 evropskimi državami zobni rentgen v ta namen uporablja 20 držav. Velika večina (14) ga ne izvaja obvezno, pač pa 
šele, če pristojni strokovnjak dentalne stroke z vpogledom v ustno votlino ne more ugotoviti ničesar nedvoumnega o 
mladoletnosti oziroma polnoletnosti prosilca za azil. Le šest držav takšnega pregleda ne predvideva, pač pa prosilce pošlje 
neposredno na rentgensko slikanje zob. Med njimi je tudi Slovenija. 
K temu je treba dodati, da večina evropskih držav v nekaterih primerih uporablja tudi rentgensko slikanje zapestja ali 
ključnice. Glede tega velja slovensko ureditev pohvaliti, saj za obvezno slikanje obeh zapestij in obeh ključnic pri vsakem 
izmed prosilcev namesto rentgena uporablja za telo praviloma neškodljivo metodo – magnetno resonanco. Morda pa bi 
slovenska ureditev na tem področju, vsaj glede (ne)rabe zdravju škodljivih metod, lahko postala zgled za druge države. Če bi 
se odrekla rentgenskemu slikanju zob, bi že bilo tako.  
 

Reporter,  Ljubljana 

• Orbanov poslanec Horvath zavrača očitke glede nezdružljivosti funkcij poslanca in direktorja. STA. Reporter, 
Ljubljana, 30. mar. 2019 
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Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath zavrača očitke v zvezi s hkratnim opravljanjem funkcije poslanca in 
direktorja družbe Minta d.o.o. Kot poudarja, kot direktor ni imel nobenega dohodka in po mnenju pravnikov, s katerimi se je 
posvetoval, ni opravljal pridobitne dejavnosti, zato sta omenjeni funkciji združljivi. 
Zakon o poslancih tudi v povezavi z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije po oceni večine strank zelo jasno 
določa nezdružljivost funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Tako pričakujejo, da bo to vprašanje, ki se je 
odprlo po dilemi glede položaja Horvatha, obravnavala Mandatno-volilna komisija DZ (MVK). 
Predsednik MVK Ivan Hršak (DeSUS) pa je v sredo sporočil, da komisija ne bo odločala o domnevni nezdružljivosti funkcij 

https://www.mladina.si/190297/obsevani-migranti/
https://reporter.si/clanek/slovenija/orbanov-poslanec-horvath-zavraca-ocitke-glede-nezdruzljivosti-funkcij-poslanca-in-direktorja-694675
https://reporter.si/clanek/slovenija/orbanov-poslanec-horvath-zavraca-ocitke-glede-nezdruzljivosti-funkcij-poslanca-in-direktorja-694675
https://reporter.si/clanek/slovenija/orbanov-poslanec-ferenc-horvath-sedi-kar-na-treh-stolih-zato-ga-je-rojak-attila-kovacs-prijavil-kpk-in-dz-693932


Horvatha, saj da za to nima pristojnosti. V DZ po navedbah Hršaka ugotavljajo, da to področje ni dovolj jasno urejeno, zato 
bodo oblikovali delovno skupino, ki bo preučila možnosti za njegovo ureditev. 
Horvath mnenje komisije spoštuje in ga jemlje kot njihovo uradno stališče. Kot je zatrdil, prošnje STA za pojasnila v minulih 
dneh ni prejel, v današnjem pojasnilu pa je odločno zavrnil "vse očitke korupcije, obenem pa tudi zgolj možnost nastanka 
koruptivnega tveganja". Po njegovih trditvah v zvezi s položajem direktorja ni imel nobene pogodbe in iz tega naslova v 
celotnem mandatu ni prejel nobenega izplačila, pač pa je opravljal le delo zakonitega zastopnika in podpisnika dokumentov. 
Spomnil je na določbo zakona o poslancih, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z 
opravljanjem javne funkcije, prav tako pa poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe. Glede tega se 
je posvetoval s pravniki, ki po njegovih navedbah menijo, da sta funkciji združljivi, saj z družbo Minta ni imel nobene 
pogodbe in izplačila, prav tako pa iz akta o ustanoviti družbe izhaja, da je slednja neprofitna organizacija in deluje v splošno 
koristnem interesu. 
To stališče je Horvath podkrepil s sodbo Višjega in delovnega sodišča, ki napotuje, da je potrebno pri ugotovitvi pridobitne 
dejavnosti poslanca, ki hkrati opravlja funkcijo direktorja gospodarske družbe, upoštevati pravilnik o opredelitvi pridobitne 
in nepridobitne dejavnosti. Slednji določa, kdaj se šteje, da je dejavnost zavezanca pridobitna. Pri tem se mora sodišče 
opredeliti tudi do navedb o tem, da direktor za svoje delo iz tega naslova ne prejema plačila, je pojasnil. 
Po ocenah Horvatha je pomembno tudi načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je v povezavi s pojmom 
"opravljanje poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka" opredelila, da je to opravljanje stalnih ali 
občasnih aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo. 
Poslanec je še spomnil, da zakon o poslancih eksplicitno ne prepoveduje zastopstva v gospodarskih družbah, tako kot za 
člana nadzornega odbora. "Izhajajoč iz tega je sklepati, da zakonodajalec ni imel namena prepovedati opravljanja 
zastopništva v gospodarskih družbah, ampak zgolj pridobitne dejavnosti," je prepričan. 
Kljub vsemu pa je v izogib morebitnega dvoma konec lanskega leta Horvath podal odstopno izjavo s funkcije direktorja, 
postopek imenovanja novega direktorja in vpis novega zastopnika pa pričakuje najpozneje na začetku aprila 2019. 

• Kurz po pokolu na Novi Zelandiji od svobodnjakov zahteva, da prekinejo stike z identitarci. STA. Reporter, 
Ljubljana, 02. apr. 2019  
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Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so se znašli pod pritiskom konservativnih partnerjev v avstrijski vladi oz. kanclerja Sebastiana 
Kurza, potem ko so se v medijih pojavila poročila o njihovih domnevnih povezavah s skrajno desnim gibanjem identitarcev. 
To gibanje sumijo povezav z avstralskim napadalcem, ki je na Novi Zelandiji ubil 50 ljudi. 
Kurz je za časnik Oberösterreichische Nachrichten izrazil pričakovanje, da bo FPÖ zavzela jasno stališče in prekinila vsakršne 
obstoječe vezi z Identitarnim gibanjem Avstrije (IBÖ). "Desničarski skrajneži niso nič boljši od islamskih skrajnežev. Obe 
radikalni ideologiji predstavljata nevarnost za našo državo, v naši svobodni in liberalni družbi nimata mesta," je dodal. 
Povod za te izjave so bila poročila o povezavah med svobodnjaki in identitarci, ki so se v medijih pojavila v minulih dneh oz. 
po razkritju, da je desničarski terorist iz Avstralije, ki je v novozelandskem Christchurchu 15. marca napadel dve mošeji in 
ubil 50 ljudi, identitarnemu gibanju lani nakazal donacijo v višini 1500 evrov. 
Avstrijske oblasti so po razkritju donacije uvedle preiskavo IBÖ in njenega vodje Martina Sellnerja zaradi suma sodelovanja v 
teroristični organizaciji. Sellner je donacijo Brentona Tarranta v ponedeljek priznal in dodal, da ga je tudi kontaktiral in se 
mu zanjo zahvalil. Drugega stika pa naj ne bi imela. 
Glede na poročanje avstrijskih medijev, podkrepljeno s fotografijami, so se svobodnjaški politiki in identitarci udeleževali 
istih dogodkov, predsednik svobodnjakov Heinz-Christian Strache pa je skupaj s strankarskimi kolegi na spletnih družbenih 
omrežjih tudi delil objave identitarcev. 
Kurz, ki se običajno v javnosti vzdrži izjav na račun koalicijskih partnerjev, se je v ponedeljek odločil ravnati drugače. Povod 
za njegove izjave je bilo medijsko razkritje o tem, da so si identitarci in funkcionarji FPÖ v Linzu delili neko hišo. V vili, ki je v 
lasti študentskega združenja, povezanega z FPÖ, so bivali tudi člani lokalne identitarne organizacije. 
Podkancler in vodja FPÖ Strache je sicer že prejšnji teden skušal pomiriti ozračje. Poudaril je, da nima FPÖ nobene zveze z 
identitarnim gibanjem in da identitarci v svobodnjaški stranki ne smejo imeti nobene funkcije. 
Danes je ponovil, da imajo svobodnjaki jasno distanco do vsakršnega ekstremizma. Po njegovih besedah se lahko Kurz nanje 
glede tega zanese, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Dodal je sicer, da ne ve, v čem bi lahko Kurz prepoznal kako 
"dvoumno druženje" FPÖ z identitarci. 
Strache je danes še izjavil, da morata sedaj tožilstvo in pravosodje ugotoviti, ali sploh obstajajo kazensko-pravni razlogi za 
sprožitev postopka za prepoved identitarnega gibanja, kar je prejšnji teden omenjal Kurz. Po besedah Stracheja pri tem ne 
bi smeli podajati vnaprejšnjih sodb, to tudi ni stvar politike. 
Kanclerjeve izjave predstavljajo udarec za svobodnjake, ki skupaj z ljudsko stranko vladajo od konca leta 2016 in se skušajo, 
predvsem pred bližnjimi volitvami v Evropski parlament, prikazati kot dostojna in častna stranka. 
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Upravno sodišče je odločilo, da je sklep občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o izvedbi referenduma o sprejemno-
registracijskem centru za migrante nezakonit in ga je tudi odpravilo, je včeraj za STA potrdil bistriški župan Emil Rojc. Kot je 
dodal, cilj občine in tudi dobršnega dela občanov sicer ostaja, da se centra ne postavi. 
Občinski svet je v začetku meseca znova potrdil sklep o razpisu svetovalnega referenduma o sprejemno-registracijskem 
centru za migrante, ki ga namerava država postaviti na območju mejnega prehoda Jelšane. Zaradi opozoril, da občina takega 
referenduma ne sme izpeljati, pa je bil sklep zadržan do odločitve upravnega sodišča o njegovi zakonitosti. 
Kot je včeraj za STA navedel župan Rojc, so prejšnji teden prejeli sklep upravnega sodišča. To je odločilo, da je sklep 
občinskega sveta nezakonit, in ga tudi odpravilo. To pomeni, da občina referenduma ne sme izvesti. 
Rojc je sicer prepričan, da imajo na razpolago še druge možnosti, o katerih pa v tem trenutku še ni želel govoriti. Cilj občine, 
pa tudi dobršnega dela občanov, je po njegovih besedah ta, da se centra za migrante ne postavi, pri tem pa je prepričan, da 
ta cilj trenutno izpolnjujejo: "Dejstvo je, da je država želela začeti gradnjo in da tega ni storila." 
V Jelšanah, kjer naj bi postavili sprejemno-registracijski center, živi 250 prebivalcev, v načrtovanem centru, za katerega je 
ministrstvo občino že prosilo za lokacijsko informacijo, pa naj bi bilo deset zabojnikov ter dva šotora s 600 do 1000 ležišči. 
Sicer pa se ob tem nadaljujejo aktivnosti civilne iniciative, ki nasprotuje postavitvi centra. Gre za dejavnosti, ki jih občina ne 
vodi, Rojc pa se kot občan z njimi strinja. Tako poteka zbiranje podpisov za peticijo, s katero občani nasprotujejo postavitvi 
centra, za 27. april pa je sklican tudi protest, je še pojasnil Rojc. 
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