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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Skupaj kot sol in poper. Avtor: Boris Jaušovec. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4. 2019, str. 2 
Skupni odbor Slovenija - Koroška  
Petru Kaiserju je gostitelj Miro Cerar na Brdu priznal zasluge za to, da je dvojezičnost na avstrijskem Koroškem vse bolj 
normalna. Gost pa je polaskal Sloveniji, češ, da je lahko Avstriji za zgled pri ustavni pravici do pitne vode. 
https://www.novice.at/politika/skupaj-kot-sol-in-poper/  
 

 
Slika: Na Brdu pri Kranju je potekalo peto zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška. Foto: Novice 
 
Kako na nek način podobno razmišljajo tako na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji, je dalo misliti že uradno darilo obeh 
delegacij, ki sta se v petek sešli na Brdu pri Kranju na petem zasedanju Skupnega odbora Slovenija-Koroška. Gostitelj, 
slovenski zunanji minister Miro Cerar je namreč gostu iz Celovca, koroškemu deželnemu glavarju Petru Kaiserju, podaril 
piransko sol. Peter Kaiser pa je v dar prav tako prinesel esencialno začimbo – in to ne da bi se kdor koli iz obeh delegacij o 
tem karkoli dogovarjal – namreč poper iz nekega koroškega mlina.  
V uvodu zasedanja skupnega odbora Slovenija-Koroška sta se najprej bilateralno sešla slovenski zunanji minister in koroški 
deželni glavar. Ta sta po koncu dela odbora, ki je premogel tri omizja – o povezovanju prostora, mreženju ljudi in o 
gospodarskem sodelovanju –, skupaj stopila pred novinarje. 
Pohvalila sta pozitivne trende pri sodelovanju med Slovenijo in avstrijsko Koroško, saj da se krepijo gospodarski, energetski, 
varnostni, pa tudi kulturni in športni stiki. Miro Cerar je povedal: »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.« 
Deželni glavar Kaiser, znan po naklonjenosti do slovenske manjšine, se je potrudil pozdraviti in zahvaliti v slovenščini. Nato 
je nadaljeval po nemško: »Dvojezično šolstvo je na Koroškem edino, ki raste in se glede na prijave širi. To je naša naložba v 
prihodnost. Perspektive so zelo pozitivne, kajti v deželi postaja dvojezičnost vedno bolj sprejeta.« Kaiser si je zaželel boljši 
razvoj tudi pri dvojezični topografiji. Posebej pa zadnjih težav z dvojezičnimi napisi v vasi Sele v občini Žitara vas, ki jo vodi 
župan iz njegove socialdemokratske stranke, ni posebej omenil. Opozoril je na letošnjo stoletnico koroškega plebiscita, po 
katerem je večina dežele pripadla Avstriji: »Stota obletnica je priložnost, da tisto, kar nas je ločevalo, spremenimo v to, kar 
nas povezuje, v skupno proslavo s slovenskimi udeleženci.« Če se je Cerar gostu zahvalil za podporo pri kandidaturi za 
organizacijo svetovnega nordijskega prvenstva leta 2023 v Planici, pa je Kaiser izpostavil tako imenovano Evropeado. To bo 
četrto nogometno prvenstvo manjšinskih ekip iz vse Evrope, ki ga bodo priredili prihodnje leto ob Klopinjskem jezeru. 
 
 

http://www.novice.at/
https://www.novice.at/politika/skupaj-kot-sol-in-poper/
http://www.novice.at/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/04/file.jpg


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.« Kaiser je 
menil, da je sodelovanje pri varstvu pred naravnimi nesrečami odlično, sem spada tudi promptno obveščanje o nuklearki 
Krško. Do izboljšav »za manjšini na obeh straneh meje«, kot je dejal, je treba priti v dialogu. Na koncu je Sloveniji polaskal: 
»Slovenija je lahko za zgled Avstriji glede politike do vode, ker 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.«  

• O zaščiti kmečke zemlje in prekomejnih projektih. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 13, 5. 4.  2019, str. 3 

V Tinjah zasedanje AGRA Slomak  
Minulo sredo, 27. marca, je v Tinjah na sedežu KIS, Kmečke izobraževalne skupnosti, bilo redno zasedanje Koordinacije 
AgraSlomak, prekomejne pobude za sodelovanje slovenskih zamejskih kmečkih izobraževalnih in zastopniških ustanov.  
https://www.novice.at/brez-meja/ozadja/o-zasciti-kmecke-zemlje-in-prekomejnih-projektih/  
 

 
Slika: Minulo sredo, 27. marca, je v Tinjah na sedežu KIS, Kmečke izobraževalne skupnosti, bilo redno zasedanje 
Koordinacije AgraSlomak, prekomejne pobude za sodelovanje slovenskih zamejskih kmečkih izobraževalnih in 
zastopniških ustanov. Foto: Novice 
 
Tinje.  Gostitelja zasedanja sta bila Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) ter Kmečka izobraževalna skupnost KIS. 
Zasedanja so se udeležile zamejske kmečko-zastopniške organizacije iz Porabja na Madžarskem, Gorskega Kotarja na 
Hrvaškem, Kmečke zveze Trst, ki  zastopa slovenske kmetice in kmete v Furlaniji-Julijski krajini ter seveda predstavniki SJK in 
KIS. Slovensko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je zastopala ministrica Aleksandra Pivec. 
Po pozdravu predsednika KIS Mihe Zablatnika je Olga Voglauer navzoče seznanila s poglobljenim poročilom o narodno-
političnem stanju na Koroškem, beseda pa je stekla tudi o delovanju KIS in SJK. 
Kmečka zveza Trst, doslej razdeljena na več območnih zvez, se je združila v enotno organizacijo, ki bo odslej slovenskim 
kmetom v deželi okrepljeno in sistematično svoje usluge nudila v slovenščini. Dotlej teh uslug ni bilo. Precejšen problem za 
kmete v Furlaniji-Julijski krajini je režim Natura 2000, ker bremeni kmetovanje in ovira njegov razvoj. Prav tako bo treba 
preveriti izbiranje eu-jevskih projektov, ker trenutna praksa zapostavlja zamejske partnerje, potrebna pa bo tudi zaščita 
vinskih sort v Brdih.  
Iz Porabja je prišla razveseljiva vest, da ima Madžarska posluh za manjšinske zadeve in da slovenska vzorčna kmetija v 
Gornjem Seniku za celotno okolico postaja zgled sodobnega kmetovanja. Tudi tu je Natura 2000 cokla pri razvoju.  
V Gorskem Kotarju prevzema tamkajšnja KIS vlogo učiteljice in svetovalke tamkajšnjega avtohtonega slovenskega 
prebivalstva. Poleg strokovnega svetovanja sedaj nudi tedenski dopolnilni pouk slovenščine.  
Poročilo o delovanju SJK je dal župan in zbornični svetnik SJK Franc Jožef Smrtnik, ki je po zasedanju sprejel ministrico v svoji 
občini Železna Kapla. Smrtnik je zahteval, da morajo prekomejni projekti tudi trajnostno koristiti ohranjanju in preživetju 
slovenskega življa. 
Ministrica Aleksandra Pivec je poudarila važnost strateških vsebin v prekomejnih projektih in glede prihodnje slovenske 
kmetijske politike zahtevala premike v korist kmetov in ekologije. To velja tako za trg kot tudi za zaščito podeželja pred 
nekontrolirano urbanizacijo in pa splošno skrb za dobro prehrano. Izobraževanje kmetic in kmetov, tehnološki razvoj in 
digitalizacija, prenos znanja, pomladitev slovenskega kmetijstva, zaščita slovenskih kmetijskih zemljišč in prepoved 
energetskih rastlin na kmetijskih površinah, vse to so ključne točke prihodnje slovenske kmetijske politike. 
Ministrica je po zasedanju obiskala Železno Kaplo in Sele. 

• Umrla je jezikoslovka Zinka Zorko. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 3 
Proučevalka narečij 
https://www.novice.at/novice/lokalno/umrla-je-jezikoslovka-zinka-zorko/  
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Slika: Prof. dr. Zinka Zorko. Foto: Novice 
 
V 84. letu starosti je minuli teden umrla jezikoslovka Zinka Zorko. S svojim znanstvenim in raziskovalnim delom na področju 
proučevanja zgodovine slovenskega jezika in slovenskih narečij je pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju slovenske 
dialektologije. 
Na svoj izjemni posluh za narečne različice slovenskega jezika je opozorila že z diplomsko nalogo o govoru svojega rojstnega 
kraja Spodnja Kapla na Kozjaku, za katero je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Pod mentorstvom akademika in 
profesorja Tineta Logarja je leta 1977 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Koroški govori na severnem Pohorju, 
zahodno od Ruš do Vuzenice, enajst let pozneje je svojo raziskavo razširila na koroške govore Dravskega obmejnega 
hribovja od Ojstrice do Duha na Ostrem vrhu in si pridobila naslov doktorice jezikoslovnih znanosti. Zinka Zorko je 
sodelovala tudi z ustanovami koroških Slovencev, predvsem s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik iz Celovca. 

• In dobro je tako. Ledinska imena vse bolj dostopna po spletu. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 4-5 

Ledinska imena 
https://www.novice.at/kultura/ledinska-imena-in-dobro-je-tako-ledinska-imena-vse-bolj-dostopna-po-spletu/  
Ledinska imena - Izgovorov za nepoznavanje – slovenskih – ledinskih in krajevnih imen zmanjkuje. Prenovljena spletna 
stran sedaj ponuja tudi odličen dostop s pametnimi telefoni. 
 

 
Slika: Projektni partnerji pri zbiranju in oživljanju ledinskih imen: Vinko Wieser, SPD Gorjanci; Martina Piko Rustia, SNI 
Urban Jarnik; Klemen Klinar, RAGOR; Mitja Rovšek, SPZ. Foto: Novice 
 
Celovec.  Nedavno tega je raziskovalec z innsbruške univerze Gerhard Rampl na posvetu o pomenu ledinskih imen v 
Tischlerjevi dvorani v Celovcu poročal o pomembnosti poznavanja starih krajevnih poimenovanj za reševanje življenj. Ko 
reševalci prejmejo klic za pomoč na podeželskih območjih, namreč nemalokrat izvedo le za ledinsko ime. Sistematično 
kartografiranje tirolske okolice z ljudskimi poimenovanji je torej rešilo že nemalokatero življenje.  
O povsem podobni izkušnji pravi tudi Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR). Zemljevide z 
ledinskimi imeni je za svoje potrebe naročila Gorska reševalna služba Slovenije (GRS). Z enako utemeljitvijo kakor avstrijski 
tirolski reševalci. 
RAGOR je bila skupaj s Slovensko prosvetno zvezo (vodilni partner), Krščansko kulturno zvezo in Gornjesavskim muzejem 
Jesenice med letoma 2011 in 2015 partner v čezmejnem evropskem projektu FLU-LED, v katerem so na južni in severni 
strani Karavank zbirali in popisovali tradicionalna ledinska imena. Obenem so pripravili spletno stran in izdali vrsto 
zemljevidov. 
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Slika: Prvi skupni elektronski zemljevid združuje imena z vseh posameznih tiskanih občinskih zemljevidov in omogoča 
ohranjanje nesnovne, jezikovne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru avstrijske Koroške in Zgornje Gorenjske. 
Foto: Novice 
 

 
Slika: Prenovljena spletna stran je dostopna tudi s pametnimi telefoni. Foto: Novice 
 
Ta torek so projektni partnerji iz FLU-LEDa v celovškem knjižnem centru Haček predstavili prenovljeno, posodobljeno in 
izboljšano spletno stran za ledinska imena tostran in onstran mejne črte na Karavankah. Na spletni strani z naslovom 
ledinskaimena.si ali flurnamen.at so na voljo vsa doslej zbrana imena. Vsako ime je dopolnjeno s točno geografsko pozicijo, 
vsi doslej v tiskani obliki izdani zemljevidi – v Avstriji in Sloveniji – so na voljo v formatu pdf, obenem pa je mogoče 
neposredno sporočiti nova imena ali predloge za morebitne popravke. Pobudniki vabijo k sodelovanju vse, ki imajo še 
nepoznane informacije. 
»Spletna stran naj nevidno kulturno dediščino spet napravi vidno,« je dejal glavni urednik spletnega portala Vinko Wieser. 
In ne samo vidno, temveč tudi slišno, saj so, kjer je bilo mogoče, zapisanim ledinskim imenom dodani tudi zvočni posnetki v 
izvirni obliki, torej v narečju. Odslej pa je spletna stran primerna tudi za rabo na pametnih telefonih – med sprehodi po 
naravi bo torej mogoče brž izvedeti za ime polja, travnika, gozda ali doline, kjer posameznik ravno je. Izgovorov za 
nepoznavanje ledinskih – slovenskih, starodavnih – imen torej zmanjkuje. In dobro je tako. 

• Noč knjige 2019. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 6 
https://www.novice.at/kultura/literatura/noc-knjige-2019/  
 

 
Slika: Noč knjige 2019. Foto: Novice 
 
23. 4. 2019, 17.00 – Mohorjeva knjigarna, Celovec  
Literarni večer s pesnico Mili Hrobath in predstavitev njene nove pesniške zbirke Barvitost časa z ilustracijami Karla Vouka. S 
pesnico se bo pogovarjal Adrian Kert. 
Pesnica Mili Hrobath se je rodila leta 1944 v Selah. Do upokojitve je delovala kot ljudskošolska učiteljica in ravnateljica. 
Pesmi za otroke, ki jih je desetletja objavljala v šolskem glasilu Mladi rod, so izšle v dveh zbirkah: Veter poje (1981) in 

https://www.novice.at/kultura/literatura/noc-knjige-2019/
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Vigredno sonce (1988).  Šele pozneje je začela pisati tudi liriko. Doslej so izšle tri pesniške zbirke: Sanje o marelicah (2005), 
Ozare dneva (2015) in Barvitost časa (2019). 
23. 4. 2019, 18.30 – Knjižni center Haček, Celovec 
Odprtje razstave Gorenjskega muzeja iz Kranja »Kranjcev prvi poet«: 200 let od smrti Valentina Vodnika, ki sta jo pripravili 
Anja Poštrak in Barbara Kalan. 
Gostujočo razstavo sta pripravili kustosinji Anja Poštrak in Barbara Kalan. Razstava na desetih panojih je razdeljena na štiri 
poglavja: Življenje in delo Valentina Vodnika; Valentin Vodnik in Koprivnik; Valentin Vodnik in Žiga Zois; Zapuščina Valentina 
Vodnika in Spominska obeležja Valentinu Vodniku. 
23. 4. 2019, 19.00 – Ljudska šola Lepena 
Literarni večer s pisateljem Felixom Kucherjem, avtorjem knjige Kamnik, ki opisuje plebiscitno in poplebiscitno obdobje, in 
ogled dokumentarnega filma o dvojezičnosti leta 1968 v Železni Kapli. 
Doktor filozofije Felix Kucher se je leta 1965 rodil v Celovcu, odraščal je v Velikovcu. V Gradcu, Bologni in Celovcu je študiral 
klasično filologijo, teologijo in filozofijo. Živi in dela v Celovcu in na Dunaju. 
Felix Kucher pripoved romana Kamnik postavi v dvajseta leta 20. stoletja, ko se glavni  junak Anton odloči svojo srečo 
poiskati v Južni Ameriki. Vse od prihoda v Argentino se trudi pozabiti na svojo revno preteklost, slovenski kmečki izvor, 
vzpenjajoči se nacizem v Evropi in ljubljenega, toda nestanovitnega brata Jozla. Tudi Kamnik, ki leta 1945 pride v Argentino, 
izvira iz južne Koroške. Kmalu se spoprijatelji z Antonom, ob tem pa zase zadrži svojo temno skrivnost. Roman o izseljenstvu, 
ki  usodno poveže življenja obeh protagonistov, je poln dramatičnih podob prve polovice 20. stoletja. 
24. 4. 2019, 19.00 – Mladinski dom, Celovec 
Andrej Rozman – Roza: »Ljubljanski vodnik našel Vodnika.« Igrata: Andrej Rozman – Roza v vlogi Valentina Vodnika, ki se 
skoraj dvesto let po svoji smrti znajde na prizorišču ekološke nesreče, in Alenka Tetičkovič v vlogi samozaposlene novinarke. 
Predstava je nastala ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika (1758–1819). 
Zapuščina Valentina Vodnika, jezikoslovca, časnikarja in pesnika je zelo bogata. Sestavil je prvo slovnico v slovenščini in 
poskrbel, da so Francozi v Ilirskih provincah slovenščino uvedli v šole kot učni jezik, sestavil je eno prvih slovenskih pesniških 
zbirk, pisal in urejal je prvi slovenski časopis Lublanske novice, napisal pa je tudi prvo kuharico in babiški priročnik v 
slovenščini. 
25. 4. 2019, 10.00–11.30 – Slovenska študijska knjižnica, Celovec 
Vrtec »Naš otrok« iz Celovca na obisku v knjižnici 
Knjižničarja bosta s pomočjo hišne lutke Dadija otrokom predstavila knjižnico in jih popeljala v svet pravljic. 
25. 4. 2019, 17.30–21.30 – Slovenska študijska knjižnica, Celovec  
Večer v Slovenski študijski knjižnici z otroki iz varstva ABCČ v Mladinskem domu 
Knjižničarja bosta otrokom predstavila knjižnico in nečlanom podarila letno članarino, sledili pa bodo pravljična urica s hišno 
lutko Dadijem, kviz, ustvarjalna delavnica in ogled risanke. 
Prireditelji:  
Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji; Slovenska prosvetna zveza; Knjigarna Haček; Mohorjeva knjigarna; Slovenska 
študijska knjižnica; Mladinski dom; Društvo »Lepenska šola« 

• »Jezikolomka«. Intervju: Cvetka Lipuš. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 
5. 4.  2019, str. 7 

Pogovor s pesnico Cvetko Lipuš  
https://www.novice.at/kultura/literatura/jezikolomka/  
V nasprotju z nekoč popularnim mnenjem je slovenščina lep jezik. V slovenskem jeziku se razcvetijo besede, ki že, ko jih 
izgovorimo, nosijo pomen celih stavkih. Od onomatopoij kot »šepetanje« ali »grom« do težko izgovorljivega »čmrlja«. 
Slovenščina je pa tudi liričen jezik (in tega ne vemo le zaradi Prešernovih solzavih izpovedi ljubezni do Primičeve Julije). 
Cvetka Lipuš je to dejstvo že kot devetnajstletna spoznala. Literatinja, rojena v Železni Kapli, je med drugim živela in 
delala v Celovcu, na Dunaju, v ZDA ter Salzburgu. Leta 2016 so jo odlikovali z nagrado Prešernovega sklada. Njene pesmi 
so prevajali v angleščino, nemščino in bolgarščino. Pogovor o liriki, življenju v ZDA ter procesu pisanja. 
 

 
Slika: Pesnica Cvetka Lipuš. Foto: Novice 
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Obiskovali ste Slovensko gimnazijo v Celovcu. Že kot mladinka ste pisali liriko. Zakaj ste pričeli pisati pesmi in kaj vas je 
pritegnilo pri slovenskem jeziku? 
Cvetka Lipuš: Pesmi sem začela pisati in objav-ljati že v dijaških letih. Zakaj sem se tedaj lotila samo lirike in ne proze, danes 
ne vem več. Najbrž mi je že tedaj ustrezala kratka, zgoščena oblika pisanja. Pravzaprav je lirika zelo primerna za sodoben 
čas, ko je na socialnih omrežjih kot twitter le omejeno število znakov in se marsikdo bolj stežka posveti daljšemu besedilu. 
Roman je v devetnajstem stoletju postal bolj ali manj prevladujoča globalna literarna zvrst. Na vseh kontinentih pišejo 
romane, beremo romane iz Japonske, Tasmanije, Argentine itd., medtem ko je za poezijo na knjižnem trgu vedno manj 
prostora. A morda bo lirika v enaindvajsetem stoletju v spremenjeni obliki, s pomočjo novih medijev, obudila poniklo 
zanimanje, dosegla novo občinstvo.     
Potem ste se preselili v ZDA, kjer ste tudi študirali na univerzi v Pittsburghu. Kako ste doživeli ZDA v primerjavi z Avstrijo 
in kako je inozemstvo zaznamovalo vaše delo? 
Primerjave med ZDA in Avstrijo se ne bi lotila v nekaj stavkih, saj bi bilo to precej površno, morda tudi stereotipno. Samo za 
ponazoritev: zanimiva razlika je dojemanje naše pravzaprav še polpretekle zgodovine, druge svetove vojne. Ta vojna je nas, 
Evropejce, zaznamovala. Tudi nas, ki smo se rodili kasneje. Razdejanja, travme družbe, v kateri so, tudi na Koroškem, storilci 
in žrtve dobesedno sosedje, so del naše izkušnje. Ko sem se preselila v Združene države Amerike, je bilo marsikdaj treba 
razložiti, da kljub avstrijskemu državljanstvu nisem potomka storilcev.  Ko sem živela na Koroškem, sem se navadno 
opredelila za slovensko pesnico, občasno brez geografske oznake »Koroška«. V srednji Evropi je to zadostovala, zgodovinska 
dejstva so znana, vedelo se je, v kateri predalček spadam. A ko so me v ZDA vprašali od kod sem, mi je bilo jasno, da, če 
odgovorim iz Avstrije, mi  bo ta opredelitev vzela družinsko zgodovino in me vpisala v drugo zgodbo. V ZDA  Avstrijo še 
vedno precej istovetijo z dogajanjem druge svetovne vojne, z vojnimi zločini Avstrijcev, s holokavstom avstrijskih Judov. 
Moja družina pa je kot mnogi Slovenci na Koroškem žrtev druge svetovne vojne.  
Z Majo Haderlap in s Fabjanom Hafnerjem ste izdajali kulturno revijo »Mladje«. Kaj so bili največji uspehi, kaj največji 
neuspehi redakcije?  
Literarno-kulturna revija »Mladje« je izhajala več kot tri desetletja. Z Majo in Fabjanom smo redakcijo prevzeli v 
devetdesetih letih in pod našim vodstvom je revija tudi prenehala izhajati, kar je nedvomno največji neuspeh našega 
delovanja. Bilo je kar nekaj vzrokov za to odločitev. Vseh ne bi znala več našteti, a nedvomno je bilo pomanjkanje slovenskih 
prispevkov iz avstrijske Koroške odločilno. Ko sem se odselila v ZDA, se je tudi uredništvo bolj ali manj zredčilo na dve osebi. 
Morda je naše uredniško delovanje zaključilo neko obdobje, saj se zatem nihče ni več lotil tega dela.   
S knjigo »V lunini senci« ste skupaj s Fabjanom Hafnerjem leta 1985 sestavili antologijo sodobne slovenske lirike. Kako 
ocenjujete današnjo literarno sceno na Koroškem? Kaj bi svetovali mladim avtorjem in avtoricam?  
Antologija »V lunini senci« ni bila antologija mladih, temveč sva s Fabjanom uredila izbor pesmi iz že objavljenih zbirk 
koroških pesnikov in pesnic. V kolikor se spomnim samo najina besedila poprej še niso bila objavljena. Tega izbora sva se 
lotila, ker so tostran in onstran meje vedno objavljali ene in iste pesmi koroških avtorjev – navadno tiste z nacionalnim ali 
narodno krajevnim navdihom. V tem izboru sva poudarila drugačno branje. Ker so se prejšnji izbori osredotočili na narodno 
tematiko, je marsikatera dobra pesem splošnemu občinstvu gotovo bila še neznana. O sedanjem slovenskem literarnem 
ustvarjanju na avstrijskem Koroškem bodo drugi znali povedati kaj bolj podkovanega. Pred več kot dvajsetimi leti sem se 
odselila, tako da nisem na tekočem.  
Kako nastajajo vaše pesmice? Kakšen je vaš proces? 
Pesmi večinoma nastajajo v spreminjanju, dodajanju, črtanju. Le občasno zaide prvi osnutek, prva verzija v končno zbirko. 
Pravzaprav poredkoma objavljam posamične pesmi v literarnih revijah, ker jih bolj ali manj snujem v sklopu pesniške 
zbirke.   
Kaj zmore lirika? Kaj omogoča, česar druge zvrsti umetnosti ne zmorejo? (Kako močna je beseda?) 
Poezija lahko strne celo zgodbo v tri vrstice oz. v sedemnajst zlogov kot npr. v hai-kuju in hkrati povabi bralca ali bralko, da 
vnese še sebe kot palimpsest med le-te verze.   
Kaj doživite kot ženska v pogosto od moških dominirani umetniški sceni? 
V literarno umetniški družbi ženske po mojem nismo ne na boljšem in ne na slabšem kot v preostali družbi.    
Kaj je bila največja ovira, ki ste jo morali premagati kot pesnica? 
Če se pri delu zatika, zna biti nepopisan list papirja kar precejšna ovira.   
Kakšne teme vas ravno zdaj zanimajo? Na čem ravno delate? 
Pred kratkim sem založbi oddala rokopis nove pesniške zbirke. Zato sem zdajci v vmesnem obdobju. Premlevam marsikatere 
zamisli in zasnove, preden se bom odločila za smer, v katero bom krenila. Gotovo se bo prvotna zasnova v teku pisanja še 
spremenila.                                               

• Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije z odličnimi rezultati na dveh matematičnih tekmovanjih. Avtor: Niko Ottowitz. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 8  

Matematika 
https://www.novice.at/novice/mladina/matematika-dijakinje-in-dijaki-slovenske-gimnazije-z-odlicnimi-rezultati-na-
dveh-matematicnih-tekmovanjih/ 
 

https://www.novice.at/novice/mladina/matematika-dijakinje-in-dijaki-slovenske-gimnazije-z-odlicnimi-rezultati-na-dveh-matematicnih-tekmovanjih/
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Slika: Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije z odličnimi rezultati na dveh matematičnih tekmovanjih. Foto: Novice 
 
Mednarodno matematično timsko tekmovanje Bolyai 2019 
16. januarja 2019 so se mednarodnega tekmovanja Bolyai, ki je poimenovano po madžarskem matematiku iz 19. stoletja, 
udeležile tudi tri ekipe Slovenske gimnazije, dve ekipi sta se uvrstili med najboljše v Avstriji. 2. mesto je doseglo moštvo 8.B 
razreda (Benedikt Haab, Urban Koblar, Jan Krušnik, Val Vovk Petrovski), moštvo 6.B razreda (Žan Kočunik, Gregor Kušej, 
Luka Miličiç Eržen, Valentin Pasterk) pa je osvojilo 3. mesto v Avstriji, obe ekipi sta prejeli posebno priznanje. Moštvo 7.B 
razreda (Krištof Grilc, Kevin Zhongkai Hu, Matej Rozman, Sebastian Visotschnig) se je uvrstilo na 12. mesto. 
Mednarodno matematično tekmovanje Pangea 2019 
V triasu, pred približno 250 milijoni leti, so se začeli razvijati dinozavri, vse kopno na Zemlji je tedaj bilo združeno v en sam 
superkontinent Pangea. Pozneje je Pangea razpadla na danes znanih pet celin. 
Z naraščajočo globalizacijo dobiva mednarodna izmenjava znanja in izobrazbe vse večji pomen. Matematično tekmovanje 
Pangea je mednarodno, Avstrija sodeluje na pobudo Zveznega ministrstva za izobrazbo, znanost in raziskave (BMBWF). 
Pangea naj povezuje dijakinje in dijake iz različnih krajev, različnih družbenih slojev in različnih stopenj izobrazbe. Vsi otroci 
imajo možnost deliti izkušnje in veselje do reševanja zanimivih problemov z drugimi otroki. Marsikdo se je že v mladosti 
»inficiral« z matematičnim virusom, to bi se utegnilo zgoditi tudi zaradi tekmovanja Pangea. Naloge različnih težavnostnih 
stopenj so v prvem krogu namreč tako sestavljene, da jih mnogo otrok lahko reši, kar je zelo dobro za motivacijo in zbuja 
veselje do naravoslovja in matematike.  
Slovenska gimnazija je letos četrtič sodelovala, saj so izkušnje na prejšnjih tekmovanjih bile zelo dobre, uspehi pa 
razveseljivi. V prvem krogu, 26. februarja, je 458 dijakinj in dijakov vseh prvih do šestih razredov 45 minut reševalo 
matematične probleme. Reakcije otrok so bile tudi letos zelo pozitivne, z veseljem so bili pri stvari. Informacije in naloge so 
na razpolago na spletni strani http://www.pangea-wettbewerb.at/ . 
 

 
Slika: Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije z odličnimi rezultati na dveh matematičnih tekmovanjih. Foto: Novice 
 
V vsaki šolski stopnji se je najboljših 100 tekmovalk in tekmovalcev cele Avstrije kvalificiralo za finalno tekmo. Zelo 
razveseljivo je dejstvo, da se je 15 dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije uvrstilo med finaliste, finalna tekma pa bo potekala 
v soboto, 11. maja 2019.  
Lanskoletni avstrijski podprvak v finalnem krogu Luka Miličić Eržen, šestošolec realne gimnazije, se je tudi letos uvrstil na 
odlično 2. mesto v Avstriji, na Koroškem je prvak. Koroška prvakinja drugih razredov je Alisha Sitter, v avstrijskem merilu je 
zasedla izvrstno 4. mesto, koroški prvak petih razredov pa je Felix Perkonig, v Avstriji je 23.                                    
Za vsakim imenom je v oklepaju razred, nato uvrstitev na Koroškem, zatem uvrstitev v Avstriji: Alisha Sitter (2.D, 1., 4.), Luka 
Lesjak (2.C, 2., 21.), Anastasia Sophie Pulvermacher (2.C, 3., 26.), Ajda Hana Kušej (2.D, 4., 61.), Paul Čertov (3.C, 2., 66.), 
Sara-Maria Kropfitsch (3.C, 3., 100.), Jonas Prutej (4.C, 2., 72.), Felix Perkonig (5.A, 1., 23.), Johanna Brunner (5.A, 8., 39.), 
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Lara Čertov (5.A, 10., 48.), Marlene Urbas (5.A, 15., 72), Luka Dovžan Kuki (5.B, 16., 89.), Lin Livrin (5.B, 16., 89.), Pij Fende 
(5.B, 20., 99.), Luka Miličić Eržen (6.B, 1., 2.). 

• Vse novo pri Voxon. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 9 
https://www.novice.at/kultura/glasba/vse-novo-pri-voxon/  
Vabijo na nepozaben festivalski večer - Koroški vokalni bend se bo na letošnjem Voxon A-cappella Festivalu predstavil v 
novi zasedbi. Naturally 7, a-cappella-zvezdniki iz Amerike in kabaretist Christian Hölbling bodo poleg njih poskrbeli za 
odlično vzdušje. 
 
Pliberk.  Članice in člani Voxon želijo 3. maja pričarati na posebej postavljeni velikanski oder v Jufa Areni v Pliberku 
nepozaben festivalski večer. Ob tem bodo prvič predstavili tudi novega člana skupine. Norbert Lipuš, pevec znanega 
koroškega rock-benda Bališ in brat Traudi Katz-Lipusch, ki je po petindvajsetih letih zaključila svojo glasbeno pot pri Voxon, 
je pred kratkim vstopil v vokalni bend. »Z Norbertom smo sodelovali že pri več glasbenih projektih in smo vedeli, da se bo 
njegov glas perfektno ujemal z našimi,« se veseli novega pevca tudi vodja skupine Danilo Katz. Za festival so glasbeniki tudi 
letos pripravili nov program, ki sega od slovenskih in nemških pop-songov, pa do skladb Steviea Wondra in aktualnih 
svetovnih hitov skupin 5 Seconds of Summer, Camile Cabello in drugih. 
Z vokalnim bendom Naturally 7, ki je trenutno na turneji po Evropi, so za letošnji festival, ki je lansko leto v Jufa Areno v 
Pliberk privabil skoraj 1000 obiskovalcev, pridobili prave superzvezdnike. Skupina iz New Yorka, ki med strokovnjaki velja za 
najboljši vokalni bend na svetu, nastopa v metropolah po vsem svetu. »Da pridejo takšne svetovne zvezde na naš festival v 
Pliberk, je res senzacija,« meni tudi Daniel Košutnik, beatboxer skupine Voxon. Pa tudi humorja na festivalu ne bo 
primanjkovalo. Za to bo poskrbel znani kabaretist Christian Hölbling, ki bo v vlogi Helfrieda vodil skozi zabavni vokalni 
ognjemet.  

• Jepa in Uman See. Koliko je še bolj značilnih podob Koroške? Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 14 

Razstava Stefana Reichmanna  
https://www.novice.at/kultura/umetnost/jepa-in-uman-see-koliko-je-se-bolj-znacilnih-podob-koroske/  
Z različnimi svetlobnimi razmerami se spreminja tudi Jepa. In z osredotočenim fotografskim pogledom koroška jezera 
spet zaživijo kot divja. Vse to razkrivajo fotografije Stefana Reichmann na razstavi v šentjanškem k&k. 
 

 
Slika: Fotografije Stefana Reichmann na razstavi v šentjanškem k&k. Foto: Novice 
 
Šentjanž. Seveda je vsaka fotografija tudi vsaj čisto majhna laž. Vedno prikaže le izsek resničnosti, vsega nikoli ne more. Je 
odraz trenutka, ki je vselej časovno in tudi prostorsko omejen. Zato je lahko isti trenutek na fotografiji lep ali grd. Odvisno 
od tega, kaj je fotograf v tistem hipu prostorsko ujel. 
Stefan Reichmann je v svojih dveh fotografskih projektih Jepa in Uman See ujel vsekakor izjemno zanimive trenutke. 
Marsikateri od njih je celo omano lep. Minuli petek je slike z obeh projektov dal na ogled na razstavi v šentjanškem k&k 
centru (in redki so dogodki, če sploh so, da je bil k&k tako poln). 
Fotografije za razstavo Jepa so nastale med januarjem in aprilom leta 2018. Goro, ki se na južni, gorenjski strani imenuje 
Kepa, a ima svojo impozantno, piramidasto podobo le na severni, koroški strani, torej kot Jepa, je Reichmann ob različnih 
vremenskih in svetlobnih razmerah fotografiral s podstrešja svoje domače Ravbarjeve hiše v Želučah. Odločil se je za manjši, 
vrhnji izsek gore, ki se ravno iz Želuč pred opazovalca vzpenja s pravo majestetičnostjo. Redukcija celote omogoča 
osredotočanje na detajle, ki izstopajo ali izginjajo glede na luč, vreme, zasneženost ali mokroto. Skratka, Jepa je zmeraj lepa 
podoba, v Reichmannovi seriji sliki pa vse svoje čare še prav razkošno razkazuje. 
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Slika: Stefan Reichmann je v svojih dveh fotografskih projektih Jepa in Uman See ujel izjemno zanimive trenutke. Foto: 
Novice 
 
Drugi del razstave je poimenovan Uman See, torej v nemškem narečju, kar pomeni Okoli jezera. Fotograf pravi, da se pri 
poimenovanju svojih projektov odloča po prepoznavnosti in zvenu, nemški naslov pa še rahlo spominja tudi na skorajda že 
kultno ponarodelo pesem. Jepo je zato poimenoval samo po slovensko, tako kakor tudi že fotografsko knjigo Jormak. Kot 
knjiga pa so izšle sedaj tudi slike z razstave Uman See. 
Nastale so predvsem okoli Vrbskega jezera in Borštnega jezera nad Vrbo, in sicer na tistih mestih, kjer je še mogoč prost 
dostop do vode. S prvinskostjo redkih nezazidanih krajev, kakor na primer pri Ribici, je želel prikazati »Korošce na koroških 
jezerih, koroško poletje in posebno kopališko kulturo.« Zato se je izrecno odpovedal prikazovanju klasične turistične 
infrastrukture ali objezerskih vil, ker ni želel »turistične zgodbe, čeprav je sedaj mogoče prikazan romantičen pogled na 
jezero, ker sem hotel pokazati takšno jezero, kakršno je nekoč bilo ali kar ga je še takšnega.« 
Fotografije Stefana Reichmanna so v šentjanškem k&k centru na ogled do 10. maja. 

• Poetično-prozni knjižni novosti dveh koroških slovenskih avtorjev. Avtor: Gusti Malle. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 15 

SPD Kočna 
Verena Gotthardt in Stefan Feinig sta v Svečah predstavila svoji najnovejši knjižni deli. 
https://www.novice.at/kultura/literatura/poeticno-prozni-knjizni-novosti-dveh-koroskih-slovenskih-avtorjev/ 
 

 
Slika: Verena Gotthardt in Stefan Feinig sta v Svečah predstavila svoji najnovejši knjižni deli. Foto: Novice 
 
Sveče.  Oba sta, vsaj delno, zamenjala jezik. Knjižni prvenec Verene Gotthardt, pesniška zbirka Najdeni nič, je bil napisan v 
slovenščini. Prvi knjigi Stefana Feiniga, Banalitäten des Wahnsinns (Plehkosti norosti) ter Das wilde Schaf (Divja ovca) pa sta 
izšli v nemščini. Minulo soboto sta avtorja na povabilo Slovenskega prosvetnega društva Kočna svoji najnovejši knjigi 
predstavili v farnem domu v Svečah. In Gotthardtova je tokrat iz svojega dela brala v nemščini, Feinig pa v obeh koroških 
jezikih, torej tudi v slovenščini. Sicer pa je knjigama skupno, da sta izšli pri celovški Mohorjevi založbi. 
Verena Gotthardt je v zbirki z naslovom herausgehen (prihajanje ven) zbrala kratke zgodbe, o katerih ni nihče drug kot veliki 
mojster nemške besede Peter Handke zapisal, da so to »povečini presenetljive, osupljive in tako osvežujoče zgodbe, 
predvsem daljše!, – očarljivo spremenjene resničnosti, prosto po Robertu Walserju, in hkrati popolnoma neodvisne – sveže 
pač. (Skoraj) se vzbudi skrb, kako bo šlo naprej.« Tako torej Handke.  
Stefan Feinig je sveški domačin, ki je odraščal pri Ucarju, kjer je njegov dom še danes, »če ni na Dunaju ali ravno na 
potovanju po svetu,« kakor je o njem dejala predsednica SPD Kočna Alenka Weber-Inzko. Kot je dejala, mu gre pri pisanju za 
»redukcijo na bistvo. Po navadi so zgodbe iz vsakdana, tudi iz njegovega življenja, po navadi z nepričakovanim 
koncem.«  Njegova najnovejša knjiga Rob krožnika in obzorje, dvojezična pesniška zbirka, »je poskus redukcije na ničelno 

https://www.novice.at/kultura/literatura/poeticno-prozni-knjizni-novosti-dveh-koroskih-slovenskih-avtorjev/
http://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/04/DSCF0251_Foto_Reichmann_2019-1024x683.jpg
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/04/DSC_4850.jpg


točko teoretske fikcije in funkcije, čisto in resnično. Ta knjiga je eksistencialna meditacija, v kateri opazovanje in gledanje 
postane slovnica bivanja,« kakor so zapisali pri založbi.                

• Literarno glasbeni večer v dunajskem Slovenskem kulturnem centru Korotan in inovativna fotografska razstava Petra 
Koštruna v galeriji Photon. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 
16 

https://www.novice.at/kultura/literarno-glasbeni-vecer-v-dunajskem-slovenskem-kulturnem-centru-korotan-in-
inovativna-fotografska-razstava-petra-kostruna-v-galeriji-photon/  
 

 
Slika: V galeriji Photon v sedmem mestnem okraju na Dunaju so 22. marca odprli fotografsko razstavo Petra Koštruna. 
Leta 1979 v Ljubljani rojeni umetnik, ki je leta 2007 diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje,  je predvsem mojster pokrajinske fotografije. Foto: Novice 
 
Na dobro obiskanem literarno glasbenem večeru v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju je 26. marca 
mariborska avtorica Danica Ozvaldič predstavila svoj pesniški prvenec Pesmi je ime svetloba. Likovno  izvirno oblikovana 
zbirka, v kateri je objavljenih sedem pesniških ciklov, je pred kratkim izšla pri ljubljanski založbi Mladinska knjiga.  
Danica Ozvaldič je ta svoj prvenec poslala na svetlo v zrelih letih, čeprav je pesnila že v mladostnem šolskem času, kot je 
povedala na dunajski prireditvi v razgovoru z novinarko mariborskega dnevnika Večer Melito Forstnerič Hajnšek. V 
poklicnem življenju je namreč dolga leta opravljala zahtevne naloge v slovenskem bančništvu, ki niso dopuščale veliko časa 
za ponotranjeno udejstvovanje na literarnem področju. 
Morda je prav ta izvenliterarna življenjska izkušnja poglobila duhovni profil in izvirno izpovednost te nove mariborske 
avtorice. Njen pesniški prvenec namreč sploh ne učinkuje začetniško, temveč zrelo in dovršeno. Melita Forstnerič Hajnšek, 
ki je napisala tudi spremno besedo k zbirki, meni, da so pesmi mariborske avtorice iskrene in čiste v izpovedi. So čustveno 
intimne oziroma »ženstvene«, kot jih je označil direktor kulturnega centra Korotan mag. Anton Levstek v diskusiji po 
bralnem nastopu. V tem se ločijo od poezije mlajših slovenskih pesnic, ki je bolj radikalna po vsebini in obliki in velikokrat 
feministična. Na Danico Ozvaldič je namreč po njenih lastnih besedah močno učinkovala intimna poezija Ade Škerl, katere 
zbirka Senca v srcu iz leta 1949 je naletela na ostro kritiko tedanjih kulturnih organov. Revolucionarni udarniški prenovi 
zavezani pisatelj Ivan Potrč je pesnico, ki se je morala umakniti iz javnega življenja, celo posvaril z besedami: »Ali veš, da te 
zaradi te zbirke lahko zapremo?!«, kar pa se Danici Ozvaldič dandanes gotovo ne bo zgodilo. Dunajski slovenski literarni 
večer je olepšala ob spremljavi na klavirju z venčkom čustveno zapetih pesmi mariborska vokalistka in glasbena pedagoginja 
Ana Bezjak.  
V galeriji Photon v sedmem mestnem okraju so 22. marca odprli fotografsko razstavo Petra Koštruna. Leta 1979 v Ljubljani 
rojeni umetnik, ki je leta 2007 diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje,  je predvsem mojster 
pokrajinske fotografije. Sodi k najbolj znanim fotografom mlajše slovenske generacije. Zanj je fotografiranje povezano z 
neskončno potrpežljivostjo. Je tudi lov na primeren motiv. Fotografiranje  je namreč po Koštrunovih besedah predvsem 
gledanje, učenje, spraševanje, strogo opazovanje, merjenje in odločanje med več in dlje. 
Ta Koštrunov fotografski pristop pride dobro do izraza tudi v dunajski galeriji Photon, kjer je še do 26. aprila na ogled niz 
fotografovih novih atmosfersko močnih slik. Prikazujejo različne pokrajinske pejsaže, toda sedaj je prvotno črno – bele 
posnetke umetnik prekril z rdečo kopreno. Iz rdeče barve, ki velikokrat učinkuje kar apokaliptično, odseva umetnikov 
občutek tesnobe v sodobnem svetu, v katerem so človek, človeštvo, narava in okolje vedno bolj ogroženi.  

• Ob 80-letnici na Dunaju živečega pisatelja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4.  2019, str. 17 
Pet novih knjižnih izdaj Leva Detele  
https://www.novice.at/novice/lokalno/ob-80-letnici-na-dunaju-zivecega-pisatelja/  
Pisatelj Lev Detela se je mlad preselil na Dunaj, kjer je z ameriško štipendijo za nadarjene literate zaključil študij 
slavistike. Literatura je vseskozi v središču njegovega življenja. Leta 2010 ga je avstrijski zvezni predsednik Fischer 
odlikoval s častnim nazivom profesorja. Pred dnevi je dopolnil 80. leto življenja.  
 

https://www.novice.at/kultura/literarno-glasbeni-vecer-v-dunajskem-slovenskem-kulturnem-centru-korotan-in-inovativna-fotografska-razstava-petra-kostruna-v-galeriji-photon/
https://www.novice.at/kultura/literarno-glasbeni-vecer-v-dunajskem-slovenskem-kulturnem-centru-korotan-in-inovativna-fotografska-razstava-petra-kostruna-v-galeriji-photon/
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Slika: Pisatelj Lev Detela. Foto: Novice 
 
Ob letošnji aprilski 80-letnici pisatelja Leva Detele je celovška založba Fran pod naslovom Nočna vožnja v Jeruzalem pravkar 
izdala zbirko avtorjevih izbranih pesmi, ki so nastajale med letoma 1964 in 2018. Poleg nekaterih značilnih starejših delno 
preoblikovanih besedil je v drugem delu knjige objavljena nova  duhovno – miselna poezija iz let 2017 in 2018  (petnajst 
pesmi iz cikla Italijansko potovanje in deset daljših pesmi iz jeruzalemskega cikla, ki je dal knjigi ime). 
Skoraj istočasno je izšel pri celovški Mohorjevi založbi v nemščini napisani Detelov roman Die kahl geschlagene Welt (Do 
golega posekani svet) o grozljivem dogajanju v prvi svetovni vojni z milijoni v vojne namene izrabljenih žrtev. Na poseben 
način je opisano takratno dogajanje v Posočju in na Krasu. Avtor se posluži nenavadne pripovedne optike, ko s pomočjo 
ironizirano predstavljenega raziskovanja tedanjih tragičnih dogodkov v nekem današnjem univerzitetnem inštitutu z zapleti 
med moškimi mačisti ter njim nepokornimi ženskami na samosvoj način obudi usode glavnih protagonistov dogajanja, 
sarajevskega atentatorja Gavrila Principa in njegove žrtve, avstro – ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda ter obeh 
zadnjih avstrijskih cesarjev Franca Jožefa I. in Karla I. Osrednja točka in vezni člen razgibanega romana s številnimi 
stranskimi zgodbami pa je dunajski cesarski grad Schönbrunn, ki se razrašča v začarano središče usodne svetovne 
zgodovine. Detela pravkar pripravlja tudi slovensko inačico prvotno v nemščini napisanega dela. 
Pri Kulturnem centru Maribor je v znani zbirki Frontier napovedana izdaja  
Detelove spominske knjige Disident, ki jo je uredil direktor mariborskega centra Dušan Hedl. Poleg izvirnih leposlovnih 
tekstov na Dunaju živečega pisatelja z aktualnimi razmejevanji do raznih negativnih družbenih pojavov bo v publikaciji 
objavljen tudi obširen avtorjev življenjepis z bibliografijo vseh do zdaj izdanih publikacij in obsežna fotobiografija s 
posameznih avtorjevih življenjskih postaj. 
Avstrijsko – ameriški pisatelj in prevajalec Herbert Kuhner je za dunajsko založbo PROverbis skupaj z družbo Theodorja 
Kramerja, poimenovano po znanem avstrijskem židovskem protifašističnem pesniku, pod naslovom Duh in telo – Die 
Trennung von Leib und Geist – The Body Severed from the Soul pri-pravil trijezično izdajo Detelovih pesmi in kratke proze. 
Poleg Kuhnerjevih prevodov v angleščino so vzporedno objavljena Detelova kritično – ironična izvirna slovenska besedila in 
avtorjeve nemške inačice istih tekstov. 
V založbi dunajske nemške revije LOG, ki jo Detela že nad štirideset let ureja z  Wolfgangom Mayer-Königom, izide v revijini 
knjižni zbirki LOG – BUCH kot dvaintrideseto izdanje izbor avtorjevih nemških eksperimentalnih tekstov Verdichtungen und 
Worttexturen (Razpesnjenja in besedne teksture). Prva knjiga te avtorjeve jezikovno – kritične poezije je izšla v isti seriji 
pred nekaj leti kot LOG – BUCH 29. 

• V ospredju je veselje.  Avtor: Simon Rustia. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 13, 5. 4. 2019, str. 19 
Portret: Katharina Truppe  
https://www.novice.at/novice/sport/v-ospredju-je-veselje/  
Katharina Truppe, ki sama sebe opisuje kot sproščeno, neurejeno, a vzdržljivo, šteje med najbolj nadarjene smučarke na 
svetu. Čeprav zaradi tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju veliko potuje, se redno rada vrača domov, kar 
njena babica – Katharina jo kliče »babca« – zelo ceni. V minulem letu je v skupnem seštevku svetovnega pokala končala 
prvenstvo na 13. mestu, v slalomu na 6. mestu, v veleslalomu na 21. mestu. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Äreju 
pa je v ekipni tekmi osvojila z avstrijsko reprezentanco drugo mesto za Švico. S svetovno podprvakinjo, njeno sestro 
Anno, teto Silvio in »babco« Micko smo se pogovarjali na njihovi domačiji pri Starem Gradu. 
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Slika: Katharina Truppe, ki sama sebe opisuje kot sproščeno, neurejeno, a vzdržljivo, šteje med najbolj nadarjene 
smučarke na svetu. Foto: Novice 
 
Stari Grad. Katharina Truppe, doma pri Starem Gradu, točneje na domačiji pri Cvanckarju, je doraščala na kmetiji s krasnim 
razgledom na Baško jezero, skupaj z mlajšo sestro in mlajšim bratom. Z otroštvom povezujeta sestri krasen čas. Otroške dni 
sta preživljali predvsem v naravi. Poleg pomaganja pri dnevnih opravilih na kmetiji, je tudi bilo dovolj časa za pustolovščine, 
ki sta jih doživljali skupno z bratom. Pozimi so na primer gradili snežne skakalnice na domačem dvorišču, ki so jih nato tudi 
preizkusili. Med pogovorom o otroštvu sta se sestri spomnili tudi vijoličaste platnice otroške knjige, ki se je nahajala pri 
babici. Po kratkem razmisleku sta se spomnili, da so za vijoličasto platnico bile pustolovščine Mojce Pokrajculje.  
Veselja do smučanja Katharina ni imela od vsega začetka. Prvič je na provizoričnih smučkah stala s štirimi leti. Teta Silvia, ki 
je uspešno športnico spremljala od začetka, se spominja, da začetki niso bili lahki. Imela je občutek, da se nikoli ne bo 
naučila smučanja, toda z enega dneva na drugega je nenadoma šlo. Prve spustke po bregu navzdol je Katharina doživela še 
na domačem dvorišču, temu pa je kmalu sledilo smučanje na progi pri sosedu, ki je danes ni več.  
Ko je v Ločah obiskovala drugi razred ljudske šole, je na šolskem smučarskem tekmovanju osvojila prvo mesto. Današnjo 
svetovno podprvakinjo je nato nagovoril trener ekipe SV Faaker See. Ekipi se je nato tudi pridružila. Začetki v društvu niso 
bili lahki, a hitro se je vživela in smučanje je postalo del njenega življenja. Vedno ob strani ji je bila družina, ki je Katharini 
povsod pomagala. Oče je doma pripravljal smučke, teta Silvia pa je spremljala in spodbujala smučarko na vseh treningih in 
tekmovanjih, je v pogovoru pripovedovala »babca« Micka Truppe, rojena Sticker. Zelo dobro se teta še spominja prve 
tekme v slalomu na Hochrindlu, kjer je videla, kako so starši pa tudi otroci jemali smučanje zelo resno. Za teto in Katharino 
pa je pri smučanju bilo vedno v ospredju veselje, brez kakršnegakoli pritiska.  
Po zelo uspešnih letih tekmovanj na mladinski ravni je  Katharino čakala težka odločitev, namreč o odločilnem vprašanju, 
kako naj nadaljuje svojo smučarsko pot. V pogovoru je pripovedovala, da si je  
rekla, da obstajata samo dve možnosti: ali bo sprejeta v znano smučarsko šolo v Schladmingu, ali pa bo prenehala s 
smučanjem. Smučarko s Starega Gradu so sprejeli in uspešna športna pot se je nadaljevala. Od vpisa naprej je nato šlo vse 
zelo hitro, opažata teta in Katharina.  
Danes se Katharina v zimskem času meri z najboljšimi smučarkami na svetu. Omenila je, da pred tekmo nima nobenega 
rituala. Toda poleg športne opreme na tekmovanja od doma vzame s seboj tudi domače izdelke. Večer pred ekipno tekmo 
na svetovnem prvenstvu v Äreju se je avstrijska reprezentanca krepila z domačimi izdelki, ki jih je prinesla s seboj.  
Ob progi ali pred televizijo jo zvesto spremljajo domači, kar včasih ni tako lahko. Napetost tete Silvie iz tekme do tekme 
narašča in babici se vnukinja smili, če ne gre kot po načrtu. 
Na koncu pogovora je Katharina svetovala mladim smučarjem in smučarkam, da naj smučanja ne jemljejo prezgodaj preveč 
resno. V ospredju naj bosta veselje in zabava. 
 

 

• „Skrbeti za razvoj narodne skupnosti“. ORF, Celovec, 10.04.2019 
https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2975151/  
Ne le zagotoviti obstoj, temveč skrbeti predsvem za razvoj narodne skupnosti, to mora biti glavna skrb krovnih 
organizacij in vseh drugih dejavnikov, poudarja deželna predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) 
Ksenija Dobrila. 
 
 
V Celovcu predstavili publikacijo o Slovencih v Italiji 
Pred enim mesecem je bila izvoljena za deželno predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila. V torek 
je skupaj z drugimi v Celovcu predstavila koroško-slovenski javnosti trijezično - slovensko-italijansko-angleško - brošuro „Mi, 
Slovenci v Italiji“, ki sta jo izdali obe krovni organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska 
zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO). 

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2975151/
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S povezovanjem in spoznavanjem prebroditi težave 
Pred predstavitvijo v knjigarni Haček se je Ksenija Dobrila srečala s predstavniki Zveze slovenskih organizacij (ZSO). Se 
povezovati, spoznati in poznati drug drugega, najti morebitne skupne poti za podobne težave je sploh ena glavnih namer 
nove predsednice SKGZ. Povezovanje narodne skupnosti tudi doma, v Italiji, da je nujno potrebno za obstoj in predvsem 
razvoj Slovencev. 
Dobrila: „Postaviti si moramo ambiciozne cilje“ 

• Srečanje ZSO in SKGZ. ORF, Celovec, 11.04.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/67/  
Delegacija Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) iz Italije je obiskala Zvezo slovenskih organizacij (ZSO). V obeh 
krovnih organizacijah je prišlo pred kratkim do zamenjave predsednikov, zato je bilo srečanje namenjeno predvsem 
vzpostavitvi stikov med novima predsednikoma, Ksenijo Dobrila in Manuelom Jugom.  
Skupne temeljne vrednote 
Kakor piše SKGZ v sporočilu za javnost, je srečanje bilo namenjeno tudi utrjevanju sodelovanja med organizacijama, ki da ju 
družijo skupne temeljne vrednote. Na srečanju sta bila prisotna tudi dologoletna predsednika Rudi Pavšič in Marjan Sturm, 
ki da sta orisala dosedanje sodelovanje zlasti znotraj slovenske manjšinske koordinacije (SLOMAK). 
 

 
Slika: Delegacija Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) iz Italije je obiskala Zvezo slovenskih organizacij (ZSO). 
Foto: skgz.org  
 
Za odprtost in dialog z vsemi 
Organizaciji združuje predvsem želja po odprtosti in dialogu z vsemi subjekti, ki sooblikujejo življenjski prostor, so zapisali pri 
SKGZ. Navzoči na srečanju v torek na sedežu ZSO v Celovcu so soglašali, da je pot, ki sta jo krovni zvezi ubrali, prava. 
Pozornost pa so namenili tudi šolstvu, snovanju bodočih sodelovanj na kulturnem področju ter evropskim projektom Italija-
Avstrija. 

• Micka Opetnik predala vajeti. ORF, Celovec, 11.04.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/80/  
KPD Šmihel je eno najstarejših slovenskih društev na Koroškem, pa tudi eno najbolj aktivnih. Na občnem zboru v sredo je 
predsednica društva Micka Opetnik po 22 letih na vodilnem mestu predala vajeti mlajši generaciji. Novi predsednik je 
Silvo Jernej.  
Jernej stopil v prvo vrsto 
Katoliško prosvetno društvo Šmihel je v sredo zvečer vabilo na redni občni zbor. Predsednica Micka Opetnik je po 22 letih na 
čelu društva oddala vajeti in se umaknila v drugo vrsto. V novem odboru bo v društvu sodelovala kot podpredsednica. Za 
novega predsednika pa so izvolili Silva Jerneja, ki je zadnjih 18 let bil podpredsednik KPD Šmihel. 
 

 
Slika: Odborniki in odbornice KPD Šmihel. Foto: orf/kušej  
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Eno najbolj aktivnih društev na Koroškem 
Delovno poročilo zadnjih treh let je vnovič potrdilo, da je KPD Šmihel eno najbolj aktivnih slovenskih društev na Koroškem. 
141 prireditev so postavili na noge, torej skoraj vsak teden eno. V Šmihelu so ponudili devet lastnih gledaliških in lutkovnih 
premier, stalnice kot so vaški praznik, festival Cikl Cakl, majski in adventni koncerti, kulturni zajtrki pri sveti Katarini, 
predavanja, literarna branja, koncerti Dvorana rock´s, društveni izleti in ekskurzije ter gostovanja kulturnih ustvarjalcev in 
zborov iz drugih predelov Koroške in Slovenije. Pestro, zanimivo in raznoliko kulturno ponudbo je v zadnjih treh letih s svojo 
udeležbo nagradilo okoli 20.000 obiskovalcev. 
Ohranjajo mladostno vedrino 
KPD Šmihel je sicer eno najstarejših slovenskih društev na Koroškem, toda tudi po 113 letih delovanja je ohranilo mladostno 
vedrino in odprtost za nove ideje. Z ustanovitvijo gledališke šole za otroke pred desetimi leti so orali ledino. V treh razredih 
se mladi enkrat na teden učijo in naučijo, kako se je treba naravno in samozavestno obnašati na odru in ob tem igraje 
osvajajo slovenski jezik in kulturo. 
 
 
„Prav, da se po letih zamenja vodstvo“ 
Za nemško govoreče so lani prvič organizirali tečaj slovenščine. Društvo tudi tesno sodeluje z domačo ljudsko šolo, tesne pa 
so vezi tudi do ostalih društev v Šmihelu. Vzajemno sodelovanje zrcali vse bogastvo kulturnega ustvarjanja v Šmihelu, je 
ponosno ugotovila Micka Opetnik. Po 22 letih, v katerih je kot predsednica društva na vodilnem mestu vnašala nove 
impulze in skupaj z obdorniki in odbornicami razvijala nove ideje, pa je čas za zamenjavo, je dejala. 
 „Tradicija naj nam ne bo v breme“ 
V vsakem obdobju so društveniki KPD Šmihel prikrojili delovanje potrebam ljudi in časa. Glavna skrb pa od vsega začetka 
velja izobraževanju predvsem pa ohranjanju slovenske besede. Oporoki ustanoviteljev se je zapisala tudi današnja 
generacija društvenikov, ki bo izročilo še naprej nadgrajevala in ga prilagajala družbenim spremembam in tako napela lok 
med tradicijo, kontinuiteto in inovacijo, je dejal novi predsednik Silvo Jernej. 
Ob jubileju posebna lutkovna predstava 
Jeseni bodo v Šmihelu praznovali 40-letnico lutkovne dejavnosti in 20-letnico mednarodnega lutkovnega festivala Cikl Cakl, 
ki je edini tovrstni festival na Koroškem. Šmihelski lutkarji vseh generacij za okrogli obletnici pripravljajo veliko lutkarijo – 
žlahtno začinjeno kulinarično predstavo. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. Dogovor z izboljšavami še vedno samo trpka želja : Rim - pogodbo o vsebini in obsegu slovenskih 
oddaj RAI bodo spet zgolj podaljšali. Primorski dnevnik, št. 81 (5. apr. 2019), str. 3 

• Peter Verč. "Kdor bo volil nas, ne bo volil Berlusconija" : EU - SSk kandidira Martino Valentincic. Primorski 
dnevnik, št. 81 (5. apr. 2019), str. 3 

• Sara Sternad. Ali so naše Ardeatinske jame manj pomembne?: Opčine - na nedeljski slovesnosti ob 75-letnici 
ustrelitve 71 talcev tudi Moni Ovadia in Tone Partljič. Primorski dnevnik, št. 81 (5. apr. 2019), str. 5 

• (sas) Slovenska imena od Sesljana do Rabujeza: Tržaška – podjetje Anas zamenjuje table na avtomobilskem 
priključku. Primorski dnevnik, št. 81 (5. apr. 2019), str. 4 

• Sara Sternad. Priznanja prejemajo fašisti : Dolina - predavanje zgodovinarja Sandija Volka o 10. februarju. 
Primorski dnevnik, št. 82 (6. apr. 2019), str. 9 

• Aleksander Koren. Široka fronta kritikov zaradi poskusa Dežele, da bi določala, katera je zgodovinska resnica : 
Trst - fojbe med "negacionizmom" in "modernim zgodovinopisjem". Primorski dnevnik, št. 83 (7. apr. 2019), str. 
2 

• Tamari Blažina red za zasluge: odlikovanje. Nagrajen bo tudi Alojz Debelis. Primorski dnevnik, št. 83 (7. apr. 
2019), str. 2 

• Ana Grilc. "Avstrijci pogosto sploh ne vedo, da je v deželi šest avtohtonih manjšin" : Dunaj - Klub slovenskih 
študentov / Jadran Vecchiet. Primorski dnevnik, št. 83 (7. apr. 2019), str. 9 

• Protest proti odločitvi vrhovnega sodišča zaradi omejitve statusa galicijščine: kar 500 organizacijih udeleženih 
pri pobudi Queremos galego. Primorski dnevnik, št. 83 (7. apr. 2019), str. 10 

• Darko Bratina še navdihuje: Gorica – na univerzi »Zaupati čez mejo«. Primorski dnevnik, št. 83 (7. apr. 2019), 
str. 17 

• Peter Verč. Ugotovitev novinarjev ne bodo razdelili po šolah : FJK - Deželni svet zavrnil predlog Gibanja petih 
zvezd in Slovenske skupnosti. Primorski dnevnik, št. 84 (9. apr. 2019), str. 5 

• (pv) Nesprejemljivo sprenevedanje bi Moni Ovadia opisal v časopisu: Opčine – tri četrt stoletja od smrti 71 
talcev brez predstavnikov italijanskih oblasti. Primorski dnevnik, št. 84 (9. apr. 2019), str. 6 

• Mario Magajna se je vrnil v svojo ljubljeno Dolino: Dolina – včeraj prekop posmrtnih ostankov priljubljenega 
reporterja. Primorski dnevnik, št. 84 (9. apr. 2019), str. 9 

• Peter Verč. »Hoteli smo jih prepričati, da ta prostor ni periferija«: intervju – Norina Bogatec, raziskovalka 
Slorija. Primorski dnevnik, št. 85 (10. apr. 2019), str. 4 



• Peter Verč. Društva pozor, zastonj lektoriranje : SLORI - na današnjem občnem zboru bodo predstavili 
Delovno skupino za slovenski jezik. Primorski dnevnik, št. 86 (11. apr. 2019), str. 3 

• Vesna Pahor. Narodni dom: v pritličju kmalu multimedijski center? : Trst - na občnem zboru NŠK o pestrem 
delovanju in ključnih prelomnicah. Primorski dnevnik, št. 86 (11. apr. 2019), str. 4 

 

• Nova slovenska imena od Sesljana do Rabujeza.  Sara Sternad. Primorski dnevnik, Trst, 5. apr. 2019  
Vidna dvojezičnost: podjetje Anas zamenjuje pomanjkljive in dotrajane table in smerokaze 
https://www.primorski.eu/trzaska/nova-slovenska-imena-od-sesljana-do-rabujeza-FD234142 
 
 
Če se peljete po avtocestnem priključku, ste vozniki morda v preteklih tednih od Sesljana do Padrič (in obratno), pa tudi pri 
Fernetičih in med Lakotiščem in Rabujezom opazili delavce cestnega podjetja Anas, ki so drugega za drugim zamenjevali 
vertikalne prometne smerokaze na cestišču oz. ob njem. Na tablah in smerokazih z zelenim oz. plavim ozadjem so po novem 
vasi, zaselki in mesta zapisani tako v italijanščini kot v slovenščini (oz. hrvaščini v primeru Rijeke). Sicer ne gre za novost: 
večina tabel je že več let opremljena z imeni krajev v obeh jezikih, podjetje pa je tačas posodobilo še pomanjkljive 
smerokaze. Seveda ne vsega, saj sta besedi »uscita« in »ospedale« ohranili le italijansko različico, »neobstoječo« vas Pese 
pa je očitno še vedno težko izbrisati s tabel ... 
Da gre za nadaljevanje tega, kar je bilo dogovorjeno že pred dvema letoma, nam je potrdil Livio Semolič, vodja pravne 
posvetovalnice SKGZ, ki je z veseljem ugotavljal, »da napis Trieste - Trst končno ni več noben tabu«. Takrat se je sestal z 
vodstvom družbe Anas, ki mu je predstavilo načrt izvajanja sklenjene obveze o vidni dvojezičnosti na območju, ki ga 
predvideva dekret Dežele FJK. 

• Proti političnemu zlorabljanju zgodovine. Spletno uredništvo. Primorski dnevnik, Trst, 6. apr. 2019  
Sporočilo SKGZ in SSO italijanskim medijem o spornem dokumentu deželnega sveta o fojbah 
https://www.primorski.eu/se/proti-politicnemu-zlorabljanju-zgodovine-XD234808 
 

 
Slika: Bazovski šoht. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Sporni dokument o fojbah oz. negacionizmu, ki ga je sprejel deželni svet in je med drugim v premisi medvojne in povojne 
poboje v Istri in na današnjem ozemlju Italije opredelil kot »etnično čiščenje«, je nekaj dni po objavi v Primorskem dnevniku, 
izzval (predvsem negativne) odzive tudi v tržaškem dnevniku Il Piccolo. 
Včeraj sta se v sporočilu za italijanske medije odzvala tudi predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO Ksenja Dobrila in 
Walter Bandelj. V sporočilu izražata presenečenje in zaskrbljenost zaradi poskusa podrejanja zgodovinskega raziskovanja 
politični volji. V bran sta vzela napadene Deželni inštitut za zgodovino odporniškega gibanja in ugledne zgodovinarje, 
kakršen je Raul Pupo, »katerih delovanje temelji na znanstvenem pristopu, daleč od nevarnih poenostavitev premnogih 
političnih nastopov.« Dobrilova in Bandelj ugotavljata, da gre dokument deželnega sveta v obratno smer od zgodovinskega 
spravnega koncerta predsednikov Italije, Slovenije in Hrvaške leta 2010 na Velikem trgu v Trstu in njegovega sporočila o 
spoštovanju različnih tragedij. 
Predsednika SKGZ in SSO opozarjata tudi na delo mešane italijansko-slovenske zgodovinske komisije, ki pomeni izhodišče za 
obravnavanje različnih tragedij tega ozemlja, med temi tudi eksodus Istranov in fojbe, ki jih ne gre ne pozabiti ne 
zmanjševati, a tudi ne zlorabljati. Slovenska skupnost si tudi z navezovanjem stikov z ezulsko organizacijo Anvg in italijansko 
manjšino v Sloveniji, v duhu vzajemnega priznanja storjenih krivic na eni in drugi strani, prizadeva za pomiritev med 
različnimi dušami tega pluralnega in multikulturnega prostora, zato jo je objestnost dela deželne politike prizadela in 
zagrenila. Spoštovanje zgodovinske raziskave in prizadevanja za pomiritev bi morala upoštevati tudi znano dejstvo, da so bili 
med žrtvami fojb, poleg Italijanov, tudi mnogi Slovenci in Hrvati in da je slepo povojno nasilje povzročilo veliko 
bratomornega gorja tudi v notranjosti Slovenije, sta še med drugim zapisala. 

• Komu 10. februarja podeljujejo priznanja?  Jaruška Majovski. Primorski dnevnik, Trst, 6. apr. 2019  
Zgodovinar Sandi Volk v Dolini o neprimernih nagrajencih ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus  
https://www.primorski.eu/trzaska/komu-10-februarja-podeljujejo-priznanja-FD234601  

https://www.primorski.eu/trzaska/nova-slovenska-imena-od-sesljana-do-rabujeza-FD234142
https://www.primorski.eu/se/proti-politicnemu-zlorabljanju-zgodovine-XD234808
https://www.primorski.eu/trzaska/komu-10-februarja-podeljujejo-priznanja-FD234601


 

 
Slika: Sandi Volk. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Minilo je poldrugo desetletje, odkar je bil stopil v veljavo zakon, s katerim je bil ustanovljen dan spomina na žrtve fojb in 
eksodus. Retorika okrog tega spominskega dneva se iz leta v leto zaostruje, olja na ogenj pa priliva tudi politika: nedavno je 
deželni svet Furlanije Julijske krajine namreč izglasoval svetniško pobudo o fojbah s pozivom deželni vladi, naj ne financira 
organizacij, ki zanikujejo in omalovažujejo fojbe ali eksodus. 
Da bi osvetlili mogoče manj znano zakulisje dneva spomina na žrtve fojb in eksodus, je sekcija VZPI-ANPI za Dolino, Mačkolje 
in Prebeneg v sodelovanju s SKD Valentin Vodnik v goste povabila zgodovinarja Sandija Volka, ki se je predstavil s 
predavanjem Koga se spominja italijanska republika 10. februarja. Zgodovinar, ki se intenzivno ukvarja z raziskovanjem 
povojnih pobojev, je zbranim predstavil podatke o tem, komu vsako leto 10. februarja podeljujejo državna priznanja, ki so 
bila ustanovljena z istim zakonom kot dan spomina na žrtve fojb in eksodus. »Bolj kot sporne so to neprimerne osebnosti, 
če ne celo kaj več,« je povedal Volk, »saj priznanja dejansko prejemajo člani oboroženih kolaboracionističnih formacij.« 

• Tamari Blažina red za zasluge: odlikovanje. Nagrajen bo tudi Alojz Debelis. Primorski dnevnik, št. 83 (7. apr. 
2019), str. 2 
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• Darko Bratina še navdihuje: Gorica – na univerzi »Zaupati čez mejo«. Primorski dnevnik, št. 83 (7. apr. 2019), 
str. 17 

 

 
 



• Peter Verč. »Hoteli smo jih prepričati, da ta prostor ni periferija«: intervju – Norina Bogatec, raziskovalka 
Slorija. Primorski dnevnik, št. 85 (10. apr. 2019), str. 4 

 
 

 
 
 
 



• »Nič manj Slovenka nisem, če pišem v nemščini«.  Katja Munih. Primorski dnevnik, Trst, 10. apr. 2019  
Koroška pisateljica Maja Haderlap gostja novogoriškega Mesta knjige 
https://www.primorski.eu/kultura/nic-manj-slovenka-nisem-ce-pisem-v-nemscini-EH238262 
 

 
Slika: Literarni večer Maja Haderlap - Z Majo Haderlap se je pogovarjal Nejc Rožman Ivančič  
 
Prvemu predfestivalskem dogodku Mesta knjige v organizaciji Društva humanistov Goriške, ko je Nova Gorica v marcu 
gostila poljsko pisateljico Olgo Tokarczuk, je v torek sledil še literarni večer s koroško književnico Majo Haderlap. Svojo 
literarno pot je začela kot pesnica in izdala tri pesniške zbirke, vendar je šele z romanom Angel pozabe (Engel des 
Vergessens, 2011), ki ga je napisala v nemščini, zaslovela in prejela tudi nagrado Ingeborg Bachmann. 
»Pri meni je slovenščina tudi v nemškem tekstu romana ves čas prisotna. Kot podtalni tok kraške reke. To sem zelo močno 
čutila ob prevajanju mojih pesmi iz nemščine v slovenščino. Imela sem občutek, da se vračajo v primarni jezik,« je avtorica 
razložila pred skoraj polno veliko dvorano novogoriškega Kulturnega doma. V pogovoru z moderatorjem Nejcem Rožmanom 
Ivančičem, sicer profesorjem slovenščine na novogoriški gimnaziji, je podrobno spregovorila o vsebini romana Angel pozabe 
in zgodbo, ki temelji na avtobiografskem doživljanju položaja Slovencev na avstrijskem Koroškem ter kolektivnih travmah, 
nastalih po drugi svetovni vojni, aplicirala na vprašanje identitete in dvojezičnosti. Dvojezičnosti, ki ne bi smela biti problem, 
temveč dejstvo. Identiteta, ki ni ograjevanje od drugih, temveč sprejemanje. 
Slovenščina je na avstrijskem Koroškem manjšinski jezik. V javnosti ni prisotna, mediji so nemški. »Če se pri nas osredotočiš 
samo na slovensko stvarnost, to lahko počneš le, če si kmet na svoji zemlji in živiš doma. A še ko greš v trgovino, si soočen z 
nemškim jezikom. Ta ideologija identitete je nekaj, kar je prisotno v glavi, a z življenjem nima veliko opravka,« je povedala 
gostja in izpostavila pomen nenehnega političnega boja za pravice jezika. Obenem pa, opozarja, nima smisla, da se človek 
zožuje v svoji identiteti. »Identiteta je nekaj zelo širokega, je proces, je to, kar smo, kar nas je zaznamovalo. Je materinščina, 
je vse, kar pride zraven, je to, kar si želimo, sanjamo, so naši spomini. Razprava o identiteti je tako zelo polarizirala ljudi v 
objemnih območjih,« je poudarila Maja Haderlap. »Slovenska identiteta ni izključevalna, nič manj Slovenka nisem, če pišem 
v nemščini. To je fantom v glavah!« 

• Julijan Čavdek županski kandidat v Sovodnjah.  Costanza Frandolic. Primorski dnevnik, Trst, 10. apr. 2019  
Pokrajinski tajnik SSk na čelu občanske liste - Na njej tudi predstavnika Lige 
https://www.primorski.eu/goriska/julijan-cavdek-zupanski-kandidat-v-sovodnjah-BE237524 
 

 
Slika: Julijan Čavdek. Foto: ARHIV  
 
Ob kandidatu Občinske enotnosti Luci Pisku se bo na majskih upravnih volitvah v Sovodnjah za župansko mesto potegoval 
Julijan Čavdek, pokrajinski tajnik Slovenske skupnosti (SSk), ki se bo na volitvah odpovedala svojemu simbolu in postala del 
občanske liste Korenine in bodočnost - Radici e futuro. Na listi bosta prisotna tudi dva predstavnike Lige, Alex Francescotto 
in Matija Malic. Čavdek je potrdil, da izpolnjujeta pogoja, ki ju je postavila SSk, in sicer ta, da sta domačina in obvladata 
slovenski jezik. 

https://www.primorski.eu/kultura/nic-manj-slovenka-nisem-ce-pisem-v-nemscini-EH238262
https://www.primorski.eu/goriska/julijan-cavdek-zupanski-kandidat-v-sovodnjah-BE237524


 

• Peter Verč. Društva pozor, zastonj lektoriranje : SLORI - na današnjem občnem zboru bodo predstavili 
Delovno skupino za slovenski jezik. Primorski dnevnik, št. 86 (11. apr. 2019), str. 3 

 
 

 
 
 

• Slori podelil nagrade za diplomska in podiplomska dela.  Spletno uredništvo. Primorski dnevnik, Trst, 11. apr. 
2019  

Na rednem občnem zboru 
https://www.primorski.eu/trzaska/slori-podelil-nagrade-za-diplomska-in-podiplomska-dela-JH238964 
 

 
Slika: Prejemniki nagrad Slorija z Zairo Vidau. Foto: FOTODAMJ@N 
 

 
Slika: Občni zbor Slorija. Foto: FOTODAMJ@N 
 



Na rednem občnem zboru Slorija, ki je bil popoldne na Opčinah, so podelili nagrade letošnjega natečaja za diplomska in 
podiplomska dela. Prejeli so jih Urška Lampe za doktorsko nalogo »Deportacije iz Julijske krajine po drugi svetovni vojni, 
1945-1954«, Federico Tenca Montini za doktorsko nalogo »Politična strategija in jugoslovanske pogajalske odločitve v 
različnih fazah tržaške krize/La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954«, Nastja Gherlani za magistrsko delo »Slušno 
zaznavanje pri otrocih z dvojezičnega območja na Tržaškem«, Jasmin Franza za magistrsko delo »Načrt za 
korpusnojezikoslovni opis slovenščine v Italiji« in Nika Cotič za magistrsko delo »Primerjava pouka slovenske književnosti v 
četrtem razredu slovenske osnovne šole in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji«. 

• Poziv poslancev DZ za zagotovljeno zastopstvo. Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 11. apr. 2019  
V slovenskem parlamentu so razpravljali o zastopanosti Slovencev v rimskem parlamentu 
https://www.primorski.eu/se/poziv-poslancev-dz-za-zagotovljeno-zastopstvo-CG239015  
 

 
Slika: Današnje skupno zasedanje Odbora za zunanjo politiko in Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. 
Foto:  DZ/MATIJA SUŠNIK  
 
Slovenski poslanci so danes poslali priporočilo vladi Marjana Šarca, naj se zavzame za ureditev vprašanja zastopanosti 
slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. Poziv je zapisan v štirih sklepih, ki so jih odobrili na skupni seji Odbora za 
zunanjo politiko (OZP) in Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (KOSZS). Sklepe so v vednost poslali tudi 
predsedniku republike Borutu Pahorju. 
Izstopa tretji sklep, s katerim »se priporoča vzpostavitev posebnega volilnega okrožja za avtohtono slovensko narodno 
skupnost«. 
Razprave so se udeležili tudi senatorka v Rimu Tatjana Rojc, deželni svetnik Furlanije Julijske krajine Igor Gabrovec ter 
Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO. Vsi štirje so poročali, da vprašanje 
zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu še ni rešeno. 
Se je pa izkazalo, da med zamejci ni enotnega stališča. Posebno volilno okrožje za Slovence v Italiji odločno podpirajo 
Dobrilova, Bandelj in Gabrovec, medtem ko Rojčeva poziva k previdnosti. 
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• Vesna Pahor. Narodni dom: v pritličju kmalu multimedijski center? : Trst - na občnem zboru NŠK o pestrem 
delovanju in ključnih prelomnicah. Primorski dnevnik, št. 86 (11. apr. 2019), str. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

• Visoki odlikovanji za Tamaro Blažina in Alojza Debelisa. Spletno uredništvo. Ljubljana. Primorski dnevnik, Trst, 
11. apr. 2019  

Predsednik Pahor je nekdanji parlamentarki podelil Red za zasluge, tržaškemu kmetovalcu pa Medaljo za zasluge  
https://www.primorski.eu/se/visoki-odlikovanji-za-tamaro-blazina-in-alojza-debelisa-YH238616 
 

 
Slika: Podelitev odlikovanj v predsedniški palači: drugi z desne Alojz Debelis, ob njem Tamara Blažina in predsednik Borut 
Pahor, dlikovanja so prejeli še Marija KozarMukič, Francek Mukič in Dušan Mukič ter Janez Stergar. Foto: Zvonko Vidau  
 

 
Slika: Podelitev odlikovanj v predsedniški palači: Tamara Blažina in predsednik republike Borut Pahor. Foto: Zvonko 
Vidau 
 

 
Slika: Podelitev odlikovanj v predsedniški palači: Alojz Debelis in predsednik republike Borut Pahor. Foto: Zvonko Vidau  
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji posebni slovesnosti v predsedniški palači v Ljubljani podelil 
nekdanji slovenski parlamentarki Tamari Blažini visoko državno odlikovanje, to je Red za zasluge. V utemeljitvi priznanja je 
obnovil njeno dolgo politično pot, med drugim pa zapisal, da je kot senatorka bistveno prispevala k ureditvi financiranja 
slovenskih organizacij v Italiji, zlasti k financiranju slovenske narodne manjšine v okviru rednih državnih stroškov, s čimer se 
je končala vsakoletna negotovost zaradi stabilizacijskega zakona, kar omogoča večletno načrtovanje dejavnosti in s tem 
primerno razvojno strategijo manjšine. V vlogi parlamentarke se je velikokrat izkazala kot koristen vezni člen med 
slovenskimi in italijanskimi vladnimi institucijami. S svojim znanjem, delom, prijaznostjo in načelnostjo je postavila visoke 
standarde za naslednje generacije slovenskih politikov v Italiji, je še zapisano v utemeljitvi. 
Priznanje, to je Medaljo za zasluge, je poleg drugih na slovesnosti za dolgoletno delovanje v Deželni kmečki zvezi in za 
uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov v Italiji prejel tržaški kmetovalec Alojz Debelis. V utemeljitvi je 
med drugim zapisano, da je stanovska organizacija pod njegovim vodstvom postala priznana in enakopravna članica 
sorodnih organizacij v Furlaniji - Julijski krajini. Priznanje je obenem zahvala Republike Slovenije Alojzu Debelisu za njegov 
dolgoletni boj za slovensko zemljo in za neomajno ljubezen do nje, je še zapisano v utemeljitvi. 

https://www.primorski.eu/se/visoki-odlikovanji-za-tamaro-blazina-in-alojza-debelisa-YH238616


Na slovesni podelitvi je zapel mešani pevski zbor Rdeča zvezda. 

 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Vsezamejsko učiteljsko srečanje tokrat na zahodnem robu slovenstva. Valerija Perger. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
Vsezamejsko srečanje slovenskih učiteljev, že deveto po vrsti, so letos, od 28. do 30. marca, gostili na zahodnem robu 
slovenskega kulturnega prostora, v Šempetru pri Gorici na slovenski in Špetru v Benečiji na italijanski strani. Učitelji, ki 
poučujejo na slovenskih, dvojezičnih in drugih šolah slovenščino kot manjšinsko materinščino ali jezik sosedov, se pod 
okriljem Zavoda RS za šolstvo in slovenskega šolskega ministrstva srečujejo leto za letom v krajih po Sloveniji in v sosednjih 
državah, kjer živijo slovenske skupnosti. 
 

 
Vsezamejsko učiteljsko srečanje tokrat na zahodnem robu slovenstva. Pred slovenskim kulturnim domom v Špetru, v  
katerem je sodoben multimedijski muzej. Foto: Porabje 
 
To je edino strokovno srečanje take vrste, zamišljeno na piranski osnovni šoli pred desetletjem, ko je takratna ravnateljica 
Alenka Kovšca, s katero v porabskem šolstvu še vedno tvorno sodelujemo, dala pobudo za povezovanje zamejskih učiteljev. 
Zanje bi pripravljali strokovna druženja s predstavljanjem novosti, medsebojnim sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks. 
Po dveh, v začetku številčno skromnih, srečanjih na piranski šoli smo tretje gostili 2011. leta v Monoštru, le-temu so sledili: 
Pliberk v Avstriji, Bazovica v Italiji, Reka na Hrvaškem, Planica v Sloveniji, pa spet porabski Monošter, koroške Ledince in 
letos Šempeter – Špeter. Koordinatorka tokratnega srečanja je bila Andreja Duhovnik Antoni, pedagoška svetovalka Zavoda 
za šolstvo za slovenske šole v Italiji.  
Če govorimo o skupnem slovenskem kulturnem prostoru - kulturo naroda pa pojmujem kot šopek, sestavljen iz jezika, 
izročila, tradicije, mitov in zgodovine – so nosilci in ohranjevalci narodove kulture prav narodnostni učitelji (vsaj naj bi bili). 
Večinoma so v zamejskih skupnostih ostali samo ti, čeprav so stoletja poslanstvo ohranjevalcev slovenskega jezika in srca 
opravljali v prvi vrsti duhovniki. Danes je slovenska materinščina v zamejski cerkvi redkost, kmalu pa bo le še spomin …  
 

 
Slika: Ena od skupin v špetrskem vrtcu je imela jutranje preverjanje prisotnosti. Foto: Porabje 
 
Slovenščina je v boju za obstanek na velikih preizkušnjah in šole so ustanove, ki bi poleg sistematičnega sistematičnega 
ohranjanja in poučevanja jezika morale skrbeti tudi za slovensko javno podobo ustanov in dosledno javno rabo slovenščine. 
Za vse to pa potrebujemo jezikovno kompetentne in visoko motivirane učitelje, ki jim bo vse to dosegati lažje, če se bodo 
srečevali, izobraževali in izmenjevali izkušnje dobrih praks ...  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf


To so cilji naših vsezamejskih srečanj, ki so med učitelji tudi po desetletju zaželena, večina jih je vzela za popolnoma svoja. 
Tudi letos smo privabili udeležence iz Avstrije, Hrvaške, Slovenije in Madžarske (to lahko zapišem pogojno, saj sva bili le 
slovenska učiteljica asistentka z gornjeseniške šole in avtorica tega zapisa), pridružili pa so se tudi učitelji domačini iz Italije – 
skupaj nas je bilo 35.  
Slovenščina kot manjšinski jezik v šolah sosednjih držav matične Slovenije nima povsod enakega statusa. Slovenci v Italiji 
imajo osnovne šole (nižje razrede) s slovenščino kot učnim jezikom, na avstrijskem Koroškem so dvojezične ljudske šole (prvi 
do četrti razred), na avstrijskem Štajerskem se slovenščina poučuje kot izbirni predmet ali v krožku, enako na Hrvaškem v 
okolici Reke, kot popoldanski krožek ali izbirni predmet v Varaždinski županiji, v Porabju pa imamo dvojezični osnovni šoli od 
1.do 8. razreda in ponudbo slovenščine kot predmeta ali krožka v monoštrskih šolah. Potrebe, zahteve ali možnosti v 
manjšinskih okoljih so tako zelo različne, tudi število pripadnikov slovenske manjšine v posameznih državah, s tem pa število 
šoloobveznih manjšinskih otrok. Le-to se povsod zmanjšuje, zato šole sprejemajo učence večinskih narodov brez znanja 
slovenščine, kar je dvorezen meč: ti učenci jim sicer zagotavljajo nadaljnji obstoj, obenem pa se zmanjšujejo priložnosti za 
rabo slovenščine, kar dolgoročno predstavlja velik problem za učenje in znanje manjšinskega jezika.  
Udeleženci srečanja smo razpravljali tudi o teh perečih temah. Po prvem spoznavnem in pozdravnem dnevu smo drugi 
dan srečanja začeli s potjo iz Šempetra pri Gorici v beneškoslovenski Špeter, kjer smo vse dopoldne namenili obisku edine 
dvojezične večstopenjske šole za slovensko manjšino v Italiji.  
Poleg prisostvovanja učnim uram v šoli in dejavnostim v vrtcu smo udeleženci izvedeli veliko zanimivega o dvojezičnem  
izobraževanju v tej ustanovi po modelu »en človek, en jezik«. 
Vzorno urejena in sodobno opremljena, pred kratkim obnovljena vrtec in šola, nudita odlične pogoje za pedagoško delo. 
Šola, ki jo danes vodi ravnateljica Sonja Klanjšček (poleg špetrske ravnateljuje še na doberdobski šoli), je bila ustanovljena 
leta 1984 kot zasebni dvojezični vrtec s petimi vpisanimi malčki. Prva ravnateljica Živa Gruden si je neumorno prizadevala za 
večji vpis in uveljavljanje šole v okolju. Iz vrtca je »zrasla« osnovna šola, učencev je bilo vedno več, saj  so starši – tudi 
italijanski in furlanski – prepoznali kvaliteto. 
Pred desetletjem je italijanska država končno priznala šolo kot državno ustanovo, po dobrih treh desetletjih pa jo obiskuje 
skoraj 300 predšolskih in šolskih otrok. Vzdušje v šoli je prisrčno in prijazno, tudi okolje je dvo- in večjezičnosti v šoli 
naklonjeno. 
Po obisku šole smo se ustavili še v zelo zanimivem špetrskem inovativnem – krajinskem in pripovednem – muzeju SMO 
(Slovensko multimedialno okno), po katerem nas je popeljala Živa Gruden. 
V pestrem strokovnem popoldnevu, ki ima skupen naziv Iz prakse za prakso, so se predstavljali udeleženci s prispevki iz 
svojih okolij. Gostitelje so predstavljale vzgojiteljice in učiteljice iz slovenskih vrtcev ter šol. Prikazale so inovativne načine 
poučevanja slovenščine s pomočjo pravljic, različnih dejavnosti v okolju, predstavile so pomoč pedagoške asistentke, ki 
obiskuje vrtce. 
 

 
Slika: Valentina Novak, gornjeseniška učiteljica asistentka, je predstavila temo Improliga – gledališče in javno nastopanje. 
Foto: Porabje 
 
V drugem delu smo spoznali prenovljeno spletno ponudbo koroških učiteljev »sloviklik.at«, ki bo aktivna od sredine maja in 
dostopna vsem zainteresiranim. Učiteljice slovenščine, ki le-to poučujejo na Hrvaškem, so predstavile svoje delo, zaključek 
popoldneva pa je pripadel Valentini Novak, učiteljici asistentki na gornjeseniški šoli. Predstavila je lastne inovativne pristope 
k pouku slovenščine in možnosti popestritve učnih ur. 
 



 
Slika: Na trgu Evropa med Goricama lahko stojimo z eno nogo v Sloveniji, z drugo pa v Italiji. Foto: Porabje 
 
Tretji, zaključni dan je bil namenjen izletu po bližnji okolici; iz Šempetra smo se skozi Novo Gorico napotili do znamenitega 
solkanskega mostu čez reko Sočo, ki je z osrednjim lokom s svetlobno odprtino 85 metrov največji kamniti most na svetu. 
Pot nas je vodila na naslednjo postajo, hrib na obrobju Nove Gorice, kjer domuje mogočni frančiškanski samostan 
Kostanjevica, znan po mnogih znamenitostih: tu je grobnica zadnjih članov francoske kraljevske rodbine Bourbonov, 
v samostanski knjižnici hranijo prvo slovensko slovnico Adama Bohoriča iz leta 1584, edini ohranjen izvod na svetu z 
avtorjevim posvetilom, v samostanu je 42 let živel in ustvarjal jezikoslovec, pater Stanislav Škrabec, na samostanskem vrtu 
pa se prebujajo čudovito dišeče vrtnice burbonke. 
 

 
Slika: V bogati knjižnici samostana na Kostanjevici hranijo izvod prve slovenske slovnice Adama Bohoriča iz leta 1584. 
Foto: Porabje 
 
… Sledil je le še ogled Gorice in že smo se vračali v Šempeter … In še slovo ...  
Na teh devetih srečanjih smo zamejski učitelji in vodje srečanj postali že prijatelji, povezali smo se v lep obroč od Monoštra, 
preko Gradca in Celovca do Gorice, Trsta, Reke in Varaždina; sredi tega obroča je Slovenija, matična država Slovencev pred 
ali za administrativno mejo, država, ki velikokrat premalo vidi in ceni, da so iskrene povezave med zamejskimi učitelji 
– pedagogi, ki so nenehno v stikih z otroki in starši, torej z bazo in manjšinsko realnostjo – tisto, kar mora materialno in 
moralno podpirati; mladi in najmlajši slovensko govoreči rod je bodočnost skupnosti, učitelji pa naj bi bili njihovi vodniki ... 
Deveto vsezamejsko učiteljsko srečanje je za nami. Bilo je odlično, in kot so ob slovesu zatrjevali udeleženci, je več kot 
izpolnilo njihova pričakovanja. Izmenjava izkušenj, pogovori, nova znanja in povezovanja - to potrebujemo pri našem 
zahtevnem, a čudovitem poslanstvu ... Na svidenje, Goriška, in čez dve leti, dober dan, Varaždin, smo rekli ob slovesu ... 

• Balint raziskuje vlogo mikroalg. L.R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 
2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
Balint Labritz z Gornjega Senika obiskuje 2. letnik Kmetijske šole v Vépu. Pred kratkim se je vrnil iz mesta Szekszárd, 
kjer se je udeležil tekmovanja Dániel Csapó, ki ga je razpisal Agrarni izobraževalni center za Prekodonavje pri Kmetijskem 
ministrstvu. 
Tekmovanje so razpisali že 33-ič, namenjeno je dijakom kmetijskih in živilsko-predelovalnih srednjih, srednje-strokovnih 
ter poklicnih šol. Na letošnje tekmovanje so prijavili 44 nalog iz 16-ih srednjih šol. Balint je svojo nalogo naslovil Vloga 
mikroalg pri pridelavi krompirja in je z njo zasedel 2. mesto. 
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Slika: Balint z diplomo in pokalom, ki ju je dobil za uspešno nalogo. Foto: Porabje 
 
»Svojo nalogo sem moral poslati strokovni komisiji v Szekszárdu do 22. februarja,« je povedal 19-letni Seničan, ki je zelo 
aktiven tudi pri ohranjanju slovenskih običajev, ter pleše pri gornjeseniški folklorni skupini. »S pomočjo svoje mentorice 
Annamárie Husz sem iskal idealno koncentracijo mikroalg, s katero lahko povečamo odpornost rastline. Z idealno 
koncentracijo korenine rastline prodrejo globje v zemljo, si poskrbijo za več hranilnih snovi in tako bodo večji tudi gomolji,« 
je pripovedoval Bálint in dodal, da so avtorje najboljših nalog poklicali v mesto Szekszárd, kjer so svoje naloge zagovarjali 
pred strokovno komisijo. 
Ta je Bálintu podelila srebrno kolajno. Na uspeh mladega Seničana so ponosni njegovi starši in seveda vsi, ki ga poznajo v 
vasi. Mladi »raziskovalec« nam je zaupal, da želi nadaljevati študij. Po končani srednji šoli bo šel na agrarno fakulteto 
Univerze Istvána Széchenyija v Mosonmagyaróváru.  
 
Potem pa ga čaka družinska kmetija na Seniku. 

• Volilni občni zbor pri Slovenski zvezi. Gyöngyi Bajzek. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
11. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
Slovenska zveza de 19. maja 2019 od 13.30 naprej mejla volilni občni zbor v konferenčni dvorani v Slovenskom domi v 
Monoštri. 
Te den se voli predsednik Zveze, 7-člansko predsedstvo in 3-članska nadzorna komisija. Kandidate za te funkcije de vküp 
brala kandidacijska komisija, depa za njih se leko glasi na samom občnom zbori tö. Za vse te funkcije se leko glasijo samo 
tisti, steri so člani Zveze kak drüštva. Člane Zveze, kak do tega mau, gorvzeme predsedstvo na svojom djilejši. Za informacije 
pokličite 94/380-208 ali pišite na naslednji email naslov: biserka.bajzek@gmail.com  

• Zbogom, draga gospa Zinka! Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 
2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 4 

V spomin 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
Na prvi pomladni dan je v triinosemdesetem letu za vedno zaspala akademikinja dr. Zinka Zorko, moja/ naša gospa Zinka, 
kot sem jo klicala skoraj tri  desetletja, kar so se najine strokovne poti prepletale in križale … Imeli sva veliko skupnih 
ljubezni: slovenski jezik v vseh pojavnih oblikah, poučevanje jezika, predvsem pa – Porabje. 
 

 
Prof. dr. Zinka Zorko in mag. Valerija perger. Foto: Porabje 
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Ko sem pred dobrega četrt stoletja začela službovanje v Porabju, je moja strokovna naloga bila tudi organiziranje letnega 
seminarja za porabske učitelje. Le-ta se je v tistem času odvijal v Mariboru, za program pa je skrbela gospa Zinka.  
Takoj sva se ujeli in s prav posebnim žarom mi je pripovedovala, da noben seminar za Porabce ne mine brez nje: »Veste, od 
leta 1974 sem zraven! Vsako leto poskušam kaj novega, a dajem poudarek narečju, ker učitelji iz Porabja morajo biti 
ponosni na svoje narečje, na prelepo porabščino, ki je ključ do razumevanja razvoja slovenskega jezika. Če je ne bi bilo, bi si 
jo morali izmisliti.« 
Vsako leto me je že nekaj mesecev pred predvidenim datumom seminarja poklicala in vprašala, kaj naj učiteljem pripravi. 
Enkrat so bila težja poglavja iz slovnice, drugič analiza narečnih besedil, nekajkrat smo skupaj popravljali spise porabskih 
učencev. Vsakič pa je v čustvenem uvodu udeležencem seminarja polagala na srca, naj govorijo, učijo in ohranjajo svoj 
največji zaklad – porabsko materinščino: »Vaš jezik je edino bogastvo, ki je res vaše, učite ga svoje otroke, vnuke, navdušite 
učence zanj!«  
Približno dvajset najinih skupnih seminarjev je bilo, dvajset prisrčnih srečanj, na katerih smo poleg znanja dobivali njeno 
pozornost, naklonjenost in ljubezen. Zadnjič se nam je pridružila leta 2013 na seminarju v Ljubljani. Po predavanju in 
delavnici je malo otožno dejala: »To je verjetno bil moj zadnji prispevek na vašem seminarju. Ne zmorem več.« Res je 
bil zadnji. Naslednje leto se je opravičila … 
Gospa Zinka se je z veseljem udeleževala pedagoških dogodkov v Porabju; bila je predavateljica na prvem monoštrskem 
srečanju zamejskih učiteljev iz Porabja, Avstrije, Italije in Hrvaške, leta 2011: »Seveda pridem! Z veseljem,« mi je brez 
oklevanja odgovorila, ko sem jo poklicala. Na vprašanje, katero temo naj pripravi, sem ji preprosto dejala, da to, ki je 
za zamejske učitelje najpomembnejša: kako ohranjati in učiti narodnostno materinščino, kako dati v svojem okolju narečje 
na prvo mesto …  
Imela je izjemno predavanje, o katerem smo se še dolgo pogovarjali. Njeno življenje je bilo prepleteno z ljubeznijo do jezika, 
predvsem narečij, o katerih je ponosno govorila, da so naša prva in najbolj intimna materinščina. Vse to je s strastjo prave 
učiteljice posredovala tudi svojim študentom. Vsako leto jim je pripravljala strokovne ekskurzije v zamejstvo – študente 3. 
letnika slovenistike je pripeljala v Porabje. 
Imela sem čast, da me je vsa leta vabila za strokovno vodnico teh ekskurzij. Želela je, da študentje na čim bolj avtentičen 
način spoznajo jezikovni položaj Porabja, šolski sistem, zgodovino in sedanjost, ob tem pa naj jim porabska stvarnost pride 
v zavest, da se slovenski jezik in kultura ne končata na državni meji. Še nešteto prepletenih poti sva imeli, draga gospa Zinka, 
nešteto srečanj in sodelovanj: slavistični kongresi, simpoziji, moje magistrsko delo, kateremu ste bili somentorica, številni 
modri nasveti in mnenja …  
Občudovala sem vašo strast za raziskovanje narečij, iskreno zavzetost za njihovo uveljavljanje. Rada sem imela vašo 
človeško širino in toplino, vaš nikoli skaljeni žar v očeh. Bili ste Človek, Ženska z veliko začetnico, angel varuh slovenskega 
jezika …  
Vašega širokega nasmeha ne bo več, ostale pa bodo vaše besede: »Dragi Porabci, ohranjajte svojo lepo porabščino, učite jo 
otroke in vnuke. Da bo kaj ostalo za vami!« 

• Draga gospa Zinka, zbogom! Naj vam bo mavrično na drugi strani … 
Zbaugom, gospa Zinka. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 2019 - Leto 
XXIX, št. 15, str. 4-5 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
 
 
Dr. Zinko Zorko sem najprva te srečala, gda sem ešče kak študentka v rani 80-i lejtaj leko šla na seminar slovenskoga gezika 
za školnike pa lerance v Maribor. Tam nas je tak toplo, kak če bi najbižeša žlata bili, pozdravila gospa Zinka Zorko in je 
vsigdar nasmejana za vsakšoga mejla kakšno lejpo rejč ali kakšno pitanje. 
Gda nam je predavala, sem tak včasin vpamet vzela, ka svojo stroko, svojo sakmo ma trno rada. S takšno lübeznijo je gučala 
o slovenskom geziki, najbole o slovenski dialektaj, kak guči mati o svojom deteti ali lübi o svojoj lübici. Vidlo se je, ka so 
slovenski dialekti rejsan njena lübezen. Kelkokrat pa kelkokrat je nam, porabskim školnikom pa lerancam tapravla, ka se 
domanjoga guča nej trbej sramovati, te je leko trdi fundament, ka se navčimo pogovorni pa knjižni slovenski gezik. 
Gda je predavala, je tau delala s takšno volauv, s takšnim elanom, ka si go mogo poslüšati, če si go sto ali nej. Njena vola, 
njena prevzetnost, je prejkvzela tebé tö, na vsakšom predavanji si dosta daubo od njé. Gda sem po osmi lejtaj slüžbe 
v varaškom kulturnom daumi prišla delat na Slovensko zvezo pa smo začnili vödavati naše novine Porabje, je bila med 
prvimi, stera je prosila, naj njej ga pošilamo.  
Gdekoli, gdakoli smo se srečali, nigdar nej pozabila povedati, ka rada šté Porabje, najbole članke, steri so napisani v našom, 
domanjom slovenskom geziki. Vsigdar nas je povalila, vsigdar je v nas lejvala batrivnost (pogum), naj ne enjamo, naj 
se ne njamo, naj radi mamo svoj gezik. 
Naš gezik, naše Porabje pa je stejla pokazati svojim študentom tö, tistim, stere je včila te, gda je že v penziji bila. Vsakšo 
leto nji je pripelala k nam pa njim je potistim, gda smo si poglednili film o Porabji, s takšno lübeznijo gučala o Slovencaj 
ob Rabi, kak če bi eti gorrasla, kak če bi med nami živala. (Leko, ka se ne šika vöovaditi, dapa tejm svojim študentom je 
največkrat ona iz svoje žebke plačala obed.) 
Najoslejdnjim sem go srečala lani na Gorenjom Seniki, gda so notpokazali knjigo Pripovedno izročilo Slovencev v 
Porabju. Vidlo se je, ka njej zdravdje več ne slüži tak, kak bi trbelo, dapa sveklina, iskrice v njeni očaj so eške itak svejtile. 
Pa eške neka. V njeni očaj je bila lübezen, lübezen do nas, Porabcov. Enostavno mejla nas je rada. Ranč tak, kak smo 
mi meli radi njau. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf


Vejmo, ka sto se narodi, mora mrejti. Pa dunk nam je težko bilau pri srci, gda smo čüli, ka je odišla, odišla v onostranstvo, v 
šteroga je trdno vörvala. 
Naj počiva vu meri Božjem! 

• Natančen, študiozen, z veliko mero sproščenega slikanja. Tekst in fotografije: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 5 

Murska Sobota: Pregledna razstava del Ernesta Bransbergerja 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
V soboški Pokrajinski in študijski knjižnici je pregledna razstava del Ernesta Bransbergerja, posvečena njegovi 90-letnici. 
 

 
Slika: Slikar Ernest Bransberger ob svojih delih na pregledni razstavi v Pokrajinski in študijski knjižnici. Foto: Ernest Ružič 
Slikarja, ki je neumorno delal zagotovo pol stoletja in v tem času ustvaril množico zanimivih slik, s katerimi se je predstavil 
na številnih samostojnih in skupinskih razstavah, je predstavil umetnostni zgodovinar mag. Franc Obal in poudaril, da je 
Ernest Bransberger bil natančen, študiozen ustvarjalec z veliko mero sproščenega slikanja. Ocena velja za vsa področja, ki se 
jih je loteval doslej. Franc Obal je slikarski opus Ernesta Bransbergerja razdelil v tri sklope oziroma izpovedna področja, 
in sicer: Arhiekturna dediščina, Stara Sobota in Kmečka motivika.  
 

 
Slika: Slike stare Sobote in tudi druge, recimo nekdanji dvojni drevored topolov proti Rakičanu, avtorjeva domačija v 
Korovcih in številna dela so na pregledni razstavi. Foto: Ernest Ružič 
 
Pogosto je sodeloval tudi z drugimi slikarji. Tako sta z umetnostnim zgodovinarjem in ljubiteljskim slikarjem (tudi 
dolgoletnim ravnateljem murskosoboške gimnazije) Vladom Sagadinom kolesarila po Prekmurju in iskala zanimive slikarske 
motive, in kot kažejo slike (velja za oba slikarja), jih tudi našla. Na njegovi domačiji v Korovcih pri Cankovi so tudi dobro 
obiskane likovne kolonije in razstave v koloniji nastalih del. 
Pomenljiv je cikel Stara Sobota, ki je nastajal na osnovi fotografij in razglednic, vendar ne s čistim prerisavanjem, ampak  
osebnim, likovnim pristopom. Skupaj s pokojnim pisateljem Janezom Matajem sta izdala dve knjigi Murska Sobota nekoč in 
danes. Pod slikami so tudi navedki iz literarnih del avtorjev, ki so pisali o Soboti: Ferija Lainščka iz romana Raza, Ločil bom 
peno od valov in Muriša, Frenka Bükviča iz knjige Ljudje iz Olšnice, iz romana Rizling polka Štefana Kardoša, iz romana 
Roberta Titana Felixa Kri na dlaneh, Branka Šömna Panonsko morje, Dušana Šarotarja Biljard v Dobrayu, Jožeta Rituperja 
Slike prašnega mesta, Bee Baboš Logar Grlice, Janeza Mataja, sicer tudi avtorja veznega teksta, in iz romana Vend II in Juša 
Kozaka Za prekmurskimi kolniki. Knjiga je koncipirana tako, da je na levi strani risba, ki je nastala na osnovi stare slike ali 
razglednice, na desni strani pa fotografija, pogled na del mesta zdaj. Gre za pomemben, trajen dokument o Murski Soboti. 
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Slika: V tretjem sklopu slik je tudi avtorjev avtoportret v pleskarski obleki. Foto: Ernest Ružič 
 
Obiskovalce bodo zagotovo pritegnili vaški oziroma kmečki motivi, recimo Orač, Kmečko dvorišče, Jutranja zarja in številni 
drugi. Slike delujejo prijetno in toplo, iz njih izžareva avtorjevo hotenje, na likovni, slikarski, ne na mehanski, fotografski 
način se približati motivu iz prekmurskega podeželja, ki je v novejšem času močno spremenilo svojo podobo. Najti kravjo 
vprego pri oranju ali vpreženosti v kmečki voz je preprosto nemogoče. Starejši poznamo večino teh motivov, denimo tudi 
žetve in mlačve, za mlajšo generacijo je to nekaj, kar se ne bo vrnilo. V zadnjih desetih, dvajsetih letih se je razpasla navada 
prikazovanja nekdanjih kmečkih del, kar je seveda pohvalno. Ampak, kot pravimo, je hudič v podrobnostih: košnje so dokaj 
izvirne, žetve s koso in mlačve z mlatilnico in lokomobilo pa so redkokje odsev in verna (pogosto iznakažena) podoba 
tistega, kar in kako se je delalo na travnikih, poljih in kmečkem dvorišču.  
Dela Ernesta Bransbergerja nas, skozi slikarjevo optiko, spominjajo na življenje izpred pol in več stoletja in ohranjajo 
zanamcem, če jih bo kaj takega še zanimalo. Avtor se je lotil tudi risanja ljudi, kjer zlasti izstopa avtoportret v 
pleskarski opravi, kajti soboslikarstvo je bil osnovni poklic Ernesta Bransbergerja. In hkrati nedvomen slikarski talent, izražen 
v več sto slikah. 

• Pri Gradi regerajo ženske. Silva Eöry. Kejpi: Silva Eöry in arhiv Občine Grad. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 11. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 6 
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Cvetka Ficko - županja Občine Grad 
Občino Grad, stera je pred kratkim (o tom smo tüdi v naši novinaj pisali) dobila nagrado Zlati kamen kak najbole prodorna 
občina v vzhodnom tali Slovenije, od leta 2014 vodi županja Cvetka Ficko.  
 

 
Slika: Cvetka Ficko je županja pri Gradi od leta 2014. Foto: Silva Eöry 
 
»Té nagrade smo bili trno veseli. Letos so malo bole ocenjevali tüdi tau, kak se občine spravlajo s področjom kulture. Pri 
tom so gledali tüdi na tau, kak občina s penezi podpera kulturo, tak svoja kulturna drüštva kak prireditve, stere se 
organizerajo. Gledali so tüdi na tau, kak ohranjamo stare običaje, recimo farbanje djajc za vüzenek, kak delamo rauže iz krep 
papera in podobno. Pouleg toga je lani, gda je bilou leto kulturne dediščine, naša občanka Štefka Bohar vödala knjigo o 
gračkom šarkanji z naslovom Pravljica o gračkem zmaju. V njoj je opisana prpovejst, stera živi med našim lüstvom že duga 
leta, o šarkanji Kači, steromi je grajski konjar vkradno krauno in jo odneso parauvnomi graščaki. Pri Gradi mamo tüdi Kačovo 
mlako, v steroj naj bi se té šarkanj tüdi kaupo,« je povedala županja in ške raztolmačila, ka gračka občina povezüvle sedem 
vesnic, in tau na maloveč kak 37 kvadatnih kilometraj: »Tau je velka površina, prebivalcov pa nas je 2180. Tak kak skor  
seposedi na Goričkom je tüdi nas furt menje. Dosta naše mladine dé živet inan, tüdi v sausedni rosag, v Avstrijo, gé so si 
najšli delo. Ovači pa se tisti, steri smo doma ostali, trüdimo, ka bi tüdi mi živeli baukše. V samoj občini največ delamo na 
tom, ka redno vrejdgemlemo in popravlamo naše poštije, sterih je nej tak malo. Vodovod je biu že pred leti napravleni, zdaj 
pa mo mogli pomalek začniti rešavati ške probleme s kanalizacijskim omrežjom (szennyvízhálózat). Na skrbi mamo tüdi 
vzdrževanje šaule in vrtca, tak ka gé dosta dela.« 
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Zanimivo je, ka v občinski zidini, stera stogi v Pörgi (tak pravijo središči vesnice Grad), sedijo samo ženske: »Rejsan tak gé, ka 
smo v občinski upravi zaposlene same ženske. Pouleg mene je tau ške direktorica občinske uprave uprave, pa tüdi vse 
strokovne sodelavke so ženske. Morem prajti, ka se dobro razmejmo. Tüdi če si mamo kaj povedati, si povemo. Rejs pa je, 
ka na naše djileše odi en moški, vodja našoga režijskoga obrata, v sterom so pouleg žensk zaposleni štirge moški. Té obrat 
ma na skrbi bole takša komunalna dela v občini, od pucanja šancov, kositve bankin in tak ta dale.« 
Cvetka Ficko, stera z držino žive v svoji rodni vesnici Radovci, pravi, ka je prva brodila, ka bi šla v srednjo medicinsko šaulo, 
ali jo je te pout odpelala v gradbeno šaulo: »Zdaj tak vövidi, ka mo v držini vseeno meli padara, vej pa sin študera na 
Medicinski fakulteti v Maribori. 
Ges sam v prvi razred odila v staro šaulo, stera je bila pri grajski zidini, sledkar pa v našo nauvo šaulo, stera stogi tü pouleg 
občinske zidine.« In zakoj sam se je te odlaučila za gradbeništvo? »K našim sausedom je iz Maribora na obisk odila ena 
Cvetka, stera je bila njüva žlata. Ona je pravla, ka odi v srednjo gradbeno šaulo in ka je tam fajn. In tak sam se tüdi ges 
vpisala v tau šaulo, sledkar pa sam gradbeništvo v Maribori ške študerala.« Po zgotovlenom študiji se je prva zaposlila na 
gradbeni firmi Pomgrad, po tiston pa je osem let delala na soboški upravni enoti, in tau na tistom tali, gé so se spravlali 
z gradnjo zidin: »Več ali menje sam delala in sodelovala z občinami. In zatau sam se 2014. leta tüdi odlaučila, ka kandideram 
za županjo, sploj zatau, ka té naše male občine največ pomoči nücajo glij pri tom, gda se kaj zida ali gorpostavla.« 
 
Pri Gradi na Goričkom naj bi biu pred tri milijoni lejt ške zadnji vulkan na območji gnešnje Slovenije. Leta 2013 so zatau 
gorpostavili doživljajski park (élménypark), steromi so dali ime Vulkanija. Tisti, steri ga obišče, in tej je vsakšo leto več, dosta 
zvej o vulkanaj in geoloških značilnostih našoga planeta, ške posebi Goričkoga. »Leta 2014, gda sam ges gratala županja, 
je v zidini prišlo do požara, ognja. Po tistom smo Vulkanijo prenauvili. Vsakšo leto pride več turistov, tak ka jih je lani bilou že 
32 gezero,« je povedala Cvetka Ficko in cujdala, ka si dosta turistov pogledne tüdi najvekši grad v Sloveniji: »Dobro 
sodelüvlemo z javnim zavodom Krajinski park Goričko. Tak mamo tüdi vküpno vstopnico. Tisti, steri si pogledne tak grad kak 
naš doživljajski park, plače menje kak tisti, steri si küpi vsakšo vstopnico ekstra.« Gnesden, gda dosta lüstva dé kraj od 
varaškoga direndaja in iške na dopusti mer, brodijo, ka bi v grajski pristavi napravili ške iže, v sterih bi turisti leko tüdi 
prespali. »V zidini, v steroj je nekda sveta živela grajska služničad, sledi pa je bila tam tüdi šaula, bi radi vönapravili hostel,« 
je na konci ške raztolmačila gračka županja. 

• »Mlajši so Slovenci, če vejo ali tüdi če ne vejo slovenski«. Silva Eöry. Kejpi: Silva Eöry in Karči Holec. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 7 
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Andovci – forum s slovensko zagovornico in gledanje starih kejpov 
Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci je zadnji petek v meseci marciuši pripravilo en lejpi večer. Predsednik 
drüštva Karči Holec je prva pozdravo »zagovorniški kabinet«, vej pa je na prireditev pouleg Erike Köleš Kiss, zagovornice 
Slovencov v madžarskon Parlamenti, prišo tüdi njeni sodelavec, asistent Ferenc Sütő. »Najbole važno je tau, ka nam 
zagovornica tapovej, ka do tau leto volitve, pri tom pa je trno fontoško tau, kelko Slovencov de se registriralo za Slovence. 
Nej ka bi v Andovcaj tak zopojdli kak pred leti, gda smo skor nej mogli ustanoviti narodnostne samouprave,« je v 
pozdravnom guči pravo Karči Holec, Erika Köleš Kiss pa je prva pravla, ka so Andovci »najmenša ves tü v Porabji, dapa če 
zdaj kaulivrat poglednemo, te vas je rejsan dosta gnes večer vküp prišlo.«  
 

 
Slika: Karči Holec, predsednik andovske slovenske samouprave, in slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. Foto: Silva Eöry 
 
Slovenska narodnostna zagovornica je tüdi sama pravla, je trno fontoško, ka se čim več lüstva vpiše v narodnostni register, 
vej pa so Slovenci tista narodnostna skupnost, stera ma do zdaj najmenje, in tau 741 registriranih: »Vküper z narodnostnimi 
samoupravami, stere te geseni volili, dosta vsega leko ške dosegnemo. Dapa tau pomeni, ka se moremo mi za Slovence 
držati. Tisti tüdi, steri so malo pozabili ali pa so se s tem nej dosta spravlali. Mlajši so Slovenci, če vejo ali tüdi če ne vejo 
slovenski. Če sam se ges za Slovenko rodila, ges Slovenka ostanen do konca svojoga življenja. Če sam ges Slovenka, pa mam 
vogrskoga moža, so moji mlajši na pou tö Slovenci. Zavolo toga, ka se nas je najmenje registreralo, ges lepau prosim vse vas, 
steri ste tau ške nej napravili, ka prosite tüdi svoje držinske člane, ka tau napravijo. Moj mouž, steri je Vogrin, žive pa z 
menov že 35 let, se je tüdi registrero. Znamo, ka tüdi pri drügih narodnostih so tak napravili.«  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf


Erika Köleš Kiss je po tistom ške pravla, ka je fontoško, ka narodnostni zagovorniki tak za narodnosti skrbijo, ka tiste  
zakonske spremembe, štere so potrebne, ka lüstvo leko dobro žive, tüdi sprejmejo. »Tau, ka sam ges že drügi mandat dobila 
pooblastilo volivcov (választók), pa je zatau dobro, ka sam se v štiri lejtaj dosta vsega navčila,« je ške pravla Erika Köleš Kiss, 
stera vidi, ka se tak kak v dosta vogrski krajaj tüdi porabske vesnice praznijo, zavolo toga trbej neka napraviti, ka bi »mlade 
lidi stavili, ka ostanejo doma. Tau je trno velka naloga. Zavolo toga smo mi že več let zahtevali, aj vogrska država, vküper s 
slovensko, poskrbi, ka naj bau za Porabje pripravlen gospodarski program. Razvojni program Slovenskoga Porabja je zdaj 
pred vlado, tak ka so ministrstva se zgučala, ka mi prosimo, in ka oni leko za nas poskrbijo, ka nam leko ponüdijo. Vüpam se, 
ka de tau prineslo en velki napredek.« 
Narodnostna zagovornica je ške raztolmačila, ka trbej prva zriktati poštije, popraviti poti, ka do se domanji lidge, pa tüdi 
turisti, leko normalno vozili po Porabji. »Drüga stvar je razvoj turizma. Zdaj že dosta vsega geste, pri vas té ram, v sterom 
smo gnes, pa prireditev, kak je recimo Vrajža nauč,« je ške izpostavila Erika Köleš Kiss in cujdala, ka more biti velki cilj tüdi 
tau, ka »zvün vas žensk, stere tü sedite, pa slovenski gučite, aj gučijo slovenski ške tisti, steri so gnesden mali ali pa malo 
vekši. Tau pa morejo pomagati pomagati vsi, steri tü živejo, nej samo funkcionari, kulturni delavci, vzgojiteljice in lerance, 
liki tüdi mame, babice in dedki.« 
Po konci foruma je prišlo na red ške gledanje kejpov. »Tü gestejo tüdi takši kejpi, steri so bili napravleni pred več kak 50.  
leti,« je pravo Karči Holec, steri je ob pomauči projektora na beloj steni notpokazo zanimive stare in malo menje stare kejpe. 
Bilou je čüti dosta smeja in zanimivih komentarov. 

• Med najboljšimi dijak monoštrske srednje šole. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 7 
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Šestmesečna intenzivne strokovne priprave, ki so dijaku monoštrske srednje šole Béla III. velikokrat jemale tudi sobote in 
nedelje, so rodile sadove, saj je Balázs Laczó, ki obiskuje peti letnik »CAD-CAM« informatike na omenjeni šoli zasedel 3. 
mesto na Državnem strokovno-izobraževalnem tekmovanju.  
 

 
Slika:  Balázs Laczó, ki obiskuje peti letnik »CAD-CAM« informatike na monoštrski srednji šoli Béla III. je zasedel 3. mesto 
na Državnem strokovno-izobraževalnem tekmovanju. Foto: Porabje 
 
Tekmovanja se je udeležilo 1100 udeležencev iz cele države. Na posnetku s svojim profesorjem informatike Andrásem 
Kosarjem programirata CNC obdelovalni stroj. 

• Učbenik zgodovine v nadnarečni normi. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 
2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
Kos bodeče žice iz železne zavese, hrvaška mati z detetom v naročju, gradiščanska ljudska noša – to so risbe na platnicah 
knjižne izdaje v trdi vezavi, na hrbtni strani katere vidimo še portreta Nikole Zrinskega in Nikole Jurišića, baščansko 
ploščo z glagoličnim napisom in graničarski štampiljki z obeh strani avstrijsko-madžarske meje ... 
Leta 2018 je Hrvaško kulturno društvo v Gradišču na pobudo predsednika Stanka Horvatha v Železnem (Eisenstadt) izdalo 
obsežen učbenik zgodovine z naslovom »Povijest gradišćanskih Hrvatov «. Delo je izjemnega pomena, kajti prebivalci 
hrvaške narodnosti na današnjem avstrijskem Gradiščanskem, v obmejnih vaseh Železne in Győrske županije ter na 
Slovaškem in Moravskem doslej še niso imeli tako temeljitega pregleda zgodovine svoje skupnosti.  
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Slika: Zgodovinski učbenik v nadnarečni gradiščanskohrvaški normi. Foto: Porabje 
 
V štirih stoletjih bivanja na Zahodnem Ogrskem so sicer v lastnem narečju izdali peščico knjig o zgodovini, le-te pa so 
obravnavale le madžarsko preteklost, in tudi v zadnjih sto letih jim Avstrija ni namenila več kot nekaj strani v učbenikih.  
 

 
Slika: Eden od avtorjev učbenika, akademik dr. Nikola Bencsics je bil rojen v Železni županiji. Foto: Porabje 
 
Trije avtorji Stefan Zvonarich, Miroslav Šašić in Nikola Bencsics so vsi priznani strokovnjaki na svojem področju, slednji je – 
po rodu iz hrvaške vasi Narda nedaleč od Sombotela – celo edini član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti z 
Gradiščanskega. 
Sestavljalci so učbenik namenili dijakom srednjih šol oziroma učencem zadnjih dveh razredov osnovnih šol, in sicer kot 
dopolnilo k obstoječim šolskim knjigam o zgodovini. Vse znanje so združili v eni izdaji, ki jo lahko z zanimanjem obračajo tudi 
vsi ostali zainteresirani. 
 

 
Slika: Knjiga je izredno bogata z ilustracijami, fotografijami in zemljevidi. Foto: Porabje 
 



Publikacija na 312 straneh opisuje zgodovino gradiščanskih Hrvatov, umeščeno v preteklost posameznih držav in celotne 
regije. Učbenik je opremljen z izredno bogatim slikovnim gradivom, v njem najdemo več kot štiristo fotografij ilustracij in  
zemljevidov. 
Besedilo je napisano v (čakavski) »gradiščanskohrvaški normi«, o kateri avtorji izrecno trdijo, da ni preprosto neko narečje 
hrvaškega jezika. Branje le-te ne povzroča težav bralcu, ki razume hrvaški knjižni jezik in pozna morda še kakšen panonski 
govor slovenskega jezika. 
Vsako poglavje navaja na levi strani obrazložitev zgodovinskih strokovnih pojmov v gradiščanski hrvaščini, in sicer z  
ustreznicami v hrvaškem knjižnem, nemškem in madžarskem jeziku. (Škoda je le, da so se v tako lepo publikacijo prikradle 
pravopisne napake pri madžarskih izrazih.) 
Osebna imena so zapisana v hrvaški obliki, kakor so se že udomačila, nazivi vasi, mest in pokrajin pa so dosledno navedeni v 
gradiščanski inačici. V kolikor ta ne obstaja, ohranja učbenik izvorni zapis, orientacijo pa olajša trojezični krajevni slovarček 
na koncu knjige. 
Po vsakem besedilu sledijo viri v modrem, zanimivosti v rumenem in povzetki v rdečem okviru. Majhen simbol hrvaške 
šahovnice je dodan pri zgodovinskih virih v izvornem jeziku, in sicer z namenom, da bi bralci spoznali razlike med knjižnim in 
gradiščanskim hrvaškim jezikom. 
Vsako poglavje se zaključi z vprašanji, ki spodbujajo premislek o prebranem in služijo utrjevanju. Učbenik se začne z opisom 
prazgodovine, antike in časa preseljevanja ljudstev. Tudi sicer vsebuje knjiga cela poglavja o obči in hrvaški zgodovini, da bi  
se preteklost Gradiščanskega laže umestila v svetovno dogajanje. V odseku o življenju v »stari domovini« beremo o prihodu 
Hrvatov na današnje etnično ozemlje in dobi narodnih vladarjev vse do nastanka personalne unije z Ogrsko (1102). Turška 
osvajanja v Evropi so dosegla tudi mejo Hrvaške, tako sta se pričela preseljevanje in kolonizacija Hrvatov v 16. in na začetku 
17. Stoletja v »novo domovino« na Zahodnem Ogrskem. (Ime »Gradišće« za to območje je nastalo šele leta 1921 po 
nastanku avstrijske dežele »Burgenland«, in sicer izpod peresa velikega gradiščanskega župnika in pesnika Mateja Meršića 
Miloradića.) 
Učbenik obravnava krajevne (čakavske, kajkavske in štokavske) govore, družbeno strukturo in tudi vsakdanje življenje na 
novem naselitvenem območju. Knjiga ob madžarski in hrvaški politični zgodovini ne zapostavlja niti gospodarskih in 
kulturnih vprašanj. Velja omeniti, da je bil Slovenec Jožef Ficko iz prekmurske vasi Boreča kot župnik v Prisiki (Peresznye) 
eden od utemeljiteljev gradiščanskohrvaške književnosti na začetku 19. stoletja. Učbenik posveča nekaj poglavij tudi 
Hrvatom na današnjem Slovaškem, Moravskem in v Dolnji Avstriji. Pri obravnavi dogodkov po prvi svetovni vojni se 
osredotočenost učbenika na Hrvaško in Ogrsko preusmeri na novo državo Republiko Avstrijo, med drugimi na tamkajšnja 
hrvaška društva. 
Morda je nekoliko premalo informacij o hrvaških »vaseh zvestobe«, ki so si v letu 1923 izborile povrnitev na madžarsko 
ozemlje. Avtorji obravnavajo tudi položaj Hrvatov v novonastali Kraljevini SHS in usodo Jugoslavije v drugi svetovni vojni, 
posebno pozornost pa posvečajo gradiščanskim Hrvatom med vojno morijo. O življenju po 2. svetovni vojni izvemo, da se je 
na Gradiščanskem odvijalo v znamenju ločenosti in (še posebej na madžarski strani meje) v senci železne zavese, ki so jo 
podrle politične spremembe po letu 1989.  
Zgodovinski pregled se konča z opisom obrti, industrije, turizma, zdravstva, šolstva in umetnosti na sodobnem 
Gradiščanskem ter orisom postopka združevanja držav na stari celini. Učbenik »Povijest gradišćanskih Hrvatov« je lep 
primer znanstvene monografije v nekem regionalnem (nadnarečnem) jeziku.  
Poraja se vprašanje, ali je podobno publikacijo smiselno izdati tudi v našem prekmurskem (sicer še nenormiranem) dialektu. 
Pisec tega članka sem bil v preteklih letih avtor geografskih, zgodovinskih in literarnih serij v porabskem slovenskem 
narečju, kljub temu pa menim, da le-te niso za objavo v učbenikih. Kajti če se že morajo učenci naših dvojezičnih osnovnih 
šol toliko truditi za usvajanje nekega (njim skoraj tujega) jezika, se jim je mnogo bolj smotrno spoznavati s slovenskim 
knjižnim jezikom. 

• Cvetlični vrt v Števanovcih. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. aprila 2019 - Leto 
XXIX, št. 15, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf 
Na pobudo Društva za lepšo vas in ohranjaje običajev so se Števanovčani odločili, da bodo izoblikovali cvetlični vrt v središču 
vasi. Tisti, ki imajo v vasi traktorje, so pomagali s pripravo tal: orali so in pobranali teren. Vrtnice nekdanjega vrta pred 
cerkvijo so presadili v novi vrt. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf


 
Slika: Na pobudo Društva za lepšo vas in ohranjaje običajev so se Števanovčani odločili, da bodo izoblikovali cvetlični vrt v 
središču vasi. Števanovčanke pripravljajo cvetlične grede.Foto: Porabje 
 
Predsednica društva Anita Kovač je povedala, da upa, da bo cvetlični vrt lep okras vasi, cvetlice pa bodo uporabljali tudi pri 
okraševanju cerkve. 

• Člani literarne skupine iz Beltincev v Porabju. MS. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 15, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf  
Na pobudo Toneta Štefaneca, vodje literarne skupine Doma Janka Škrabana iz Beltincev, so nekateri člani skupine 4. aprila 
obiskali Porabje, kjer so pripravili literarni nastop.  
 

 
Slika: Na pobudo Toneta Štefaneca, vodje literarne skupine Doma Janka Škrabana iz Beltincev, so nekateri člani skupine 
4. Aprila obiskali Porabje, kjer so pripravili literarni nastop. Foto: Porabje 
 
V Slovenskem domu so jih pričakali večinoma člani Društva porabskih slovenskih upokojencev. Nastopajočim literatom iz 
Slovenije (Tone Štefanec, Smilja Rosić, Jolanda Počič, Marija Rakita in Ksenija Raščan Beuermann) se je pridružil direktor 
Radia Monošter Francek Mukič. Goste sta pozdravili predsednica porabskega društva Klara Fodor in direktorica doma 
Blanka Ambruž.  
Srečanje je s svojim nastopom popestril Pevski zbor Društva porabskih slovenskih upokojencev pod vodstvom Vere Gašpar. 
 

Urad predsednika Republike Slovenije 
 

• Predsednik Pahor bo na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja: red za zasluge in medalje za zasluge 
Urad predsednika Republike Slovenije. Ljubljana, 11. 4. 2019   
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/F91DF3A5BF5D3E93C12583D80033B20C?OpenDocument  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v četrtek, 11. aprila 2019, ob 13. uri na posebni slovesnosti v Predsedniški 
palači vročil državna odlikovanja 
red za zasluge, ki ga prejme 
Tamara Blažina za delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh mandatnih obdobjih v Italijanskem parlamentu 
in 
medalje za zasluge, ki jih prejmejo: 
Alojz Debelis za dolgoletno delovanje v Deželni kmečki zvezi in za uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov 
v Italiji,  
Marija Kozar-Mukič, Francek Mukič in Dušan Mukič za zasluge pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju slovenske kulture 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_15.pdf
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/F91DF3A5BF5D3E93C12583D80033B20C?OpenDocument


in kulturne dediščine v Porabju, 
Janez Stergar za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem. 

• Predsednik Pahor je na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja: red za zasluge in medalje za zasluge 
Urad predsednika Republike Slovenije. Sporočila za javnost. Ljubljana, 11. 4. 2019   
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/391B780C36C3164AC12583D90043EB2F?OpenDocument  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna 
odlikovanja 
Red za zasluge je za delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh mandatnih obdobjih v Italijanskem parlamentu prejela 
nekdanja poslanka in senatorka Tamara Blažina. Kot je zapisano v utemeljitvi je odlikovanka s svojim znanjem, delom, 
prijaznostjo in načelnostjo postavila visoke standarde za prihodnje generacije slovenskih politikov v Italiji. Podelitev 
visokega odlikovanja senatorki Tamari Blažina je zahvala za njeno požrtvovalno delo in vsakodnevno skrb za slovensko 
manjšino v Italiji. Na slovesnosti se je ga. Blažina zahvalila predsedniku republike ter številnim organizacijam in 
posameznikom, ki so ji prisluhnili in jo spodbujali na njeni politični poti, prav posebej obema krovnima organizacijama 
Slovenski kulturno gospodarski zvezi (SKGZ) in Svetu slovenskih organizacij (SSO).  
Medaljo za zasluge je prejel Alojz Debelis, dolgoletni predsednik Deželne kmečke zveze v Italiji, za dolgoletno delovanje v 
Deželni kmečki zvezi in za uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov v Italiji. Alojz Debelis ima v slovenski 
narodni skupnosti v zamejstvu vidno vlogo, tako v družbenem kot gospodarskem življenju. Podelitev visokega državnega 
odlikovanja je zahvala Republike Slovenije Alojzu Debelisu za njegov dolgoletni boj za slovensko zemljo in za neomajno 
ljubezen do nje. Na podelitvi je odlikovanec svojo zahvalo predsedniku republike zaključil z mislijo o ljubezni in rekel, »če 
ljubiš zemljo in ženo, bosta obe rodovitni.«  
Za zasluge pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju so medaljo za 
zasluge prejeli Marija Kozar-Mukič, Francek Mukič in Dušan Mukič, družina, ki je s svojim dolgoletnim in vztrajnim 
delovanjem ter raziskovanjem slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju na Madžarskem postala nepogrešljiva na 
strokovnem področju in v javnem življenju Slovencev na Madžarskem. V imenu družine se je zahvalila gospa Mukič in dejala, 
da je njihovo poslanstvo spodbujanje mladine k ohranjanju slovenske kulturne dediščine v Porabju.  
Medaljo za zasluge je za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem 
Koroškem prejel Janez Stergar, profesor zgodovine in geografije, ki je to odlikovanje prejel tudi zato, ker našim zamejcem ni 
dal le svojega znanja in svojih možganov, ampak tudi svoje srce in svojo dušo. Brez njega, tako je zapisano v utemeljitvi 
odlikovanja, bi bil položaj Slovencev na avstrijskem Koroškem drugačen.  
Svečanost je s slovensko pesmijo sklenil mešani pevski zbor, ki od leta 1945 deluje v okviru Slovenskega kulturnega društva 
Rdeča zvezda iz Saleža pri Zgoniku v Italiji. Zapeli so dve priredbi skladatelja, dirigenta in glasbenega pedagoga Hilarija 
Lavrenčiča. 
 
Utemeljitve: 
Za delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh mandatnih obdobjih v Italijanskem parlamentu prejme Tamara 
Blažina red za zasluge. 
Nekdanja poslanka in senatorka v italijanskem parlamentu Tamara Blažina je svojo politično pot začela v mladih letih kot 
članica različnih organov na pokrajinski in deželni ravni v občini Zgonik, kjer je pozneje postala tudi županja. V sedemdesetih 
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je zaradi svojih službenih zadolžitev pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu oziroma 
pri Slovenskem deželnem zavodu za poklicno izobraževanje, pa tudi zaradi svojega delovanja v stranki ter v Slovenski 
kulturno – gospodarski zvezi, postala posebej občutljiva za urejanje življenja manjšine. 
En mandat je bila deželna svetnica Furlanije - Julijske krajine, ko je veliko prispevala k izglasovanju deželnega zaščitnega 
zakona za slovensko jezikovno skupnost (zakon št. 26). Politično delovanje za slovensko narodno skupnost je nadaljevala v 
italijanskem parlamentu. Deset let je bila poslanka demokratske stranke, prvi mandat od leta 2008 do 2013 v Senatu, drugi 
pa od leta 2013 do 2018 v Poslanski zbornici.  
Kot senatorka je bistveno prispevala k ureditvi financiranja slovenskih organizacij v Italiji, zlasti k financiranju slovenske 
narodne manjšine v okviru rednih državnih stroškov, s čimer se je končala vsakoletna negotovost zaradi stabilizacijskega 
zakona, kar omogoča večletno načrtovanje dejavnosti in s tem primerno razvojno strategijo manjšine. V vlogi parlamentarke 
se je velikokrat izkazala kot koristen vezni člen med slovenskimi in italijanskimi vladnimi institucijami. S svojim znanjem, 
delom, prijaznostjo in načelnostjo je postavila visoke standarde za naslednje generacije slovenskih politikov v Italiji. 
V svoji dolgoletni karieri je predlagala številne zakonske spremembe v korist slovenske narodne skupnosti, ki so bile pozneje 
tudi sprejete. To velja še posebej za področje šolstva in založništva.  
Podelitev visokega odlikovanja senatorki Tamari Blažina je zahvala za njeno požrtvovalno delo in vsakodnevno skrb za 
slovensko manjšino v Italiji. 
Za dolgoletno delovanje v Deželni kmečki zvezi in za uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov v Italiji 
prejme Alojz Debelis medaljo za zasluge. 
Dolgoletni predsednik Deželne kmečke zveze v Italiji je že v mladih letih spoznal, kako dragocena dobrina je zemlja. Še 
posebej neprecenljiva je, je čutil Alojz Debelis, v manjšinski narodni skupnosti v zamejstvu, kjer smo Slovenci zemljo stalno 
izgubljali.  
Debelis je po očetu prevzel kmetijsko gospodarstvo in začel vnašati strokovne in tehnološke novosti, nujne v novih časih. 
Proizvodno usmerjenost kmetije je prilagodil novim tržnim trendom in danes s svojo družinsko tradicijo predstavlja zgled in 
kaže prihodnost mnogim, ki prihajajo za njim.  
Alojz Debelis ima v slovenski narodni skupnosti v zamejstvu vidno vlogo, tako v družbenem kot gospodarskem življenju. Še 

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/391B780C36C3164AC12583D90043EB2F?OpenDocument


mlad se je priključil slovenski zamejski stanovski organizaciji Kmečke zveze, za katero je čutil, da ima isti cilj kot on. Bolj kot 
strankarstvo sta bila zanj pomembna slovenstvo in blaginja slovenske narodne skupnosti. Znal je prisluhniti težavam tržaških 
kmetov in bil med pobudniki za obnovo delovanja Kmečke zveze. Konec devetdesetih let se mu je z ustanovitvijo Deželne 
kmečke zveze izpolnila dolgoletna želja, ko je ta združila kmete tržaške, goriške in videmske pokrajine.  
Podelitev visokega državnega odlikovanja za dolgoletno požrtvovalno vodenje Deželne kmečke zveze, ki je pod njegovim 
vodstvom postala priznana in enakopravna članica stanovskih organizacij v Furlaniji - Julijski krajini, je zahvala Republike 
Slovenije Alojzu Debelisu za njegov dolgoletni boj za slovensko zemljo in za neomajno ljubezen do nje. 
Za zasluge pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju prejmejo Marija 
Kozar-Mukič, Francek Mukič in Dušan Mukič medaljo za zasluge. 
Družina Mukič je s svojim dolgoletnim in vztrajnim delovanjem ter raziskovanjem slovenske kulture in kulturne dediščine v 
Porabju na Madžarskem postala nepogrešljiva na strokovnem področju in v javnem življenju Slovencev na Madžarskem. 
Marija Kozar-Mukič je etnologinja in slavistka. Študirala je na Madžarskem in v Sloveniji. Svojo bogato pot raziskovanja 
Porabja je začela v muzeju Savaria v Sombotelu na Madžarskem, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je že postavila 
stalno razstavo o Slovencih v okolici Monoštra v muzeju Avgusta Pavla v Monoštru in od takrat deluje kot etnologinja, 
specializirana za slovensko manjšino na Madžarskem. Objavila je več kot dvesto strokovnih spisov in šest knjig o proučevanju 
slovenske kulturne dediščine v Porabju. 
Francek Mukič se je po študiju slovenistike in novinarstva v Ljubljani vrnil v Sombotel, kjer še zdaj deluje kot novinar ter 
direktor in glavni urednik Radia Monošter. Je tudi avtor številnih leposlovnih knjig, slovarjev in učbenikov. Napisal je več 
kakor sto člankov in osem samostojnih knjig, je pa tudi vodja pevske skupine, ki poje in oživlja stare porabske ljudske pesmi. 
Dušan Mukič je od staršev podedoval ljubezen do slovenskega jezika. Tudi on je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz 
slovenistike in zgodovine, poleg zaključenega študija računalništva. Aktivno deluje kot novinar in urednik narodnostnih 
televizijskih oddaj na madžarski televiziji, ob tem je stalni dopisnik tednika Porabje in poročevalec Radia Monošter. Svoje 
prispevke objavlja tako v slovenskem jeziku kot v porabskem narečju. 
Vsak od treh članov družine Mukič je steber kulturnega življenja v Porabju. Vsi skupaj pa so trdna zgradba. S svojim 
delovanjem in z načinom življenja, ki je njihov odnos do kulture, dediščine, slovenstva in sožitja so Mukiči postavili dom 
besedi, pesmi, pripovedi, spominu in zavedanju. 
S podelitvijo visokega državnega odlikovanja se Republika Slovenija zahvaljuje družini Mukič za njeno nesebično poslanstvo 
pri ohranjanju kulturne dediščine Porabja. 
Za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem prejme Janez 
Stergar medaljo za zasluge. 
Janez Stergar je profesor zgodovine in geografije, ki se je na Inštitutu za narodnostna vprašanja dolga leta strokovno in 
znanstveno ukvarjal s slovenskim zamejstvom s posebnim poudarkom na avstrijskem Koroškem. Toda današnje priznanje 
prejema zato, ker našim zamejcem ni dal le svojega znanja in svojih možganov, ampak tudi svoje srce in svojo dušo.  
Že v študentskih letih je sodeloval pri akcijah v podporo našim koroškim zamejcem in nekatere med njimi tudi vodil. Pozneje 
je skrbel za intenzivno povezovanje koroške slovenske manjšine s Slovenijo in prirejal ter vodil dejavnosti na obeh straneh 
meje. Bil je, oziroma je še, v vodstvu več kulturnih oziroma strokovnih društev, ki skrbijo za te povezave.  
Že dolgo pa je predvsem predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Klub koroških Slovencev je bil ustanovljen po zboru 
koroških pregnancev v Sloveniji leta 1928 ter od tedaj, z izjemo prekinitve v času vojne, deluje neprekinjeno in že več kot 
devetdeset let krepi čezmejno sodelovanje med Slovenci. 
Janez Stergar je človek konsenza in s konsenzom skuša spodbujati odnose med slovenskimi organizacijami na Koroškem in 
njihove odnose z nemško govorečo večino. Za ta prizadevanja je lani prejel prestižno Kugyjevo nagrado, ki jo podeljuje 
Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. S somišljeniki je začel prirejati tudi redne spominske spravne slovesnosti na 
pokopališču v Velikovcu, kjer drug ob drugem, skorajda kot prijatelji, leže padli nemški brambovci in padli slovenski Maistrovi 
borci.  
Za njegovo dolgoletno požrtvovalno delo pri udejanjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora mu Republika Slovenija 
izkazuje spoštovanje in zahvalo. Brez njega bi bil položaj Slovencev na avstrijskem Koroškem drugačen. 
 
 
 

   Narodni svet koroških Slovencev 
 
 
 
Državna odlikovanja predstavnikom manjšin. Narodni svet koroških Slovencev, Celovec. 11.4.2019  
https://www.nsks.at/zanimivo_interessant/detail/sl/drzhavna-odlikovanja-predstavnikom-manjshin  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v četrtek, 11.04.2019, na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil 
državna odlikovanja predstavnikom slovenskih manjšin v sosednjih državah. Red za zasluge je prejela Tamara Blažina, 
medalje za zasluge pa so prejeli Alojz Debelis, družina Mukič in Janez Stergar. 
 
 

https://www.nsks.at/zanimivo_interessant/detail/sl/drzhavna-odlikovanja-predstavnikom-manjshin


Janez Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, je medaljo za zasluge prejel za izjemen prispevek k 
ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem. 
Janez Stergar je profesor zgodovine in geografije, ki se je na Inštitutu za narodnostna vprašanja dolga leta strokovno in 
znanstveno ukvarjal s slovenskim zamejstvom s posebnim poudarkom na avstrijskem Koroškem. Toda današnje priznanje 
prejema zato, ker našim zamejcem ni dal le svojega znanja in svojih možganov, ampak tudi svoje srce in svojo dušo.  
... 
Že dolgo pa je predvsem predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Klub koroških Slovencev je bil ustanovljen po 
zboru koroških pregnancev v Sloveniji leta 1928 ter od tedaj, z izjemo prekinitve v času vojne, deluje neprekinjeno in že več 
kot devetdeset let krepi čezmejno sodelovanje med Slovenci. 
.. 
več: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/391B780C36C3164AC12583D90043EB2F?OpenDocument 
 
Narodni svet koroških Slovencev gospodu Stergarju, kakor tudi vsem ostalim dobitnikom državnih odlikovanj iskreno čestita. 
 

Delo, Ljubljana 

• Repovž: Nota madžarske ambasadorke nam kaže, s kom ima opraviti slovenska država. Suzana Kos, L. Z., STA. 
Delo, Ljubljana, 05. april 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/repovz-nota-madzarske-ambasadorke-nam-kaze-s-kom-ima-opravka-slovenska-
drzava-168511.html  
Madžarsko veleposlaništvo je protestiralo zaradi »politično neodgovorne naslovnice Mladine«.  
 
Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je s tako imenovano verbalno noto pri ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) 
protestiralo zaradi »politično neodgovorne naslovnice Mladine« z dne 22. marca in ministrstvo prosilo za pomoč pri 
preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti. Na verbalno noto so se v Mladini že odzvali, prav tako na MZZ, svoje 
stališče pa je sporočilo tudi Društvo novinarjev Slovenije. 
»Na Mladini noto madžarske ambasadorke jemljemo kot del novinarskega dela, to pač spada zraven. Nam pa to kaže, s kom 
ima opraviti slovenska država in v kako nevarni situaciji smo se znašli kot država. Dejstvo je, da je to le del pritiskov, ki jih 
izvaja madžarska država, da ne skriva celo ozemeljskih teženj do Slovenije – velja si pogledati na internetu dostopne 
fotografije madžarske ambasadorke, za katero je lepo viden zemljevid Velike Madžarske,« je za Delo pojasnil odgovorni 
urednik Mladine Grega Repovž. 
Pojasnjuje, da ne morejo mimo dejstva, da ima Madžarska v lasti del medijev v Sloveniji, da ima močan vpliv na del 
slovenske politike, da se izvajajo močni pritiski na državne uradnike, ki delujejo v Prekmurju, da smo priča poskusom 
vdiranja v šolski sistem ... »Ne dvomim, da bo v prihodnje teh incidentov še več, a ne le z Mladino, ampak z veliko večino 
slovenskih medijev, saj noben resen medij tega ne more tolerirati.« 
MZZ, ki ga vodi Miro Cerar, je za Delo ob poizvedovanju, ali so se na madžarsko noto odzvali, odgovorilo, da dosledno 
spoštujejo načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posegajo v uredniško politiko posameznih slovenskih 
medijev. Niti je ne ocenjujejo. 
 

 
Slika: »Ne dvomim, da bo v prihodnje teh incidentov še več, a ne le z Mladino, ampak z veliko večino slovenskih medijev, 
saj noben resen medij tega ne more tolerirati,« pravi Grega Repovž, odgovorni urednik Mladine. Foto: Tomi Lombar/Delo  
 
V Društvu novinarjev Slovenije se pridružujejo uredništvu Mladine v ugotovitvah, da je diplomatska nota madžarske 
ambasade dokaz resnosti razmer v tako imenovani demokratični Evropi. »Da madžarsko veleposlaništvo označi naslovnico 
tednika Mladina za 'politično neodgovorno' in pozove slovensko zunanje ministrstvo, naj 'pomaga pri preprečevanju 
podobnih incidentov', je ne le popolnoma nesprejemljiv, temveč skrajno nezaslišan izraz predstave o popolnem oblastnem 
nadzoru, discipliniranju in obvladovanju medijev,« so zapisali na facebooku. 
Za komentar smo prosili tudi Jerneja Amona Prodnika s katedre za novinarstvo na fakulteti za družbene vede: 
»Ta diplomatska nota je bizarna in grozljiva obenem. Gre za nekaj, kar je povsem nesprejemljivo v demokratični družbi, ki 
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prisega na svobodo govora. Upam, da Slovenija to je. Vsake takšne zadeve je treba obsoditi, to bi morale brezpogojno storiti 
tudi vse naše politične stranke, če prisegajo na svobodo govora.«  
Politiki SDS se na naslovnici stiskajo k Orbánu 
Madžarsko je razburila naslovnica Mladine, na kateri se prvak SDS Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski 
poslanec SDS/EPP Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbánu, ki drži roko v fašističnem 
pozdravu. 
Kot piše Mladina, je nota le zadnja v vrsti madžarskih odzivov. Pred tem je pismo Mladini poslala madžarska veleposlanica v 
Ljubljani Edit Szilagyine Batorfi in ji očitala, da si ne prizadeva za prijateljstvo med narodi in da njeni članki ne odsevajo 
dejstev. 
Poleg nje se je ta teden o Mladini na svoji spletni strani razpisal tudi Zoltan Kovacs, tiskovni predstavnik madžarske vlade, in 
zapisal, da ga zgodovinsko zmedena in neprofesionalna drža Mladine, »nekoč glasnice Komunistične partije«, nikakor ne 
preseneča. 
V Mladini jezo Orbánove vlade pripisujejo dejstvu, da se je Mladinina karikatura v zadnjih tednih precej hitro razširila 
znotraj madžarske javnosti. 

• Sova je varnostno podučila vse vpletene. Suzana Kos. Delo, Ljubljana, 05. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/sova-je-varnostno-poducila-vse-vpletene-168123.html  
Ekipa za arbitražo je vedela, kako ravnati, a so se vseeno pogovarjali po telefonu.  
 
Ljubljana – Zdaj je potrjeno tudi s samega slovenskega političnega vrha. Ugibanj, ali so za arbitražno afero stali nemški ali 
ameriški obveščevalci, ni več. Nekdanjemu slovenskemu sodniku arbitražnega sodišča Jerneju Sekolcu in slovenski agentki 
Simoni Drenik je prisluškovala hrvaška obveščevalna služba (SOA). Če je to način delovanja znotranj EU, nas to lahko skrbi, 
je včeraj komentiral predsednik vlade Marjan Šarec. 
»Vsi, ki so sodelovali v ekipi za arbitražo, so bili varnostno podučeni. Tudi jaz.« S temi besedami Karl Erjavec zanika namige, 
da Slovenska varnostna agencija (Sova) naše strani sploh ni podučila, kako se obnašati oziroma ravnati. Erjavec je bil takrat 
vodja slovenske diplomacije. Dejstvo sicer je, da Sekolec kot sodnik že po sodniški etiki ne bi smel imeti kontakta s stranko v 
postopku. »To je splošno sodniško načelo,« dodaja sedanji minister za obrambo. Na vprašanje, ali so morebiti hrvaški 
obveščevalci »pokrivali« tudi njega, pa dopušča možnost, da so prisluškovali tudi njemu, a da je ravnal strogo po varnostnih 
protokolih. 
Spomnimo, sodnik Sekolec in slovenska agentka Drenikova sta, potem ko so bili poleti leta 2015 razkriti prisluhi njunega 
telefonskega dogovarjanja, odstopila, Hrvaška pa je sporočila, da je arbitražni postopek o meji s Slovenijo tako 
kompromitiran, da ne bo sprejela arbitražne razsodbe o meji. 
Skrb zbujajoče informacije 
Včeraj je o razkritju, da je naši strani prisluškovala hrvaška obveščevalna služba, na zaprtem delu seje razpravljala tudi vlada. 
»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 tudi direktor Sove, ki je razložil situacijo na Balkanu in tudi v tej zadevi,« je bil v izjavi za 
javnost redkobeseden premier Marjan Šarec. 
Na vprašanja ni želel odgovarjati. Dejal je, da je bilo tisto, kar so slišali, skrb zbujajoče. »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. 
Strokovnjaki za obveščevalne dejavnosti, ki ne želijo biti imenovani, se izjavi premiera čudijo. »Slovenija in Hrvaška sta 
načeloma res prijateljski državi, a v arbitražnem postopku sta imeli različne interese. Jasno je torej, da so Hrvatje varovali 
svoje interese tudi s pomočjo obveščevalcev, kdo pa naj bi nam prisluškoval, morda Srbi? Razkritje ne preseneča, saj je šlo v 
tem primeru za zelo pomembno in hkrati občutljivo nacionalno vprašanje. 
To se dogaja povsod, tudi med Natovimi najpomembnejšimi državami, spomnite se samo, kako so Američani prisluškovali 
telefonu nemške kanclerke Angele Merkel,« ocenjujejo sogovorniki. Pred petimi leti je prišlo na dan, da je ameriška agencija 
za nacionalno varnost prisluškovala kar 122 voditeljem držav. 
Obveščeni želijo biti tudi poslanci 
Predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin je medtem na pobudo 
poslanca SD Matjaža Nemca že predlagal razširitev seje komisije, ki bo prihodnjo sredo. Na njej bodo obravnavali tudi 
poročilo o prisluškovanju tujih obveščevalnih služb slovenskemu sodniku in agentki pri arbitražnem sodišču leta 2015. Na 
seji naj bi govorili tudi o stanju na Zahodnem Balkanu ter porastu nezakonitih prehodov na schengenski meji. 
 
 
Marjan Šarec, predsednik vlade 
Včeraj še nismo bili seznanjeni z vsemi zadevami. Direktor Sove je razložil okoliščine. Kar smo slišali, je zaskrbljujoče, in tisto, 
kar smo danes izvedeli, me ni navdalo z optimizmom, kar zadeva sosedske odnose. Slovenija bo še naprej delovala v 
evropskem duhu. Arbitražni postopek je končan, bil je pogoj za vstop Hrvaške v EU.  
 
 
Karl Erjavec, obrambni minister 
Zadovoljen sem, da se je odkrilo, kdo je prisluškoval. Očitno so bile to hrvaške tajne službe. Hrvaško vodstvo je bilo očitno 
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.  
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Obveščevalni prisluhi so praksa 
Preteklost kaže, da so obveščevalne službe izrabljene tudi za politične namene. Varnostno-informativna služba je tako na 
primer v času, ko jo je vodil Miha Brejc, poskušala nadzorovati telefon tedanjega predsednika stranke LDS. Sova je leta 2004 
prestregla pogovor takratnega hrvaškega premierja Iva Sanaderja, ki se je s predsednikom SDS Janezom Janšo pogovarjal o 
incidentih v Piranskem zalivu. 
Informacijo je v javnost v neuradnem pogovoru z novinarjem dal Anton Rop, nekdanji predsednik vlade in se zato znašel na 
sodišču zaradi izdaje tajnih podatkov. Sodišče je po več letih sodbo razveljavilo. Nemška obveščevalna služba je imela svoj 
prislušni center sredi Ljubljane. Na Švedskem so obveščevalci poskušali nadzirati tamkajšnjega ministra in nadzornike 
varnostne službe. 
Američani so nadzorovali vrsto svetovnih voditeljev, tudi Angelo Merkel. V Švici so domači obveščevalci prisluškovali 
pravosodni ministrici. Ustrezen nadzor nad obveščevalnimi službami je zato nujen, še zlasti ob aktualnih razmislekih o širitvi 
pooblastil Sovi.  
Premiera informacija, da so prisluškovali Hrvati, neprijetno preseneča. 
Tedanji zunanji minister Erjavec dopušča možnost, da so prisluškovali tudi njemu. 
Poročilo Sove o prisluhih želi tudi parlamentarna komisija.  

• Sprenevedanje. Suzana Kos. Delo, Ljubljana, 05. april 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/sprenevedanje-165888.html  
Začudenje, da so nam v arbitražni zgodbi prisluškovali Hrvati, je sprenevedanje.  
Ob razkritju, da so nam v postopku arbitraže prisluškovali hrvaški obveščevalci, se postavlja več vprašanj. Če so to 
informacijo lansirali sosedje, se za tem za Slovenijo ne more skrivati dober namen. Če gre za obračun med Hrvaško in BiH, ki 
so jo sosedje želeli prikazati kot podpornico islamskega ekstremizma, je za nas to manj pomembno. 
Je pa seveda povsem mogoče, da je informacija Sove o hrvaških prisluhih v javnost »ušla« z namenom pridobivanja 
političnih točk pred evropskimi volitvami in preusmerjanja pozornosti od vsebinsko relevantnejših tem. Ne bi bilo prvič in 
tudi zadnjič ne. 
Ne glede na ozadje uhajanja obveščevalnih informacij, je mogoče skleniti, da so bili Hrvati (tudi) v tej zgodbi spretnejši od 
nas. Za diskreditacijo arbitražnega postopka so izrabili nerazumljivo neprevidnost slovenskega sodnika Jerneja Sekolca in 
agentke Simone Drenik, ki sta se pogovarjala po telefonu, čeprav so pred začetkom postopka celotno ekipo, ki je v njej 
sodelovala, predstavniki Sove natančno poučili o varnostnih protokolih. Zakaj so bili ti kršeni, ni jasno. 
Danes je informacija vredna zlata. V pravem času na pravem mestu lahko tudi destabilizira. Gospodarsko družbo, politiko, 
lokalno okolje, državo, celo regijo. Različna sredstva za nadzor telefonije in spletne komunikacije so na voljo za malo denarja 
in jo menda izrabljajo celo zasebne detektivske agencije. Živimo v času, ko je zaradi strahu pred različnimi prisluhi postalo 
pravilo komuniciranja prek zaščitenih aplikacij, ki naj bi onemogočale prisluškovanje. 
Prek njih komunicirajo novinarji, politiki in gospodarstveniki. Začudenje, da so nam v arbitražni zgodbi, v kateri smo s sosedi 
na nasprotnih interesnih straneh, prisluškovali Hrvati, je zato le sprenevedanje. Nevednost bi bila namreč prevelika. 

• Ob 100. obletnici priključitve Apaškega polja Sloveniji. Helena Kraupner, dr. Andrej Steyer, mag. Dušan Ščap, 
Apače. Delo, Ljubljana, 08. april 2019  

https://www.delo.si/mnenja/pisma/ob-100-obletnici-prikljucitve-apaskega-polja-sloveniji-169244.html  
Pred 100 leti je Slovenija z mirovno pogodbo pridobila ozemlje, ki je bilo zvečine poseljeno z nemško govorečim 
prebivalstvom.    
 

 
Slika: Apaški Nemci 5. avgusta 1920 pozdravljajo razmejitveno komisijo. Foto: Deželni arhiv avstrijske Radgone 
(Stadtarchiv Bad Radkersburg) 
 
 V letu 2019 slavimo 100 let priključitve Prekmurcev k matični domovini, Sloveniji. To je pomembna obletnica za občino 
Apače. Načrtujejo se proslave in razne obeležitve obletnice, s katero je Slovenija pridobila pomemben del svojega ozemlja – 
obširno prekmursko ravnico z gričevnatim Goričkim. Le malo pa se govori o še eni pomembni prelomnici v tem delu 
Slovenije. Prav tako pred 100 leti je z mirovno pogodbo Slovenija pridobila ozemlje, ki je bilo z večino poseljeno s pripadniki 
nemško govorečega prebivalstva, to je Apaško polje. 
Območje Apaškega polja ima kar nekaj prelomnih dogodkov v svoji zgodovini, ki so pustile trajne posledice za naslednje 
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generacije, ki so tu živele. Eden izmed teh je tudi odločitev za dodelitev Apaškega polja Kraljevini SHS. Po prvi svetovni vojni 
je bila tako na podlagi senžermenske mirovne pogodbe 10. septembra 1919 sprejeta sredinska črta reke Mure (v veljavo 
stopila 16. julija 1920), določena kot državna meja z Republiko Avstrijo. 
Apaško polje je bilo s tem dodeljeno Kraljevini SHS. Kot skoraj vsaka velika vojna je tudi prva svetovna, po njenem koncu, 
prinesla spremembe mej med državami v Evropi. Predvsem so se morale na novo določiti meje, zaradi razpada avstro-
ogrske monarhije, in sicer med zmagovalnimi in poraženimi silami prve svetovne vojne. Na podlagi navedenega so 
pogajanja na mirovni konferenci v Parizu potekala tudi za območje Apaškega polja (danes občina Apače). 
 

 
Nemška hiša v Apačah, v kateri ima sedež Kulturno društvo Apaško polje, ob njej cerkev Marijinega vnebovzetja. Foto 
Iztok Ilich  
 
Slovenska stran je imela velik interes, da si pridobi Apaško polje kot del svojega ozemlja. Ti interesi so bili poleg političnih in 
prometnih tudi gospodarske narave. Apaška kotlina predstavlja izrazito kmetijsko območje, zato je bil interes, da se za novo 
Kraljevino SHS pridobijo kmetijska zemljišča za oskrbo s prehrano. Prav tako pa je bil interes, da se meja pomakne na reko 
Muro, saj bi se s tem zaradi naravne ovire zmanjšalo tudi tihotapstvo s pridelki in ljudmi. 
Apaško polje je bilo do 13. januarja 1946, do datuma nasilnega izgona, večinoma poseljeno z nemško govorečim 
prebivalstvom, t. i. apaškimi Nemci. Kljub temu da je bilo po koncu prve svetovne vojne na Apaškem polju 87,5 odstotka 
nemško govorečega prebivalstva, je bilo to območje dodeljeno novoustanovljeni kraljevini SHS. Uradni jezik tega območja je 
postal slovenski. 
ako se je »narodna manjšina apaških Nemcev« morala podrediti novim družbenim razmeram. Tedanja slovenska manjšina 
je skozi stoletja brez večjih težav živela s pripadniki nemške večine. V tukajšnje šole so z namenom poslovenjenja zaposlili 
slovenske učitelje. Pretežno iz Prekmurja so se v Apaško dolino priselile slovenske družine, slovenski jezik je prihajal vedno 
bolj v veljavo, čeprav s težavami na vsakem koraku. Priseljeni prebivalci iz Prekmurja so leta 1929 ustanovili Evangeličansko 
cerkveno skupnost v Apačah. Med obema vojnama se je več družin prostovoljno preselilo v Avstrijo, na območju je bilo 
vedno več slovenskih družin. Kljub temu je bilo nemško govoreče prebivalstvo še vedno v večini in tako je ostalo skoraj do 
konca druge svetovne vojne. 
 

 
Slika: Vse območje Apaškega polja je bilo izrazito kmetijsko – in še danes je tako. Foto: Oste Bakal  
 
Nemško prebivalstvo je bilo sicer bolj premožno kot slovensko. Vse območje Apaškega polja je bilo izrazito kmetijsko – in še 
danes je tako. Apaški Nemci so še naprej upali, da bodo nekoč spet pod avstrijsko državo, a so meje ostale nespremenjene. 
Večinsko nemško govoreče prebivalstvo pa je dokončno doživelo tragično usodo po drugi svetovni vojni, ko je bilo 13. 1. 
1946 izgnano s svojih domov. V Apače so se pretežno iz Prekmurja, Primorske, Bele krajine, Dolenjske in Notranjske priselile 
slovenske družine. 
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V zgodovini so zapisani veseli, manj veseli in tudi tragični dogodki, iz katerih se lahko veliko naučimo. Predvsem pa moramo 
z njimi živeti in se jih spominjati na dostojen način. 
Obletnica priključitve Apaškega polja bo letos v občini Apače zaznamovana na prav poseben način. Za teden občinskega 
praznika se bodo septembra zvrstili dogodki, povezani z zgodovino tega območja na kulturnem in športnem področju, ter 
obujanje starih običajev, rokodelskih storitev in obrti. Zaradi priseljencev iz vseh koncev Slovenije je Apaško polje bogato s 
kulturno dediščino, ki jo želijo v lokalni skupnosti gojiti in prenašati iz roda v rod. Kot Slovenija v malem bodo dogodki 
vsekakor zanimivi za obiskovalce z vseh koncev Slovenije. 
 

 
Slika: Most za pešce in kolesarje čez mejno reko Muro pri Črncih v Apaški dolini. Foto Iztok Ilich  
 

• Politiki in dvorjani. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 06. april 2019  
Premier Šarec je odpovedal nastop v evropskem parlamentu. Lahko odpovemo še predsedovanje EU.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/politiki-in-dvorjani-167597.html  
 

 
Slika: Predsednik vlade RS Marjan šarec in zunanji minister Miro Cerar. Foto: Leon Vidic/Delo 
 
Odstop premierovega svetovalca za zunanjo politiko ni v rangu najpomembnejših kadrovskih zadev. Pa vendar je 
simptomatičen. Prekriva se s širšim zunanjepolitičnim dogajanjem, v katerem je malo razmislekov in kjer je velik dogodek 
hrvaški policijski čoln v slovenskem morju. Z vélikimi premiki, ki se dogajajo v Evropi, in s pozicioniranjem Slovenije, že 
petnajst let članice EU, se tukajšnja politika ne ubada. 
Smo pri pomenu nekega odstopa in ta je simptom. Odhod državnega sekretarja Romana Kirna, zunanjepolitičnega 
svetovalca predsednika vlade, nakazuje nestrinjanje znotraj premierovega kabineta in še bolj vsebinska razhajanja. Odpoved 
nastopa Marjana Šarca v evropskem parlamentu v Strasbourgu ni nekaj, kar bi izkušeni veleposlanik, ki je večino kariere 
posvetil multilateralizmu, lahko prenesel. Za Slovenijo je multilateralna tvorba, kakršna je EU, življenjskega pomena, 
sodelovanje in zavezništva znotraj nje so najboljša priložnost za uveljavljanje njenih interesov v mednarodni skupnosti. 
Diplomacija ni birokracija, ni je mogoče obvladovati z uradniško pametjo, ne more delovati kot proizvodni obrat.  
Toda če zreduciramo stvari na golo bistvo, gre za tisto večno paradigmo, ki je bistvena za razumevanje politike – za 
argument moči, ki ima v realpolitiki vedno prednost pred močjo argumenta. 
Diskretni umik 
Zato ni presenetilo, da se je poslovil nekdanji veleposlanik, ta, ki je premierovi stranki napisal zunanjepolitični program in ki 
je v najinem nedavnem intervjuju tako precizno analiziral zunanjepolitično stanje. Decembra sva se srečala v visokem 
nadstropju vladne stavbe na Gregorčičevi ulici; suvereno se je zazrl skozi okno, lep razgled ga je spominjal na tistega iz 
nekdanje veleposlaniške pisarne v New Yorku, kjer je bila v 32. etaži slovenska misija pri Združenih narodih. Pogovarjala sva 
se o tem, kakšne spremembe so možne in koliko sploh zaželene, kje so disfunkcije in kaj je treba korigirati v tukajšnji zunanji 
politiki. 
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Kirn je zadržan in nedostopen, njegova stališča so bila vedno rezervirana, nekoliko sta me presenetili jasnost in 
nedvoumnost njegovih stališč, ki jih ni zavil v polikane diplomatske fraze. Bil je vljuden in brezhibno korekten, tak je vedno, 
in vendar ni skrival, da bo imel tudi funkcijo bedenja nad Cerarjevim zunanjim ministrstvom. Govoril je o neravnovesjih in 
potrebnosti korekcije kurza, o zunanji politiki, ki mora imeti rep in glavo, o nujni usklajenosti. Zelo očitno je izrazil stališča, 
drugačna od prejšnje vlade: nujnost popravljanja odnosov z Združenimi državami in distanco do Hrvaške, s katero se nima 
smisla preveč ukvarjati, dokler ta vztraja pri svojem – »ker je treba počakati na znake dobre volje« uradnega Zagreba, dotlej 
je »stvar v mirovanju«. Brez dlake na jeziku je govoril o naši zunanji politiki, ki je polna faux pasev, poudaril je potrebo večje 
sofisticiranosti in fines, kar diplomacija vedno je. Svoje misli je strnil v eno: »V zunanji politiki ni pomembno samo, kaj 
počneš, ampak tudi, kako.« 
Samo tri mesece kasneje je ponudil odstop. Zgodba je znana in večkrat slišana, tukajšnje okolje ne zna ceniti 
zunanjepolitične pameti, še manj vredna kategorija je intelektualni pogum. Svetovalci v kabinetih premierov in 
predsednikov, ki se ukvarjajo z zunanjo politiko in mednarodnimi odnosi, so največkrat medle figure, kdor izstopa, zaide v 
težave. Večinoma so premladi in premalo izkušeni, ne vedo dovolj, da bi lahko ponudili kompetenten nasvet. V zunanji 
politiki pa je tako, da štejejo veščina in izkušnje, davno je že tega, kar mi je rekel eden od zrelih diplomatov – toliko si dober, 
kolikorkrat si preigral določeno enako diplomatsko situacijo. 
Dvor pa se raje obdaja z ljudmi, ki molčijo in prikimavajo, to zadnje je dobra odskočna deska za kak veleposlaniški položaj. V 
kareju ob Prešernovi pomnimo maloštevilne izjeme oziroma odstopanja od takšne prakse; recimo nekdanji Drnovškov 
svetovalec Iztok Simoniti ali pa zdajšnji Pahorjev Ernest Petrič, oba po rangu nekdanja veleposlanika, pravnika, strokovnjaka 
za mednarodne odnose, profesorja in renomirana pisca. Ostali so večidel delali kariero. Kirnu tega pač ni bilo treba. Tiho je 
zaprl vrata za seboj. 
Ostajamo z mučnim občutkom in premieru Šarcu očitno še ni jasno, v kako veliki zagati se je znašel. V politiki si zelo odvisen 
od kompetentnih ljudi in njihovih nasvetov, še zlasti takrat, ko sam nimaš zadostnega znanja, kar velja za aktualnega 
premiera kakor tudi za njegova predhodnika. Toda največji problem ni, da ne on, ne Miro Cerar, ne Alenka Bratušek ne 
razumejo tančin diplomacije, delovanja mednarodnih odnosov in dogajanja v Evropi; v tem Slovenija ni nobena izjema. In 
redki na vrhu so premogli vrline te vrste, pravzaprav samo dva: mednarodni pravnik Danilo Türk in še pred njim Janez 
Drnovšek. Tukajšnji problem pa je, da se tisti, ki ne znajo, ne dajo podučiti. Že tako rekoč od začetka slovenske države 
razpravljamo o tem, da zunanje ministrstvo in kabineti, kjer se odloča o zunanji politiki, prepogosto delujejo kot ojačevalci, 
ne blažilci napak. 
Odhod trezne, umirjene, izkušene sive glave iz vladnega kabineta je slabo znamenje, zunanja politika Šarčeve garniture pač 
ne zanima. Pravzaprav obstaja zelo slab občutek že vse od trenutka, ko je njegova stranka predstavila svoje kandidate za 
bližnje evropske volitve. Skrb zbujajoče je podcenjevanje nas, volivcev. Edino sveže, obetavno in kompetentno ime je 
Angelika Mlinar, avstrijska pravnica in koroška Slovenka, liberalka, prvouvrščena na listi stranke bivše predsednice vlade. V 
intervjuju na teh straneh, govorili sva pred nekaj leti, je pokazala sijajno sposobnost politične analize in razumevanja razmer 
v Avstriji in nasploh v Evropi. 
Polomu z listo za evropske volitve je sledila premierova odpoved nastopa na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta. 
Je kapitalna napaka, predsednik vlade bi moral sam vedeti, da si česa takega ne more privoščiti. Nasveta, ki ga je dobil, ni 
mogoče razložiti drugače kot z enodimenzionalno politiko, ki ne dojema drugega kot notranjepolitične razsežnosti. To 
spominja na populizem, kot ga uprizarjata vodilna politika v Italiji, Matteo Salvini in Luigi Di Maio; ne eden ne drugi ne 
razume, da države ne eksistirajo same. In če je Šarec nemara negotov v angleškem jeziku, bi lahko v evropskem parlamentu 
govoril v slovenščini; če ga je mogoče skrbelo, kaj naj sploh pove, za to vendar obstajajo pisci govorov, kak dober bi se že 
našel, če bi se dobro ozrl naokrog; če pa ga je premagala bojazen pred praznim strasbourškim avditorijem, je vendar na 
dlani racionalen odgovor – prisotnost evropskih poslancev je povezana z ugledom, ki si ga je ta država bila zgradila v 
poldrugem desetletju članstva. Ni imel česa izgubiti. S tem, ko ni šel, je izgubil veliko. 
Statična diplomacija 
V času, ko se bistveno preurejajo razmerja na evropski celini, se slovenski odločevalci vedejo, kot da je EU nespremenljiva 
konstrukcija in naš končni cilj, kot da je ta država z včlanitvijo vstopila v varno zavetje, kjer ji ni več treba skrbeti o ničemer. 
Toda evropska povezava se nezadržno spreminja, medtem se veliki premiki dogajajo tudi v naši neposredni soseščini. 
Slovenska zunanja politika je monotona in statična. Tuintam jo razbije kak sosedski izbruh, ki kaže, da niti odnosi s sosednjo 
Italijo niso tako dobri, kot je videti, da so. Slovenska diplomacija premalo razume, da v zunanji politiki, še posebno, kadar 
gre za težko in travmatično zgodovino, kot je ta na zahodni meji, ni dokončnih rešitev. Vlade prihajajo in odhajajo, ko se 
zamenjajo, se stvari lahko spremenijo. Ukvarjanje s preteklostjo in zgraditev dobrih, solidnih odnosov sta nikoli končana 
zgodba, nenehno prizadevanje. Potrebno je vztrajno, pedantno, dolgotrajno negovanje odnosov. V slovenski zunanji politiki 
ostaja še veliko neopravljenega dela. 
Semtertja se pozornost usmeri k Hrvaški, k zagatni, dolgotrajni zgodbi o meji, ki ji niti po arbitražni sodbi ni videti konca. Na 
primer, ko se zgodi incident v Piranskem zalivu in v slovenske teritorialne vode zapluje hrvaški policijski čoln. Mladika se 
odzove z javno izraženim protestom zaradi »očitnega kršenja z arbitražo določene meje na morju in željo opozoriti na 
sistematične kršitve ozemeljske celovitosti Slovenije in kršitve mednarodnega prava s strani hrvaških policijskih plovil«, kot 
so pred dnevi zapisali v svoji izjavi. Reagiranje je razumeti predvsem kot ustvarjanje vtisa, da zunanje ministrstvo vodi 
aktivno politiko. 
Ostaja pa dilema, ali bo vzdržala logika »čakanja na boljše čase«, kot se v diplomaciji reče situaciji, ko ne moreš narediti 
koraka naprej; in pač ni drugega, kot da se pripraviš, da bo neka zadeva še dolgo časa nerešena obremenjevala dvostranske 
odnose. Z arbitražno razsodbo, ki jo je razglasil ugledni tribunal junija 2017 in s katero je bilo dokončno rešeno mejno 
vprašanje, Sloveniji pa zagotovljen fizični stik z odprtim morjem, prejšnja vlada ni ravnala posebej modro. Vpletanje 



bruseljske komisije, po pričakovanjih, ni dalo rezultatov, še več, stvari je samo poslabšalo. Vnaprej bi bilo treba vedeti: 
mediacija pač ni implementacija, obenem bi lahko dojeli tudi – ne glede na to, kako zgrešeno in frustrirajoče to je –, da 
Evropi ni do vpletanja, temveč samo do tega, da pospravi problem z mize. Ne Cerarjeva vlada ne predsednik republike, ki je 
v Bruslju poskušal evropsko komisijo prepričati, naj se aktivneje vključi v slovensko-hrvaški konflikt o uveljavitvi arbitražne 
razsodbe, tega nista razumela. Oziroma z besedami zdaj že bivšega svetovalca: »Vsako posredovanje nosi v sebi klice 
možnih novih kompromisov, ki pomenijo manj od že doseženega dogovora. Narava mednarodne politike je taka, da če 
zaprosiš za posredovanje, iščeš skupni imenovalec; in ta je raven kompromisa, ki znižuje raven tistega kompromisa, ki je že 
dosežen.« 
Skrb zbuja, koliko zavedanja je o tem na zunanjem ministrstvu, kjer je prvi diplomat postal bivši premier. Ob sebi nima ljudi, 
ki bi ga lahko korigirali. In tudi predsednik republike, vemo, svojo funkcijo razume predvsem kot sončenje pred kamerami, ni 
zanesljiv. V svoji naivni kooperativnosti, venomer pripravljen na srečevanja in pogovarjanja, bi se utegnil zaplesti v kako 
novo hrvaško zanko. Past je nadalje ravnanje največje opozicijske stranke, ki ne izpusti priložnosti za spodkopavanje 
arbitražne razsodbe. Komentarji Janeza Janše, nedavno jih je izrekel za Jutranji list, da odločitev arbitražnega sodišča 
dopušča bilateralni dogovor, so tendenciozni, škodljivi. Ve se, čemu služi razlaganje, da je odločitev arbitražnega tribunala 
sicer pravno zavezujoča, a hkrati dopušča tudi dvostransko rešitev za delno ali celotno vprašanje meje. Govorica, češ da »je 
arbitražna razsodba po vseh realnih ocenah v prid Hrvaški in v škodo Slovenije, a jo Hrvaška zavrača, Slovenija pa pri njej 
vztraja«, je destruktivna. Neskončen niz dvostranskih poskusov na najrazličnejših ravneh se je vsakič znova izjalovil. Z 
bilateralnim dogovarjanjem v dveh desetletjih ni bilo mogoče rešiti nič, zdajšnja vabila k dialogu so samo način, kako 
pobegniti pred arbitražno sodbo, ki je dokončna. Hrvaška deluje premočrtno, opazila je, da v slovenski politiki ni konsenza o 
sodbi, zaznala je mehko tkivo. 
Zbirokratizirani sistem 
Med odločevalci v trikotniku, ki ga tvorijo vlada, predsednik in ministrstvo, tačas skoraj ni več strateške pameti. Nekatere 
sive eminence so se poslovile, nekaterih so se znebili, jih poslali recimo na grad Jable pri Mengšu, kjer domuje služba za 
strateške in študijske analize ministrstva za zunanje zadeve. Velja za odlagališče nezaželenih diplomatskih kadrov, daleč od 
oči in daleč od vpliva. Analitične službe so na ministrstvih po svetu pomemben del zunanjepolitičnega aparata, na njih 
slonijo najpomembnejše politične odločitve. Tukajšnje okolje pa nikoli ni maralo ljudi, ki veliko vedo, največkrat so jih dali na 
stranski tir. 
Zunanje ministrstvo je postalo zbirokratiziran aparat, kjer so stvari prepuščene uradništvu, ki se ukvarja s tehnikalijami. Na 
preštevilnih vodilnih položajih v Mladiki so povprečneži, nevidne, brezbarvne osebe brez znanja in veleposlaniške izkušnje, 
ljudi, ki kaj vedo, so poskrili na nepomembna mesta in tretjerazredne položaje. Diplomacija pa ni birokracija, je, tako kakor 
politika, umetnost možnega in ni je mogoče obvladovati z uradniško pametjo. Državotvorni resor, kot je Mzz, pač ne more 
delovati kot proizvodni obrat. »Diplomati delajo z možgani in spretnostjo, ko možgane zamenjajo strankarski in prijateljski 
komolci, niso več diplomati. To velja tudi za zunanje ministre,« mi je pred leti rekel upokojeni veleposlanik Ivan Seničar. 
Podcenjujoč odnos do strateškega uma je na ministrstvu prisoten od samega začetka, toda stvari gredo samo še navzdol, 
stroka je čedalje bolj zapostavljena. 
Zdajšnji zunanji minister je nedavno oblikoval svoj strateški svet, sestajal naj bi se nekajkrat letno, minulega decembra je 
imel svojo prvo sejo. V primerjavi s prejšnjimi je zelo ozko sestavljen, v glavnem bolj z upoštevanjem formalnih funkcij kot 
česa drugega. Poraja se dvom, ali je to gremij, ki lahko sproži kako delikatno vprašanje, prevprašuje obstoječe usmeritve in 
vključuje posameznike z intelektualnim pogumom. 
Najbolj od vsega pa manjka sistematično, vztrajno, kakovostno ukvarjanje z Evropsko unijo. Potrebovali bi precizno in 
analitično zaznavo in presojo zdajšnjih evropskih procesov, ki bistveno spreminjajo konstelacije v EU: in potrebno bi bilo 
seveda zavedanje pomena lastne aktivne vloge, izgrajevanja zavezništev v integraciji, pozicioniranja v povezavi držav članic. 
Iz mandata nekdanjega premiera Cerarja pa se je spomniti ene dobre ideje, namreč vrha Slovenije in Beneluksa v Ljubljani. 
Pred približno letom dni je kot predsednik vlade gostil luksemburškega in nizozemskega premiera ter belgijskega zunanjega 
ministra. Čeprav je bilo srečanje v veliki meri strankarsko, to je v okviru evropske politične skupine Alde, je zbliževanje z 
Beneluksom zanimiva ideja. Gre za grupacijo majhnih in srednje velikih držav, ki jih povezujejo skupni interesi in vrednote; 
ne nazadnje je bila Slovenija povabljena tudi v skupino držav, ki posebno pozornost posvečajo vladavini prava. To so niše in 
zavezništva, za katere bi bilo dobro, če bi jih slovenska diplomacija gradila, dograjevala, negovala. 
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• Ivan Tolj v imenu hrvaške vlade poskušal pritiskati na POP TV. Suzana Kos, L. Z., STA. Delo, Ljubljana, 08. april 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/hrvaska-vlada-poskusala-pritiskati-na-pop-tv-169320.html  
Prav tako naj bi Hrvaška s prisluškovanjem nadzirala tuje novinarje, navaja portal 24ur.com.  
 
Hrvaška vlada je skušala preko posrednika, 51-letnega Ivana Tolja, predstavnika avstrijske Styrie na Hrvaškem, vplivati na 
POP TV, da ne bi prišlo do razkritja, kdo naj bi stal za prisluhi v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško, poroča portal 
24ur.com. Tolj ima glede na posnetke, ki jih je objavil POP TV, tesne povezave tako s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-
Kitarović kot tudi s premierjem Andrejem Plenkovićem. Na enem od posnetkov sedi tudi skupaj z vodjo SOA Danielom 
Markićem. 
Prav tako naj bi Hrvaška s prisluškovanjem nadzirala tuje novinarje, navajajo. 
Spletni portal je prejšnji teden objavil, da je za prisluhe slovenski agentki in arbitru odgovorna hrvaška obveščevalna služba 
SOA, natančneje agent Davor Franić, znan tudi kot Davor mehanik.  
Obveščevalne službe zelo aktivne zaradi dogajanja, povezanega z BiH 
O razkritju POP TV smo govorili tudi z nekdanjim direktorjem Sove Andrejem Rupnikom. Ocenjuje, da so v tem trenutku 
zelo aktivne vse obveščevalne službe na območju nekdanje Jugoslavije. Pa ne zaradi prisluškovanja slovenski strani v 
arbitražnem postopku, to je stranski produkt dogajanja, pač pa zaradi dogajanja, povezanega z Bosno in Hercegovino. V 
katero smer 
bo država šla in kdo bo imel največ strateško - političnega vpliva nanjo. 
Pisali smo že, 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. 
 
O domnevnem prisluškovanju novinarjema POP TV , ki sta pred dnevi pripravljala zgodbo o prisluškovanju slovenski strani v 
arbitražnem postopku, pa Rupnik ocenjuje, da možnost, da sta se ujela v prisluškovalne mreže, seveda obstaja. In to 
precejšnja. »Če sta novinarja slovenske komercialne televizije klicala svoje vire v BiH, od tam je informacija o tem, da so 
Hrvatje prisluškovali našemu arbitru in agentki, in ker je ta komunikacija najverjetneje tekla prek hrvaškega ozemlja, so ju 
hrvaški 
obveščevalci prestregli,« razlaga. Za vse hrvaške službe te storitve opravlja posebni tako imenovani tehnični center. 
Tudi Slovenska varnostno obveščevalna agencija (Sova) ima možnost mednarodnega prisluškovanja. To pri nas počnejo na 
temelju odredbe operaterji, pri nas posebnega centra ni. Nedavno smo pisali, da Sova v preteklosti ni mogla prisluškovati 
uporabnikom storitev operaterja A1, medtem ko s Telekom Slovenija ni imela težav. 
Da se možnosti prisluškovanja, tako obveščevalnih služb kot kakšnih drugih interesnih centrov moči številni zavedajo kaže 
tudi dejstvo, da večina politikov z državnega vrha, gospodarstvenikov, novinarjev, nedavno pa je na to aplikacijo prešel tudi 
nekdanji predsednik države Milan Kučan, uporablja Signal. »To je z varnostnega vidika najbolj uporabna aplikacija, saj 
obveščevalnim službam še ni uspelo razbiti njegove kode, medtem ko jim je na primer za viber to že uspelo,« opozarja 
nekdanji direktor Sove 
Andrej Rupnik. Aplikacija signal namreč našo komunikacijo digitalizira in nato kodira, zato je ni mogoče spremljati.  
Hrvaška zanika informacije o prisluškovanju 
Kot je  na portalu objavil novinar POP TV Jure Tepina, so večer pred objavo imena in fotografije hrvaškega obveščevalca 
Franića v uredništvo dobili klic, v katerem so jih prosili in jim predlagali, naj prispevka ne objavijo. 
»Lobist, ki nas je kontaktiral, se niti ni zavedal razsežnosti, prav tako ni poznal glavnega naročnika poskusa pritiska na 
slovenski neodvisen medij. Namero, da zgodbo objavimo, je vedel izjemno majhen krog ljudi, zgolj dva novinarja na POP TV, 
in Hrvaška je to lahko izvedela le s prikritimi obveščevalnimi metodami,« je prepričan Tepina. 
Poleg tega je »član uprave ene najpomembnejših hrvaških medijskih hiš in dober prijatelj številnih hrvaških politikov skušal 
prepričati ali celo podkupiti direktorja tuje multinacionalke, da ta pritisne na POP TV,« je zapisal Tepina. Na portalu so tudi 
objavili posnetek tega pogovora. 
Hrvaška uradno sicer zanika informacije o prisluškovanju in trdi, da je zgodba izmišljena. A postavlja se vprašanje, »zakaj bi 
se hrvaška stran tako trudila vplivati na tuj medij in preprečiti zgodbo, za katero - brez dokazov - trdijo, da je izmišljena«, še 
piše novinar POP TV, ki za nocoj napoveduje nadaljnja razkritja nekaterih vpletenih in prisluhe. 
Hrvaška zavrača vsakršno odgovornost za prisluhe sicer nedovoljenih pogovorov med slovensko agentko in arbitra med 
arbitražo leta 2015. Te prisluhe so objavili hrvaški mediji, dolgo pa se je ugibalo, kdo stoji za njimi. 
Hrvaška je po razkritju prisluhov sporočila, da odstopa od arbitraže, ker da je ta »nepovratno kompromitirana«. Arbitražno 
sodišče je kljub temu sprejelo odločitev, da je Slovenija storila prekršek, a ne take narave, da ne bi moglo sprejeti končne 
odločitve. Hrvaška kljub temu vztraja, da je iz arbitraže izstopila in ne priznava niti končne razsodbe iz leta 2017. 

• Manjkali so Le Penova, Orbán in Kaczynski. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 08. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/manjkali-so-le-penova-orban-in-kaczynski-169104.html  
Verjetno je Viktor Orbán manjkal, ker si ne želi zaostrovanja v evropski ljudski stranki in upa, da se bo ognil izgonu iz EPP.  
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Ljubljana – Svojo suverenistično kampanjo za evropske volitve je Matteo Salvini začel v Milanu, morda jo bo tam tudi 
končal. V ponedeljek se je sestal z voditelji desnice iz Nemčije, Finske in Danske, toda na predstavitvi evropskega 
zavezništva desnih strank so umanjkali vodilni – Le Penova, Orbán, Kaczynski. 
V velikem hotelu Gallia v središču lombardijske prestolnice so včeraj predstavili zavezništvo desnih strank za evropske 
volitve 26. maja, njihov slogan je »Nacije dvigujejo glave«. Ob vodji nemške AfD Jörgu Meuthnu, predstavniku Stranke 
Fincev Olliju Kotru in članu Danske ljudske stranke Andersu Vistusenu pa ni bilo – razen gostitelja, voditelja Lige in člana 
italijanske vlade Salvinija – glavnih figur nacionalizma in populizma v Evropi.  
Kdo je manjkal 
Prišli niso ne voditeljica francoskega Nacionalnega zbora v Franciji, ne madžarski premier, ne predsednik stranke PiS in 
najmočnejši politik na Poljskem in niti avstrijski podkancler, vodja svobodnjakov. Verjetno je Viktor Orbán manjkal, ker si ne 
želi zaostrovanja v evropski ljudski stranki in upa, da se bo ognil izgonu iz EPP, Marine Le Pen pa je tačas zaposlena z volilno 
kampanjo v Bretanji in na francoskem jugu. Salvini je že v sredini preteklega tedna napovedal zoženo udeležbo, čeprav je 
bilo prvotno začrtano impozantno srečanje okoli 20 strank, rimska Repubblica je v zvezi z manjšim formatom citirala 
njegove izjave, češ da ne gre za kakršenkoli prelom med njimi. Tudi Le Penova je vnaprej poskušala minimizirati svojo 
odsotnost, s prvakom Lige, češ da sta vendar imela enourni sestanek v petek v Parizu. V intervjuju za Corriere della Sera je 
komentirala: »Čemu polemika? Kmalu bomo uprizorili dogodek v Italiji«. 
 
Vélika manifestacija, ki naj bi vključila voditelje suverenističnih gibanj, zaveznike v prizadevanjih za radikalno spremenjeno 
Evropo, je napovedana za 18. maj. To bo zborovanje ob koncu kampanje pred evropskimi volitvami, italijanski mediji so 
pisali, da na osrednjem trgu pred milansko stolnico; Salvini je kot možno prizorišče pred dnevi omenil Circus Maximus, bivši 
stadion, največji prostor te vrste v antičnem Rimu. 
Včerajšnje srečanje je bilo torej mini vrh, gostitelj je predstavil program stranke za evropske volitve in tudi listo Lige. 
Nacionalistične in protipriseljenske stranke pa so napovedale, da bodo po maju združile sile in oblikovale nov blok, ki bo 
preuredil Evropsko unijo. Oziroma z besedami Salvinija: »Naš cilj je zmaga na evropskih volitvah in sprememba pravil. 
Hočemo radikalno drugačno Evropo, z zdravim razumom in konkretnostmi, kakršne smo pokazali z vlado v Italiji ... Hočemo 
novo Evropo, ki bo postavila na prvo mesto ljudi, in ne birokrate, bankirje, prišleke z ladij.« »Hočemo reformo Unije in 
parlamenta, vendar ne njunega uničenja,« je povedal predsednik Alternative za Nemčijo. Aliansa, poimenovali so jo 
Evropsko zavezništvo ljudstev in nacij, bi sprva vključevala vsaj deset strank. Gre za združbo, ki terja več nacionalne 
suverenosti, zaradi različnih idej, na primer nacionalkonservativnost Kaczynskega in suverenizem Orbána, pa bo nadvse 
težko oblikovati koherentno zavezništvo. 
Notranjepolitični prepir 
Srečanje ima tudi notranjepolitično razsežnost. Medtem ko se v torek v Milanu odpira eden najbolj pričakovanih dogodkov 
leta, veliki salon pohištva – brilijantni izum italijanskega kapitalizma, kot je zapisal Corriere – se politična Italija spet prepira. 
Pred evropskimi volitvami so vse očitnejša trenja v koaliciji, vodja populističnega Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio ostro kritizira 
Salvinija zaradi oblikovanja evropskega zavezništva desničarskih strank. Problematiziral je, ker so v zavezništvu tudi stranke, 
ki zanikajo ali zmanjšujejo pomen holokavsta. »Ne zanimajo me razprave o preteklosti, gre nam za demokracijo in za 
pravice,« na očitke odgovarja notranji minister. Njegov pogled je usmerjen strmo naprej: »Trenja z G5Z? Lokalne polemike 
nas ne zanimajo veliko.« 

• Lahko Salvini pomaga SDS?. Luka Jakše. Delo, Ljubljana, 08. april 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/lahko-salvini-pomaga-sds-169076.html  
Od Brščičevega izleta v politiko lahko dolgoročno kuje dobiček tudi SDS, saj na prizorišče prihaja skrajnejša stranka.  
 
Italijanskemu notranjemu ministru, predsedniku Lige in enemu od motorjev evropske nacionalistične skrajne desnice 
Matteu Salviniju mini vrh sorodnih evropskih strank ni najbolje uspel. Predvsem zato, ker so si svojo prisotnost v Milanu 
izgovorili Marie Le Pen iz francoske Nacionalne fronte, voditelj poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost Jarosław 
Kaczyński ter madžarski premier Viktor Orbán. Dogodka so se udeležili vodja nemške Alternative za Nemčijo Jörg Meuthen, 
Olli Kotro iz stranke Pravi Finci in Anders Vistisen iz danske Dansk Folkeparti ter ustvarili platformo Evropsko zavezništvo 
ljudstev in narodov. Salvini sicer več pričakuje od majskega srečanja, na katerem naj bi nacionalistično zavezništvo 
napovedalo dobro bero na evropskih parlamentarnih volitvah. 
Zavezništvo, ki se napaja z nasprotovanjem bruseljskemu centralizmu, islamofobijo, antisemitizmom in seveda 
nacionalizmom, ima kljub temu težave s poenotenjem skupnega programa, saj imata Kaczyński in Salvini diametralno 
nasprotno stališče do Rusije, po drugi strani pa tako poljski populist kot Le Penova in Orbán ne želijo mesta evropske vodje 
(skrajne) desnice prepustiti Italijanu. Tega se, denimo, zaveda predsednik AfD Jörg Meuthen, ki pa vseeno pričakuje, da 
bodo vse sorodne stranke lahko imele koristi iz neke vrste sodelovanja. 
Po nekaterih napovedih bi tovrstne stranke lahko zasedle celo 150 sedežev v 705-članskem evropskem parlamentu in zdi se, 
da razen Emmanuela Macrona to nikogar pretirano ne skrbi. Niti zmerne konservativne stranke ne najdejo ali nočejo najti 
načina, da bi omejile popularnost skrajnejših strank. Po brexitu, izvolitvi Donalda Trumpa in spletnem orodju Cambridge 
Analytica postajajo volitve vse bolj nepredvidljive in ni rečeno, da 26. maja ne bo uveljavljenih strank in evropskih 
strankarskih družin bolela glava. Resda Bruselj veliko pozornosti namenja boju proti lažnim novicam, a vprašanje je, ali je to 
dovolj, zato je strah pred zunanjimi vplivi še vedno upravičen. Ključno je torej vprašanje, ali konservativne stranke 
namenoma puščajo in celo odpirajo prostor na skrajni desni ali pa ne zmorejo več nagovoriti tradicionalnih volivcev. 
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S podobnim vprašanjem se spopadamo v Sloveniji, ko SDS kljub nesporni zmagi na volitvah ni uspelo sestaviti vlade. Ker 
evroskepticizem pri nas ni popularen, je podobo bolje graditi na protimigrantski politiki, ki jo je največja stranka dodobra 
izkoristila, a si je tako omejila možnosti za uspeh na sredini političnega prostora. S sodelovanjem s SLS, s katero gre skupaj 
na evropske volitve, ji je uspelo pokazati, da še vedno obvladuje nekoč imenovani pomladni blok. Trn v peti ji je le še NSi, ki 
ne skriva želje, da bi rada prevzela primat na desni sredini. 
V tej razporeditvi se kot uganka pojavlja stranka Dom Bernarda Brščiča, ki se vidi v Salvinijem zavezništvu in ki še ostreje 
zastopa protimigrantska stališča in bi po tej plati lahko jemala glasove SDS. To bi lahko sklepali tudi po tem, da so glavni 
protagonisti nekdanji esdeesovci, ki so zdaj pripravljeni javno polemizirati z Janezom Janšo. A od Brščičevega izleta v 
politiko lahko dolgoročno kuje dobiček tudi SDS, saj tako na prizorišče prihaja skrajnejša stranka, sami pa bodo verjetno 
poskušali nagovarjati zmernejše volivce. S tem se otežuje širjenje vpliva NSi in se pripravlja teren, da bi SDS tudi z Janšo spet 
lahko sestavil vlado. Z listo za evropske volitve, na kateri so štirje sedanji poslanci, bodo hoteli vsaj ponoviti uspeh izpred 
petih let, ko so dobili tri. Če bodo uspešni, se bo fokus obrnil na vlado Marjana Šarca, saj mu bo opozicijski lider začel šteti 
dneve na oblasti.  

• Cerar: Dosedanje hrvaške reakcije kažejo na očitno zadrego ob razkritjih. Sandra Hanžič. Delo, Ljubljana, 09. 
april 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/zaskrbljen-sarec-za-popoldne-sklical-svet-za-nacionalno-varnost-169453.html  
Zaskrbljeni premier za popoldne sklical svet za nacionalno varnost. Politika je enotna, da so pritiski na medije nedopustni 
in v nasprotju z načeli demokracije.  
 
Ljubljana – Premier Marjan Šarec je za danes popoldne sklical sejo sveta za nacionalno varnost, saj je zaskrbljen zaradi 
včerajšnjih razkritij poskusov vplivanja hrvaške strani na poročanje slovenske medijske hiše POP TV o delovanju hrvaške 
obveščevalne službe. To pa ni edini odziv naše politike. 
Zunanji minister Miro Cerar je napovedal, da se bo državna sekretarka ministrstva Simona Leskovar popoldne sestala s 
hrvaškim veleposlanikom pri nas Borisom Grigićem in zahtevala pojasnila, medtem ko se bo sam jutri srečal s Smiljano 
Knez, slovensko veleposlanico v Zagrebu. Aktivnosti v povezavi s tem s predsednikom vlade tesno usklajujeta.  
Prisluhi tujih tajnih služb nedopustni 
»Te informacije vzbujajo resno zaskrbljenost, zlasti, da skuša Ivan Tolj po navodilih tuje vlade vplivati na poročanje naših 
medijev. Pritiski na uredniško politiko slovenskih medijev so povsem nedopustni. Slovenija je zrasla ob spoštovanju svobode 
medijev in govora, zato pri njuni obrambi ne bo popustila. Zanju se moramo zavzemati tudi širše po svetu,« je bil jasen 
Cerar. 
Od držav članic EU pričakuje spoštovanje temeljnih evropskih vrednot, saj je evropska skupnost nastala na temeljih 
mednarodnega prava, spoštovanja vladavine prava in demokratičnih načel. 
Ob vprašanju, kako se bo oblast sosednje države odzvala na razkritja, je poudaril, da njene dosedanje reakcije kažejo na 
očitno zadrego. Ta je po njegovem prepričanju »še kako utemeljena«. 
Premier: Hrvati imajo demokratični deficit 
 
 »Vsakršni pritiski na medije so nedopustni in v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije. Če takšne pritiske dirigira celo 
tuja vlada, to kaže na velik demokratični deficit in odmik od temeljnih evropskih vrednot, tudi od vladavine prava. Gre za 
obsojanje vredno ravnanje brez primere,« meni premier. 
Zaskrbljenost nad prisluškovanjem sosedov je izrazil že prejšnji teden, ko je v javnosti odjeknila novica, kdo je slovenskima 
agentoma prisluškoval med arbitražnim postopkom. 
Matjaž Nemec, predsednik odbora za zunanjo politiko, je ocenil, da je domača politika dolžna zaščititi evropske interese in 
dobre medsosedske odnose ter preprečiti vmešavanje v medijsko poročanje. V njegovi stranki SD so včeraj tudi prvi 
predlagali sklic seje sveta. Šarca je pozval, naj jutri na izrednem srečanju evropskega sveta kolege obvesti o dogajanju 
zadnjih dni. 
Svet tokrat prvič za skupno mizo 
Svet za nacionalno varnost je posvetovalni in usklajevalni organ vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema 
zaščite in reševanja in za druga vprašanja nacionalne varnosti. V tem mandatu se še ni skonstituiral niti sestal, kar je prejšnji 
teden problematiziral prvak opozicije Janez Janša. V Šarčevem kabinetu so tedaj odgovorili, da se telo sestaja po potrebi, 
potrebe pa tisti hip ni bilo. 
V svetu za nacionalno varnost sedijo premier, ki je hkrati tudi njegov predsednik, obrambni minister Karl Erjavec, notranji 
minister Boštjan Poklukar, zunanji minister Miro Cerar, finančni minister Andrej Bertoncelj, pravosodna ministrica Andreja 
Katič in direktor Sove Rajko Kozmelj. 
Damir Črnčec, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, se sej lahko udeležuje, 
vendar nima pravic odločanja na njih.  
Po seji, ki se bo pričela ob 16. uri, bodo medijem razposlali sporočilo za javnost. Seji bosta prisostvovala tudi predsednik 
republike Borut Pahor in prvi mož državnega zbora Dejan Židan, ki se bo zato predčasno vrnil s službene poti na Dunaju. 
Židan je prepričan, da bomo kot država odreagirali zrelo, trezno in samozavestno. 
Novinarji ogorčeni nad pritiski 
V društvu novinarjev so zgroženi nad že drugim poskusom posega tuje vlade v uredniške odločitve slovenskega medija. 
»Ponavljamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj. Šokirani smo nad 
razumevanjem svobode govora in neodvisnosti medijev v sosednjih državah, sicer članicah EU.«   
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Še posebej jih skrbi, ker pritiski prihajajo iz držav, ki sistematično kršijo medijsko svobodo in pravice novinarjev in skušajo 
metode, ki jih vlade uporabljajo doma, izvoziti tudi čez mejo. Takšna ravnanja kažejo na krizo, v kateri je razumevanje 
svobode izražanja v Evropi, in razkrivajo politične pritiske, za katere so menili, da so stvar preteklosti, pojasnjujejo v društvu. 
Zato pristojne pozivajo, da hrvaški vladi dajo jasen signal, da so takšne poteze v Sloveniji nesprejemljive. 

• Antonu Janši odkrili še en spomenik v avstrijski prestolnici. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 09. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/antonu-jansi-odkrili-se-eno-obelezje-v-avstrijski-prestolnici-169767.html  
Financirala ga je žirovniška občina, odkritja se je udeležil predsednik državnega zbora Dejan Židan.  
 

 
Slika: Z leve proti desni: predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, predsednik DZ Dejan Židan, medena kraljica 
Slovenije Valentina Marinčič, Wolfgang Sobotka in župan Žirovnice Leopold Pogačar. Foto: Boris Čibej/Delo 
 
Dunaj – »Čebele (od drugih bečele zavoljo bečanja ali njihovega šumenja in glasu tako imenovane) so vrsta muh, ustvarjene 
od Boga zato, da s svojo pridnostjo in neutrudnim delom previdijo in oskrbe človeka s potrebnim medom in voskom,« je v 
svoji knjigi Popolni nauk o čebelarstvu zapisal začetnik sodobnega čebelarstva Anton Janša. 
Spominska plošča temu prvemu učitelju čebelarstva na dunajskem cesarskem dvoru, ki se je rodil leta 1734 v Breznici na 
Gorenjskem, umrl pa leta 1773 na Dunaju, je v nemškem jeziku že stala v parku Augarten. Tam je bil sedež njegove šole, ki 
jo je ustanovila cesarica Marija Terezija. 
Dopoldne sta predsednika spodnjih domov parlamenta Avstrije in Slovenije Wolfgang Sobotka in Dejan Židan, ki sta se v 
avstrijski prestolnici udeležila konference predsednikov parlamentov Evropske unije, slovesno odkrila tudi njen slovenski 
prevod, ki ga je financirala občina Žirovnica. 

• Paradoksalna srbska stališča do Kosova. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 09. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/paradoksalna-srbska-stalisca-do-kosova-169131.html  
Na referendumu bi večina ljudi glasovala proti, tudi če bi bilo priznanje Kosova pogoj za članstvo v EU.  
 

 
Slika: Negativni odnos do politične sprave Srbije s Kosovom izvira iz nepripravljenosti večine ljudi, da bi sprejeli politično 
realnost. Foto: Marko Djurica/Reuters 
 
Raziskave javnega mnenja v Srbiji kažejo, da je večina ljudi proti neodvisnosti Kosova, čeprav jih je skoraj polovica 
prepričana, da je Kosovo za Srbijo izgubljeno. Na referendumu bi večina ljudi glasovala proti priznanju njegove neodvisnosti, 
tudi če bi bilo to pogoj za članstvo v EU. 
Negativni odnos do politične sprave Srbije s Kosovom izvira iz nepripravljenosti večine ljudi, da bi sprejeli politično realnost. 
Na realne politične razmere gledajo skozi iracionalno optiko. Čeprav je napredek Srbije odvisen od odnosa do Kosova, 
politiki ne želijo predelati te lekcije. Ko gre za Kosovo, imata oblast s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu in 

https://www.delo.si/novice/slovenija/antonu-jansi-odkrili-se-eno-obelezje-v-avstrijski-prestolnici-169767.html
https://www.delo.si/novice/svet/paradoksalna-srbska-stalisca-do-kosova-169131.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/04/09/o_496780_1024.jpg


opozicija v Srbiji enaka stališča. Tekmujeta v tem, kdo bo ohranil Kosovo. 
Sveta srbska zemlja 
Takšna je bila tudi politika pokojnega srbskega vožda Slobodana Miloševića, ki je vztrajno zanikala realnost in zgodovinska 
dejstva. Večina v Srbiji ne želi nič vedeti o tem, zakaj se je Kosovo osamosvojilo. Ne zanimajo jih apartheid, ki ga je na 
Kosovu udejanjil Miloševićev režim, množični poboji in etnično čiščenje, množične grobnice in vojni zločini ter pregon več 
kot 800.000 pripadnikov nesrbskega prebivalstva s Kosova. 
 
Gre za politiko, ki je v prid konservativnim in nacionalističnim silam, ki vidijo v potrebnih družbenih spremembah nevarnost 
izgube oblasti in privilegijev. S pomočjo dela intelektualcev in Srbske pravoslavne cerkve je razvila kosovski mit, ki je postal 
najmočnejše sredstvo manipulacije in nadzora nad ljudmi. Če bo kosovsko vprašanje rešeno, se bodo morali oblast, 
opozicija, cerkev, intelektualci in navadni ljudje ukvarjati z realnimi problemi. 
Ker je najtežje spreminjati sebe in družbo, si tega v resnici skoraj nihče ne želi. Veliko lažje je trpeti zaradi ugrabljene svete 
srbske zemlje, tudi za ceno zaostale družbe, ki davi sleherno svobodoumno bitje. Večina državljanov Srbije pričakuje, da bo 
Kosovo nekoč v prihodnosti znova sestavni del Srbije. Kot še verjamejo v svojih sanjah, mora Srbija v prvem širšem 
mednarodnem konfliktu izkoristiti priložnost za vrnitev Kosova znotraj njenih meja. 
 

 
Slika: Delo 
   
Kosovo je Srbija 
Kaj državljani Srbije, ki so glede Kosova očitno zmedeni, sploh hočejo? Sodeč po rezultatih javnomnenjskih raziskav, je 
večina ljudi v Srbiji za ohranitev zamrznjenega konflikta. Po njihovem Srbija ta hip ne more rešiti kosovskega vprašanja v 
svojo korist, tako da je najbolje počakati na spremembe v mednarodnih odnosih. Če ne prizna neodvisnosti Kosova in če bi 
se zgodil veliki spopad na mednarodni ravni, bi si Srbija v splošnem kaosu lahko povrnila suverenost na Kosovu. 
V Srbiji je glede na rezultate javnomnenjske ankete vsaj četrtina ljudi, ki bi na referendumu glasovali proti neodvisnosti 
Kosova, čeprav so paradoksalno prepričani, da je to za Srbijo izgubljeno. V Srbiji je že desetletja realnost, da večina ljudi 
izbira opcije, ki so v nasprotju z njihovimi osebnimi interesi. Raje škodijo sami sebi in posledično tudi sosedom, kot da bi 
vzeli odgovornost za svoje življenje v svoje roke.  

• Tonin: Naredili smo napako, da smo Hrvaško spustili v EU. STA, Ma. F. Delo, Ljubljana, 10. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/v-dz-o-hrvaskem-prisluskovanju-in-pritiskih-na-medije-170147.html  
Za zaprtimi vrati je potekala žgoča razprava o prisluškovanju v arbitražnem postopku ter o poskusih vplivanja hrvaške 
vlade na POP TV.  
 
Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je nekaj ur za zaprtimi vrati razpravljala o prisluhih v 
arbitražnem postopku ter o poskusih vplivanja hrvaške vlade na POP TV, naj ne objavi zgodbe o tem. 
Tonin: Slovenija mora okrepiti svojo protiobveščevalno dejavnost 
Pri arbitraži je šlo za velike vložke, za pomembno stvar za obe državi. Jasno je, da arbitraža ni bila v interesu hrvaške, saj 
argumenti niso bili na njeni strani, je po zaprti seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb povedal 
predsednik komisije Matej Tonin, ki meni, da mora Slovenija okrepiti svojo protiobveščevalno dejavnost. 
»Jasno je, da hrvaška obveščevalna služba dela zelo intenzivno in nadzira tudi mednarodne komunikacijske linije. Slovenski 
politiki, mnenjski voditelji in novinarji smo na seznamu za prisluhe, kar ne bi smelo biti preveliko presenečenje,« je povedal 
Tonin in poudaril, da se hrvaški vladi ne more verjeti na besedo, saj da štejejo samo dejanja. »Bila je napaka, da smo 
Hrvaško spustili v EU, saj bi morali najprej razrešiti obmejni spor. To naj nam bo v poduk.« 
Zakaj Simona Drenik, ki je vedela za obstoj velike verjetnosti za prisluškovanje, ni sprejela predloga Sove za varnostne 
ukrepe, enako ministrstvo za zunanje zadeve, se sprašuje Tonin. Če je šlo za malomarno delo, se upravičeno pričakuje, da 
bodo ljudje odgovarjali. 
Kot je še povedal Tonin, se bo Sova sestala tudi s policijo, kjer bodo iskali možnosti za kazensko pravne elemente, da bi proti 
Ivanu Tolju in njegovim somišljenikom tudi kazensko ukrepali. 
Po njegovem mnenju je edina pot, da »najdemo način, da odločitev arbitražnega sodišča spravimo v življenje in ta konflikt 
zapremo«. 
Po poročanju Siola naj bi bil tuji poslovnež, ujet v prisluhih s hrvaškim lobistom Ivanom Toljem, ki je v imenu hrvaške vlade 
želel preprečiti objavo novinarskega prispevka o arbitraža na POP TV, Ludo Bammens, direktor ameriškega finančnega 
sklada KKR za Evropo. 
Kot razkrivajo, gre za sklad, ki je bil do lani večinski lastnik medijske skupine United Group, lastnika hrvaške televizijske 
postaje Nova TV in balkanske televizijske mreže N1. Leta 2017 sta KKR in United Group želela kupiti tudi slovensko medijsko 
hišo Proplus, ki ima v lasti televizijski postaji POP TV in Kanal A, a za to nista dobila soglasja.  
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Razprava je bila sicer žgoča, je nakazal Matjaž Nemec (SD), ki je vmes zapustil sejo komisije, da se je lahko udeležil seje 
odbora DZ za zunanjo politiko, katerega predsednik je. 
Pri tem je novinarjem namignil, da prisluškovanja iz afere, ki jih obravnavajo »črno na belem«, nakazujejo, kateri so centri 
moči na Hrvaškem. »Na podlagi slišanega – več pa o tem ne smem povedati – lahko zatrdim, da na Hrvaškem ni politika 
tista, ki vodi politike, ampak nekdo drug v ozadju. In to je iz teh prisluhov jasno razvidno. Torej niso ministri tisti, ki vodijo 
igro na Hrvaškem,« je odgovoril Nemec na vprašanje, kako komentira odziv hrvaške vlade, da informacije o prisluškovanju 
in poskusih vplivanja na POP TV ne držijo. 
Kdo konkretno pa naj bi potem »vodil hrvaško politiko«, Nemec ni hotel povedati. »Ne morem komentirati, je pa to 
razvidno iz zapiskov in prisluškovanj,« je dejal. 
»Za celotno regijo gre. Moramo biti previdni pri dajanju izjav, ampak mislim, da se pri tem prisluškovanju lepo vidi 
neposreden vpliv na dogajanje v vsaj treh državah – v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem,« je še dodal poslanec. 

• Prek Haaga do Daytona. Ali Žerdin. Delo, Ljubljana, 10. april 2019 
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/prek-haaga-do-daytona-170085.html  
Torpediranje arbitraže lahko razumemo tudi kot obveščevalno vajo, s katero Zagreb preverja, ali je sposoben spodkopati 
daytonski sporazum.  
 
Ko je leta 2015 izbruhnila arbitražna afera – srbski in hrvaški mediji so objavili posnetke pogovorov med slovenskim 
arbitrom haaškega sodišča Jernejem Sekolcem in slovensko pooblaščenko Simono Drenik – sta bili na mizi dve strategiji. 
Prva je temeljila na posipanju s pepelom: res je, kesamo se, ni prav, da sta arbiter in pooblaščenka klepetala po telefonu. 
Druga strategija bi bila ofenzivna: dovolj utemeljeno teorijo, da so prisluhi izdelek hrvaških obveščevalnih služb, bi prevedli v 
odločno ugotovitev, da so hrvaški obveščevalci prisluškovali haaškemu arbitražnemu sodišču. Prisluškovanje takim 
institucijam pa je povsem nedopustno. 
Leta 2015 se slovenska vlada ni odločila za ofenzivno držo in obtožbo sosednje države, da je prisluškovala haaški arbitražni 
instituciji. Blago smo se posuli s pepelom in ob tem trdili, da komunikacija med arbitrom in slovensko pooblaščenko ni 
poškodovala bistva arbitražnega procesa. 
Jernej Sekolec je odstopil, država se je celo odrekla temu, da bi interese Slovenije v Haagu zastopal arbiter slovenske 
nacionalnosti. Junija 2017 je arbitražno sodišče objavilo sodbo, z implementacijo pa po slabih dveh letih nismo prišli 
nikamor. Hrvaška meni, da je presoja arbitražnega sodišča nična, ker je arbitražni postopek kompromitiran. 
Je kaj novega? Novo je to, da lahko formulacijo »arbitražni postopek je kompromitiran«, ki jo uporabljajo v Zagrebu, iz 
trpnika prevedemo v tvornik. Danes je jasno, da arbitražni postopek ni kompromitiral samega sebe. Da bi arbitražni 
postopek bolj ali manj umazali, se je bilo treba potruditi. Zdaj je jasno, da so osebe z imeni in priimki, povezane s hrvaškimi 
obveščevalnimi strukturami in hrvaško vlado, storile vse, da arbitražni postopek kompromitirajo. 
Od novembra leta 2009, ko je Hrvaška s stisnjenimi zobmi podpisala arbitražni sporazum, se je Zagreb trudil, da najde vzrok, 
ki bi ji omogočal bolj ali manj prepričljiv umik iz arbitražnega postopka. Julija 2013 je Hrvaška postala članica Evropske unije 
in od tistega dne arbitraže, ki je bila sprva pogoj za vstop, ni več potrebovala. Julija 2015 je Hrvaška ocenila, da ima v rokah 
dovolj dober obveščevalni material. 
Zagreb je posnetke izvozil v Beograd, da bi bilo vse skupaj manj sumljivo. Beograjski založniki so hrvaškim poslovnim 
partnerjem naredili drobno uslugo, po par minutah pa je Večernji list že ponovno uvozil prek Beograda plasirani 
obveščevalni material. Export-import operacija je omogočala bohotenje žaljivo neumnih hipotez, da je arbitražnemu sodišču 
morda prisluškovala Cia, morda kakšna druga zahodna obveščevalna služba, morda Izrael, morda pa so se posneli kar 
Slovenci sami. 
Zagreb se je takoj zatem podpisal pod lastno obdukcijsko poročilo o nesrečni smrti arbitražnega postopka, ki ga je menda 
povzročilo nedopustno ravnanje Ljubljane. Haag in Ljubljana pa sta trdila, da je arbitražni postopek le lažje ranjen. 
Kaj pa zdaj? Bodo mednarodni dejavniki zato, ker je sarajevski spletni medij Žurnal (www.zurnal.info) objavil ime ključnega 
hrvaškega obveščevalca, ki je vodil akcijo kompromitacije arbitražnega postopka, pri prepričevanju Zagreba uspešnejši? 
Paket, ki ga ima na mizi mednarodna skupnost, je v resnici večji. Pri uresničitvi sodbe, temelječe na arbitražnem sporazumu, 
gre za nekaj geografskih detajlov. V odnosih med Hrvaško, Srbijo ter Bosno in Hercegovino pa gre za interese, ki želijo 
spodkopati novembra 1995 podpisani daytonski sporazum. 
Tam pa ne gre za geografske detajle, ampak za vprašanje miru na Balkanu. Torpediranje arbitražnega sporazuma lahko zdaj 
razumemo tudi kot relativno preprosto obveščevalno vajo, s katero bi Zagreb preveril, ali je sposoben v sodelovanju z 
Beogradom spodkopati daytonski sporazum. 

• Le še ena manifestacija zapleta. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 11. april 2019  
Dogodki zadnjih tednov ne bodo bistveno vplivali na odnose med državama.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/le-se-ena-manifestacija-zapleta-170293.html 
 
Ljubljana – Zadnja razkritja prisluškovanja in poskusov vplivanja na medije ne bodo vplivali na relacijo med uradnim 
Zagrebom in Ljubljano, se strinjata strokovnjaka za mednarodne odnose Borut Šuklje in Zlatko Šabič. Slednji poudarja, da 
ne gre za nov zaplet, ampak kvečjemu lahko govorimo o še eni manifestaciji že obstoječega zapleta. 
»Hrvaška ima z vsemi svojimi sosedami porušene politične odnose, predvsem z Bosno in Hercegovino ter Srbijo, v veliki meri 
tudi zaradi nepriznavanja dogovorov o državnih mejah. Odnosi s Slovenijo so nespremenjeni. Hrvaška ima, zaradi 
nespoštovanja podpisanih in ratificiranih dokumentov, tudi sporazuma o arbitraži in sodbe, spor z EU, ki bi ga rada ponovno 
prenesla iz Bruslja na Ljubljano. Tudi zaradi želenega vstopa v združbo schengenskih držav. In pri tem očitno ne izbira 
sredstev,« razmišlja Borut Šuklje, svetovalec za področje Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. 
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Tudi po mnenju dr. Zlatka Šabiča, profesorja mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede, informacije, ki 
so prišle na dan v minulih dneh, ne pomenijo ničesar novega: »V diplomatskih krogih velja splošno prepričanje, da so 
diplomatski odnosi med Hrvaško in Slovenijo na zelo nizki ravni. Da je tako, pa ni treba posebej dokazovati niti širši javnosti, 
saj državi na diplomatski ravni, vsaj kolikor je mogoče razbrati od daleč, tako rekoč ne komunicirata.« 
V kakšni meri lahko govorimo o regijskem zapletu? »Slovenija je pri hrvaških sporih z BiH in Srbijo, pa tudi s Črno goro, 
postranska škoda. Hrvaška politika namreč ne želi reševati ključnih vprašanj s temi državami, tudi mejnih, temveč želi čakati, 
da bo čas naredil svoje in bodo njihove zahteve postale samoumevne. Slovenija je, po podpisu sporazuma o arbitraži in 
razsodbi, samo pokazala, da obstaja pot za rešitev tudi ostalih mejnih vprašanj, ki jih ima Hrvaška. In prav to je postalo 
skrajno nevarno,« odgovarja Šuklje. 
»Kot doslej se bosta obe državi tako lastni kot tudi mednarodni javnosti poskušali prikazati v najboljši luči, a zapleta, ki 
vztraja že desetletja, to ne bo reševalo. Gre tudi za situacijo, ki niti širše niti regijske javnosti ne prizadene preveč,« pa meni 
Šabič in dodaja, da morata obe državi ta zaplet postaviti v kontekst soseščine in ga rešiti predvsem zato, da se bosta 
sposobni posvetiti bistveno večjim težavam, kot sta si jih nakopali med seboj. 
»Po eni strani ima Hrvaška nerešena obmejna vprašanja z malodane vsako izmed svojih sosed in taka izpostavljenost do 
tretjih držav ni v interesu ne nje ne EU. Po drugi strani pa mora biti Slovenija čedalje bolj pozorna na agresivno komunikacijo 
svojih sosed – Madžarske in morda, ne bo me presenetilo, v perspektivi tudi Italije. V tej smislu in glede na naravo spora se, 
po mojem mnenju, Hrvaška in Slovenija, državi, ki nikoli nista bili v vojni in imata dinamično medsebojno izmenjavo ter 
pretok prebivalstev, politično povsem iracionalno in brez najmanjše potrebe že tako dolgo medsebojno utrujata,« poudarja 
Šabič. 
Razkritja prav tako ne bodo imela nobenega vpliva na implementacijo arbitraže, sta enotna sogovornika. Tudi kakih 
dolgoročnih posledic, kot je oviranje sprejetja Hrvaške v schengenski prostor, ni pričakovati, saj mora južna soseda prej 
dokazati, da je sposobna izvajati zahtevani režim, do tega pa je menda še precej daleč. 
Kakšna je vloga posrednika, ki je poskušal preprečiti objavo prispevka na Pop TV, Ivana Tolja? »Gospod Tolj je dobil nalogo 
in naročilo, da so stvari urgentne. Zato se je, v nasprotju s svojim načinom dela, operacije lotil malce naivno. Pač prepričan o 
moči svojih nalogodajalcev, hrvaške vlade in oblasti, kakor je razlagal,« meni Šuklje. 
Na potezi Sodišče EU 
Slovenija je lani proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe vložila tožbo na sodišču EU v Luksemburgu. V njej 
trdi, da Hrvaška z zavračanjem implementacije razsodbe arbitražnega sodišča krši evropsko in mednarodno pravo. Kdaj bi 
lahko sodišče odločilo, ni jasno. 
Predsednik Sodišča EU Koen Lenaerts je oktobra povedal za Delo, da bi lahko sodni organ o zadevi odločil do konca 
letošnjega leta, a slovenski pravni strokovnjaki opozarjajo, da je ta rok preveč optimističen. Slovenija bi svoje interese 
oziroma spoštovanja vladavine prava lahko uveljavlja tudi ob vstopanju Hrvaške v schengensko območje, ki ga sicer 
podpira. Ba. E.  
 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Madžarska protestirala pri slovenskem zunanjem ministrstvu zaradi Mladinine naslovnice. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 5. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042882292/Slovenija/madzarska-protestirala-pri-slovenskem-zunanjem-ministrstvu-zaradi-
mladinine-naslovnice  
Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je s t. i. verbalno noto pri ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) protestiralo zaradi 
“politično neodgovorne naslovnice Mladine” z 22. marca in ministrstvo prosilo “za pomoč pri preprečevanju podobnih 
incidentov v prihodnosti”. Z MZZ so jim odgovorili, da v uredniško politiko medijev ne posegajo, piše Mladina. 
 
»Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani je prepričano, da naslovnica tednika Mladina z 22. marca 2019 krši načela svobode 
tiska in izražanja in da dejanja, kot je objava naslovnice, škodijo sicer odličnemu dvostranskemu sodelovanju naših držav,« 
je zapisano v verbalni noti, ki jo je pridobila Mladina. 
Na MZZ so jim izvor note potrdili, prav tako tudi, da so na noto odgovorili: »V odgovoru smo zapisali, da MZZ pri izvajanju 
politik in aktivnosti dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko 
posameznih slovenskih medijev, niti je ne ocenjuje.« 
Madžarsko je razburila naslovnica Mladinine, na kateri se prvak SDS Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski 
poslanec SDS/EPP Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu, ki medtem drži roko v 
fašističnem pozdravu. 
Kot piše Mladina, je nota le zadnja v vrsti madžarskih reakcij. Pred tem je pismo Mladini poslala madžarska veleposlanica v 
Ljubljani Edit Szilagyine Batorfi in ji očitala, da si ne prizadeva za prijateljstvo med narodi in da njeni članki ne odsevajo 
dejstev. 
Poleg nje se je ta teden o Mladini na svoji spletni strani razpisal tudi Zoltan Kovacs, tiskovni predstavnik madžarske vlade in 
zapisal, da ga zgodovinsko zmedena in neprofesionalna drža Mladine, »nekoč glasnice Komunistične partije«, nikakor ne 
preseneča. 
V Mladini jezo Orbanove vlade pripisujejo dejstvu, da se je Mladinina karikatura v preteklih tednih precej hitro razširila 
znotraj madžarske javnosti - o naslovni strani so poročali skoraj vsi še preostali neodvisni madžarski mediji, kot so 24.hu, 
hvg.hu, tednik Magyar Narancs ali madžarski poslovni portal napi.hu. 
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Izkušeni diplomati podobne note še niso videli 
Kljub temu tednik piše, da so jim mnogi izkušeni diplomati, s katerimi so govorili, potrdili, da takšne note še niso videli. 
Roman Kirn, sedaj že bivši svetovalec pri predsedniku vlade na področju zunanje politike in dolgoletni diplomat, je zanje 
dejal, da so »takšne note za države, kjer velja svoboda tiska, neobičajne. Sam takšne note v svoji praksi nisem videl, še manj 
odposlal. Dogaja pa se, da diplomatsko konzularna predstavništva v takšnih primerih posredujejo neposredno pri 
uredništvih«. 
»Na prvi pogled je mogoče zadnjo madžarsko noto spregledati in jo zaradi njene bizarnosti pozabiti kot osamljen primer, 
toda večji del sovražnega govora v Sloveniji, katerega posledice se ne kažejo le v nestrpnih demonstracijah proti beguncem, 
ni spontan, ampak dobro finančno podprt, in to v velikem delu prav iz Madžarske,« ob tem piše Mladina. 
Dodaja, da ta vpliv na politiko v Sloveniji, katere del je tudi omenjena nota, ni zanemarljiv. »Največja slovenska 
parlamentarna stranka, SDS, je danes največja Orbanova dolžnica. Četudi ima Madžarska večje interese v Romuniji, na 
Slovaškem ali Hrvaškem, ni dvoma, da se je doslej Orbanov režim najtesneje in brez posebnega upora usedel prav v 
Slovenijo, kjer obvladuje del notranje politike. To smo lahko zadnjič zaznali tudi pri razpravi znotraj Evropske ljudske stranke 
(EPP) o izključitvi Orbanovega Fidesza iz skupine: slovenski predstavniki so ga najbolj branili,« so izpostavili v tedniku. 
»Razkrita diplomatska nota kaže, kako resne so razmere in s kom imamo dejansko opravka - ne samo mi, temveč celotna 
Evropa. Država, ki si drzne zahtevati od vlade druge države, naj ukrepa zoper novinarje, ki ji je to tako naravno, pomeni 
resno varnostno grožnjo celotni regiji,« v uvodniku dodaja urednik Mladine Grega Repovž. 
V SMC zaradi madžarske note o Mladini zahtevajo sklic skupne seje odborov za kulturo in za zunanjo politiko 
Poslanec SMC Gregor Perič pozdravlja odločen odziv ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), ki ga vodi prvak SMC Miro Cerar, 
na poziv madžarskega veleposlaništva v zvezi z naslovnico Mladine. Obenem napoveduje, da bo zahteval sklic skupne seje 
parlamentarnih odborov za kulturo in za zunanjo politiko na to temo, so sporočili iz poslanske skupine SMC. 
“Odločen odziv našega ministrstva za zunanje zadeve, ki je zapisalo, da MZZ dosledno spoštuje načelo svobode medijev in 
svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev niti je ne ocenjuje, je pravilen in ga 
pozdravljam,” so Peričeve besede zapisali v poslanski skupini SMC. 

• V BiH krepijo ukrepe za preprečevanje ilegalnih migracij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882359/svet/v-bih-krepijo-ukrepe-za-preprecevanje-ilegalnih-migracij-  
Svet ministrov Bosne in Hercegovine bo zahteval razporeditev vojakov in tudi več policistov ob meji s Srbijo, da bi 
zavarovali svojo vzhodno mejo pred okrepljenim migrantskim valom. Na zahodu BiH medtem že krepijo ukrepe, da bi 
preprečili prihod migrantov in njihov poskus vstopa na Hrvaško ter naprej proti drugim državam Evropske unije. 
 
Člani vlade BiH so po četrtkovi seji sporočili, da bodo od predsedstva države zahtevali, da za varovanje vzhodne meje 
angažirajo inženirske enote vojske, kot tudi večje število policistov iz vseh koncev države. 
Kot so sporočili, je bilo v prvih treh mesecih zabeleženih nekaj več kot 3800 nezakonitih migrantov, kar je več kot trikrat več, 
kot v enakem obdobju lani. Samo v zadnjem tednu marca so registrirali nekaj manj kot 500 ilegalnih migrantov. V prvem 
letošnjem trimesečju pa je prošnjo za azil vložilo pet oseb. 
Največ migrantov je iz Pakistana ali nekaj manj kot tretjina vseh. Približno vsaki deseti pa je iz Sirije, Iraka, Alžirije ali 
Maroka. 
Medtem je policija unsko-sanskega kantona danes sporočila, da izvajajo dodatne ukrepe za ustavitev migrantov, ki prihajajo 
na območje tega severozahodnega kantona BiH v poskusu vstopa na Hrvaško in naprej proti ostalim članicam EU. 
Med drugim ustavljajo potniške vlake iz smeri Sarajeva ter osebam, za katere ugotovijo, da so ilegalni migranti, preprečujejo 
nadaljevanje potovanja proti Bihaću. Kot so pojasnili, so migrantski centri v Bihaću, Veliki Kladuši in Cazinu, polni. Migrante 
naj bi vračali v centre v notranjosti države. Podobne ukrepe izvajajo tudi v delu srbske entitete BiH Republike srbske ob meji 
s Hrvaško. 

• Grška policija ustavila več sto migrantov na poti proti Severni Makedoniji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 5. april 2019 
https://www.dnevnik.si/1042882316/Svet/grska-policija-ustavila-vec-sto-migrantov-na-poti-proti-severni-makedoniji  
Grška policija je danes ustavila več sto migrantov, ki so bili na poti iz Soluna proti 60 kilometrov oddaljeni meji s Severno 
Makedonijo. Ob tem so izbruhnili manjši izgredi med migranti in policijo, poročanje grškega radia ERT povzema nemška 
tiskovna agencija dpa. 
 
 
Migranti naj bi se na pot podali zaradi govoric, da jim bodo dovolili prečkati mejo s Severno Makedonijo, ki je za migrante 
zaprta že tri leta. Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je zato posvaril ljudi, naj ne nasedajo govoricam, ki se širijo po 
spletu. 
Podoben incident se je zgodil že v četrtek, ko so policisti proti migrantom, ki so nanje metali kamenje, uporabili solzivec. 
Migrantska kriza na t.i. balkanski poti je vrhunec dosegla v letih 2015 in 2016, ko je preko Grčije in drugih balkanskih držav v 
Zahodno Evropo prišlo več kot milijon migrantov in beguncev. Od marca 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o 
upravljanju migracij, je ta pot zaprta, a v Grčijo še vedno prihajajo novi prebežniki, ki skušajo priti v druge članice EU. 
Po podatkih UNHCR je bilo konec februarja v Grčiji več kot 75.000 beguncev, med njimi več kot 60.000 v celinski Grčiji. 

• V Brezju nov skupnostni center, za Rome neprecenljiv. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 6. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882422/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/v-brezju-nov-skupnostni-center-za-rome-
neprecenljiv  
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V romskem naselju Brezje danes odpirajo nov skupnostni center, v katerem bodo številne organizacije in društva izvajali 
socialne in varnostne programe za boljšo integracijo Romov v družbo. Še letos naj bi se lotili tudi komunalnega urejanja 
sosednjega naselja Žabjak. 
 
Tako živahno, kot bo danes, menda v romskem naselju Brezje še ni bilo. Prostovoljci območnega združenja Rdečega križa, 
Društva za razvijanje prostovoljnega dela, Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, različnih srednjih šol ter mestne 
občine Novo mesto bodo z Romi združili moči in pripravili tri akcije za nov večnamenski objekt v naselju, ki so ga 
poimenovali skupnostni center Brezje - Žabjak.  
Kot pripoveduje prostovoljka novomeškega Rdečega križa in omenjenega društva Nuša Rustja, sicer idejna vodja današnje 
akcije, bo okoli 130 prostovoljcev, od tega polovica iz naselja, dan začelo s čiščenjem in urejanjem okolice novega objekta, 
sajenjem cvetja in šivanjem blazin in tako zaznamovalo dan za spremembe, ki ga slovenska filantropija že deseto leto 
zapored pripravlja na prvo aprilsko soboto. Letošnji je posvečen odpravi diskriminacije. S kulturno prireditvijo in nastopom 
otrok iz Brezja bodo počastili tudi svetovni dan Romov, ki ga Romi po vsem svetu praznujejo 8. aprila, pika na i pa bo 
otvoritev novega skupnostnega centra.  
Programi za večjo integracijo Romov 
Po besedah Mateje Jerič z oddelka za družbene dejavnosti na novomeški občini bodo v centru potekali različni socialni 
programi in programi varnosti, ki bodo romskemu prebivalstvu na voljo ob različnih terminih. »Z njimi bomo nadgradili že 
obstoječe vsebine, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, od Rdečega križa, Društva za razvijanje 
prostovoljnega dela, knjižnice do gasilcev in romskega društva Romano Veseli. Vsebine bodo usmerjene v večjo integracijo 
Romov, predvsem otrok in mladine.«  
Novi objekt bo namenjen tako otrokom kot staršem, pravi Mojca Vegelj iz omenjenega društva, ki v prostorih vrtca Brezje 
že več let vodi dnevni center. Dnevno se učne pomoči, delavnic in drugih aktivnosti udeležuje od 30 do 40 otrok. »V novem 
objektu je premalo prostora za vse otroke, ki obiskujejo dnevni center. Prostore v vrtcu tako ohranjamo, bodo pa novega 
centra še kako veseli starejši otroci, ki bi se radi kam umaknili, kakšno nalogo v miru opravili. Tu bo prostor za prireditve, ki 
so se doslej odvijale na dvorišču pred vrtcem, pa za starševske aktivnosti, razne sestanke, zdravstvene delavnice, na katerih 
bi se morda kdo želel tudi na samem pogovoriti z zdravstvenim osebjem,« je dejala Vegljeva. »Želimo si, da prostor zaživi in 
predvsem povezuje, kot smo se pri današnjem dogodku in urejanju objekta povezale številne organizacije,« dodaja Nuša 
Rustja.  
Komunalna ureditev Žabjaka do leta 2020 
»Takšen center je za Rome nekaj neprecenljivega,« pravi Beno Brajdič iz Brezja, ki je pomagal pri gradnji centra v okviru 
dela v splošno korist. »Tudi bolj varno je zdaj za otroke, ko je urejeno avtobusno postajališče.« Občina je namreč poleg 
novega centra, vrednega 375.000 evrov, uredila še avtobusno postajališče, kjer lahko otroci varno izstopijo iz šolskega 
avtobusa, pa nova parkirišča, varnejši priključek na državno cesto, javno razsvetljavo in pločnik v skupni vrednosti 330.000 
evrov, pri čemer stroške v višini 85 odstotkov krije država.  
Naložba sodi v okvir širšega prostorskega in komunalnega urejanja romskega naselja Brezje - Žabjak. Kot pojasnjujejo na 
mestni občini, se bodo takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja lotili komunalnega urejanja Žabjaka. Gradbena dela naj bi 
potekala do jeseni 2020, za ta namen pa je rezerviranih 2,5 milijona evrov, prav tako ob 85-odstotnem sofinanciranju 
države. Ob tem se obeta tudi preplastitev državne mirnopeške ceste, ki jo bo skupaj z večnamensko potjo za pešce in 
kolesarje izvedla direkcija za infrastrukturo.  

• Nove napetosti z migranti v Grčiji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882452/svet/nove-napetosti-z-migranti-v-grciji  
Na severu Grčije je danes prišlo do novih napetosti med migranti in policijo. Pri begunskem taborišču blizu Soluna so 
policisti migrantom preprečili nov poskus odhoda proti Severni Makedoniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
 
Več sto migrantov iz različnih delov države se je od petka zbralo pri taborišču Diavate blizu Soluna, potem ko so anonimni 
avtorji na družbenih omrežjih objavili, da je meja s Severno Makedonijo po treh letih znova odprta in da jim bodo 
organizacije za človekove pravice pomagale na poti v članice EU. 
Potem ko so na dveh avtobusih danes zjutraj odpeljali del migrantov v druge begunske centre po državi, je okoli 800 
migrantov začelo metati kamenje na policiste, ki so odgovorili s solzivcem, je poročal fotograf AFP. 
Že v petek je zaradi teh lažnih obvestil več sto prosilcev za azil skušalo predreti policijski kordon, policija pa je odgovorila s 
solzivcem. Okoli 200 migrantov pa je za nekaj časa zasedlo glavno železniško postajo v Atenah in zahtevalo, da jim dovolijo 
na vlak za Solun, od koder bi nato odšli do taborišča Diavata. Oblasti so vlak ustavile in jim preprečile pot. 
Grški minister za migracije Dimitris Vitsas je opozoril, da gre za lažne novice, ki jih iz neznanega razloga širijo tihotapci ljudi. 
Poudaril je, da meja ostaja zaprta. 
Makedonski notranji minister Oliver Spasovski je sporočil, da so na meji z Grčijo preventivno okrepili varnostne ukrepe. 
Po ocenah je v Grčiji ostalo več kot 70.000 beguncev in migrantov po množičnem prihodu leta 2015, ki je bil večinoma 
posledica vojne v Siriji. Večina je vložila prošnje za azil, že tako obremenjen sistem obravnave prošenj pa je s tem postal 
preobremenjen, tako da čakajo na odločitev oblasti o njihovem statusu tudi več let. 

• Vlatko Zimmer, slikar iz Tuzle: Izvira iz prave habsburške mešanice. Mateja A. Hrastar. Dnevnik, Ljubljana, iz 
tiskane edicije Nedeljski dnevnik,  7. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042882187/slovenija/vlatko-zimmer-slikar-iz-tuzle-izvira-iz-prave-habsburske-mesanice  
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V Bosni in Hercegovini živi veliko Slovencev, marsikdo pa ne ve, da so tja začeli prihajati že v začetku 20. stoletja, 
predvsem kot rudarji v tuzelskih rudnikih. Eden od njihovih potomcev je gospod Vlatko Zimmer, slikar iz Tuzle, ki je zelo 
dejaven v slovenski skupnosti v Tuzli, saj je tam dolgo vodil likovno sekcijo.  
 
Že v mladosti je želel postati slikar. Njegov profesor v nižji gimnaziji je bil poznani bosanski kipar Franjo Leder. »Dal nam je 
priložnost, da slikamo, tiste, katerih slike so mu bile všeč, pa je povabil v svoj atelje, med njimi tudi mene. Takrat sem se 
okužil s slikarstvom,« se je spomnil. V mladosti je slikal na dvorišču, a teh slik ni ohranil, za kar mu je zdaj žal, saj so bile po 
njegovem mnenju zelo dobre. Toda njegovi starši se niso strinjali s tem, da bi si ustvaril kariero v umetnosti. »Veste, Leder je 
bil pravi boem in ni bil ravno nekdo, ki bi ga moji starši hoteli za mojega vzornika,« se je zasmejal. Na srečo je bil dober v 
matematiki, zato je študiral strojništvo in se vpisal tudi na višjo šolo za organizacijo v Novem Sadu ter postal inženir 
organizacije dela. To delo je opravljal, vse dokler ni šel v pokoj.  
Kot upokojenec pa je ponovno odkril slikarstvo in postal pravi samorastnik, saj nikoli ni hodil v slikarsko šolo. Med vojno se 
je v pomanjkanju materiala znašel tako, da je v tempera barvice vmešal jajce. »Zato, da niso bile le navadne barvice,« se je 
zasmejal. Postal je član likovnikov kantona Tuzla in kolegi so ga nagovorili, naj slike tudi razstavi. Prvo razstavo je imel leta 
1996 in tako se je začela njegova zdaj zelo dejavna slikarska kariera. Zelo hitro se je povezal z leta 1993 ustanovljeno 
skupnostjo Slovencev v Tuzli, ki jo trenutno vodita predsednica Dragica Tešić in predsednik izvršilnega odbora Dušan 
Dragan.  
V društvu Slovencev imajo bogat kulturni program. Imajo ženski pevski zbor Slovenčice, ki zelo uspešno nastopa v Bosni in 
Sloveniji, organizirajo šolo slovenščine, imajo pa tudi likovno sekcijo, ki jo je od leta 2001 pa vse do leta 2014 vodil Vlatko 
Zimmer. »V likovni sekciji je bilo veliko nadarjenih otrok. Imeli smo slikarsko šolo, ki je bila zelo poznana v Tuzli, in nekaj 
izmed nekdanjih učencev je še vedno slikarjev ali pa so postali arhitekti.« Vsako leto organizirajo likovno kolonijo Slovenci v 
Tuzli, ki se je udeleži okoli 13 slikarjev, večinoma Slovencev, ki živijo v tujini. Tudi gospod Zimmer redno obiskuje likovno 
kolonijo za slovenske slikarje v tujini, ki jo vsako leto organizirajo v Mostu na Soči. »Tam sem naredil nekaj skulptur,« se je 
pohvalil. Sicer trenutno najraje ustvarja v akrilu. Doma, v trinajstem nadstropju stolpnice z pogledom na vse mesto, ima 
majhen atelje. »Trenutno najraje slikam cvetje, nekaj časa sem veliko upodabljal metulje, rad tudi ustvarjam abstrakcije. 
Slikam le s črtami,« je razložil in pokazal svoje živopisne slike.  
Vonj po habsburški monarhiji 
V društvu Slovencev v Tuzli z veseljem sprejmejo vsakogar, ki je imel slovenske prednike vsaj tri generacije nazaj. In prav v 
to skupino spada Vlatko Zimmer. Zgodba njegove družine je taka, kot bi bral zgodovino habsburške monarhije. Ko je namreč 
monarhija anektirala Bosno, se je tja odpravilo veliko delavcev, predvsem rudarjev. Njegov oče je prišel z Reke, praded po 
očetovi strani je bil poročen s Čehinjo iz Vojvodine, babica pa z Madžarom. Prava habsburška mešanica. »Vem, da so 
Zimmerjevi prišli sem v času Marije Terezije, ko so štirje bratje kupili veliko zemlje vse od Rume v Srbiji do Tuzle. Zdaj pa je 
veliko Zimmerjevih v Južni Ameriki,« opisuje zgodovino svoje družine. 
Slovenec je po mamini strani. Njegova mama je bila Slovenka, a je bila že druga generacija Slovencev v Tuzli. »Rojena je bila 
v Tuzli, saj se je moj ded, ki izhaja iz Šentruperta pri Mirni, leta 1904 prek Romunije naselil v Tuzli,« je razložil svoje 
slovenske korenine. Njegov ded je bil rudar in sprva je delal v rudniku v Romuniji, nato pa se je skupaj s še petimi 
slovenskimi družinami preselil v Tuzlo in nekaj teh družin še vedno živi tam. »Le med prvo svetovno vojno se je ded vrnil v 
Slovenijo, a del družine je ostal v Tuzli in po vojni so se ponovno vsi preselili v Bosno,« je opisoval svojo pisano družinsko 
zgodovino.  
Slovenci v Tuzli so bili vedno močno povezani z zgodovino kraja. Eden izmed njih je bil Fran Maselj, ki je napisal enega prvih 
bosanskih romanov Gospod Franjo. Slovenci so tudi sodelovali v husinski buni, veliki stavki rudarjev leta 1920. Tudi vodja 
protestov je bil Slovenec Karlo Železnik iz Zagorja.  
Tuzla, mesto stotih nacionalnosti 
V družini gospoda Zimmerja so v njegovem otroštvu govorili slovensko. »Do svojega sedmega leta sem bolje govoril 
slovensko kot srbohrvaško, zato sem imel velike težave v šoli,« se je zasmejal. Kasneje je znanje jezika pozabil in ga obudil 
šele, ko so v društvu Slovencev organizirali pouk slovenščine. A kot pravi, pred bosansko vojno ni bilo pomembno, katere 
narodnosti je kdo. »Ne sprašujte me o bosanski politiki, ker za to ni prave rešitve,« se je zasmejal. In dodal, da je Tuzla tudi 
zdaj zelo posebno mesto, kjer nacionalne ideje niso pomembne, saj je mesto že zgodovinsko mešanica različnih narodov. 
»Ravno pred nekaj tedni smo imeli dneve narodnih manjšin v Tuzli in smo našteli 20 različnih narodov. Pred vojno jih je bilo 
verjetno še več. Tudi Slovencev je bilo pred vojno več, skoraj 1500 družin, zdaj je ostalo še približno 250 družin,« je razložil.  
Gospod Vlatko ne pozna svojih sorodnikov v Sloveniji. Njegov ded je bil Johan Miklavčič, prababica pa je bila Gertruda 
Mitkovšek iz Trbovelj, tudi babica je bila rojena v Trbovljah s priimkom Predovnik. »V Tuzli so tri družine Miklavčič, z eno 
smo bili v sorodu. Na facebooku sem že spraševal ljudi, ali kdo kaj ve o mojih slovenskih sorodnikih, a nisem dobil nobenih 
pravih odgovorov.« Sicer pa Vlatko Zimmer pravi, da je njegova narodnost kar – umetnik.  

• Avstrija za podaljšanje nadzora na meji še do novembra. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882479/svet/avstrija-za-podaljsanje-nadzora-na-meji-se-do-novembra-  
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je Evropski komisiji napovedal podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo in 
Madžarsko še vsaj do novembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Podobno naj bi nadzor na svojih notranjih 
mejah schengenskega območja ohranile tudi Nemčija in Francija. 
 
 
Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska, Danska ter nečlanica EU Norveška nadzor na notranjih mejah schengenskega prostora, 
kjer naj ga sicer ne bi bilo, izvajajo že od leta 2015. 

https://www.dnevnik.si/1042882479/svet/avstrija-za-podaljsanje-nadzora-na-meji-se-do-novembra-


Države izvajanje nadzora utemeljujejo z varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker da zunanje meje EU oz. 
schengenskega območja niso dovolj zavarovane pred nezakonitimi migranti, čeprav je od tedaj njihovo število že močno 
upadlo. Kot navaja APA, so leta 2015 zabeležili 88.340 prošenj za azil, lani pa 13.400. 
V skladu z določili je nadzor na notranjih mejah načeloma mogoče uvesti za šest mesecev, ob strinjanju Evropske komisije 
pa ga je mogoče tudi podaljšati. Sedanje obdobje se bo izteklo 12. maja, Kickl pa je v Bruselj poslal pismo s sobotnim 
datumom, da bi nadzor podaljšali še vsaj do novembra, poroča APA, ki je pridobila izvod tega pisma. 
Kickl v tem pismu podaljšanje nadzora utemeljuje s tem, da je število nezakonitih migrantov še vedno previsoko. Opozoril je 
tudi na »latentno grožnjo terorizma«, ker bi zaradi poraza džihadistične skupine Islamska država (IS) lahko prišlo do vračanja 
večjega števila t.i. tujih borcev iz Sirije in Iraka. 
Kickl se boji tudi, da bo na balkanski poti znova prišlo do povečanega števila migrantov. »Če zdaj ne bi več izvajali nadzora 
na meji, bi bil to popolnoma napačen signal,« je še dejal Kickl. 
Slovenija sicer že dlje časa nasprotuje, da bi Avstrija še naprej izvajala nadzor na avstrijsko-slovenski meji, ker da dobro 
varuje zunanjo schengensko mejo. To dokazuje tudi majhno število nezakonitih migrantov, ki jih Avstrija vrne Sloveniji, 
poudarjajo v Ljubljani. Avstrija pa te kritike zavrača. 

• Di Maio in Salvini v sporu zaradi evropskega zavezništva desničarskih strank. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. april 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042882480/svet/di-maio-in-salvini-v-sporu-zaradi-evropskega-zaveznistva-desnicarskih-
strank-  
Pred evropskimi volitvami je vse bolj viden razkol med vladajočima strankama v Italiji - Gibanje pet zvezd in Lige. Vodja 
populističnega gibanja Luigi Di Maio je danes zaradi oblikovanja evropskega zavezništva desničarskih strank ostro 
kritiziral vodjo Lige Mattea Salvinija, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
 
Di Maio je po pisanju italijanskih medijev zaskrbljen zaradi zavezništva Lige s skrajno desnimi strankami, med katerimi so 
tudi take, ki zanikajo holokavst. 
Na njegove izjave se je hitro odzval koalicijski partner Salvini. »Razprave o preteklosti me ne zanimajo. Niti fašizem niti 
nacionalsocializem niti komunizem se na srečo ne bodo več vrnili. Živimo v letu 2019 in morali bi se zanimati za 
zaposlovanje, priseljevanje in infrastrukturo. Kdor razpravlja o zgodovinskih napakah, ki so bile storjene pred 70 leti, ne drži 
koraka s časom,« je pojasnil notranji minister. 
Kljub sporom pred evropskimi volitvami sicer vodji obeh koalicijskih strank zagotavljata, da vlada ni v krizi. »Zelo dobro 
sodelujem s Salvinijem in Ligo. Težave imamo le pri ideoloških temah, ker Liga zagovarja skrajno desna stališča,« je dejal Di 
Maio. 
Salvini bo v ponedeljek v Milanu predstavil evropsko zavezništvo desničarskih strank, v katerem bo na majskih volitvah v 
Evropski parlament nastopila tudi njegova Liga. Na predstavitvi zavezništva naj bi bilo po navedbah Salvinija okoli 20 strank, 
med njimi avstrijski svobodnjaki (FPÖ) in francoski Nacionalni zbor skrajne desničarke Marine Le Pen. Srečanje naj bi 
potekalo pod naslovom Proti Evropi zdrave pameti, v tem okviru pa naj bi Salvini predstavil tako program stranke za 
evropske volitve kot tudi listo Lige. 

• Poklukar: Ni razloga za avstrijsko podaljšanje nadzora na meji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882601/slovenija/poklukar-ni-razloga-za-avstrijsko-podaljsanje-nadzora-na-meji  
Notranji minister Boštjan Poklukar je danes zatrdil, da ni nobenega razloga za to, da namerava Avstrija podaljšati nadzor 
meje. “Tak ukrep je neupravičen in nesorazmeren in ni nobenega razloga zanj,” je zatrdil in zagotovil, da Slovenija zelo 
dobro in učinkovito varuje schengensko mejo. 
 
Podaljšanje nadzora na mejah Avstrije s Slovenijo in Madžarsko je avstrijski notranji minister Herbert Kickl napovedal v 
pismu Evropski komisiji. Podaljšanje je utemeljil s tem, da je število nezakonitih migrantov še vedno previsoko. Opozoril je 
tudi na »latentno grožnjo terorizma« zaradi možnega vračanja tujih borcev iz Sirije in Iraka. 
Slovenija sicer že dlje časa nasprotuje, da bi Avstrija še naprej izvajala nadzor na avstrijsko-slovenski meji, ker da dobro 
varuje zunanjo schengensko mejo. To dokazuje tudi majhno število nezakonitih migrantov, ki jih Avstrija vrne Sloveniji, 
poudarjajo v Ljubljani. Kot so danes sporočili z notranjega ministrstva, je Slovenija od avstrijskih varnostnih organov v prvih 
treh mesecih letos sprejela samo 15 oseb. 
»Varovanje schengenske meje je naša absolutna prioriteta,« je zagotovil slovenski notranji minister Poklukar. Pojasnil je, da 
ga avstrijski kolega o nameri podaljšanja nadzora na meji s Slovenijo ni obvestil. »A kljub temu - vsi vemo, kaj se trenutno 
dogaja na Zahodnem Balkanu, predvsem v Severni Makedoniji in Grčiji. Migracije se povečujejo, zato smo pripravljeni na 
skupno sodelovanje z vsemi državami, tako na Zahodnem Balkanu kot z ostalimi državami in seveda tudi z Avstrijo,« je 
sporočil Poklukar. 
Ob Avstriji nadzor na notranjih schengenskih mejah, kjer naj ga sicer ne bi bilo, že od leta 2015 izvajajo še Nemčija, Francija, 
Danska, Švedska in Norveška. Ta ukrep utemeljujejo z varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker da zunanje meje EU 
oz. schengenskega območja niso dovolj zavarovane pred nezakonitimi migranti. 

• Krpanje načetega schengna šele po razpletu političnega gordijskega vozla. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 8. 
april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042882601/slovenija/poklukar-ni-razloga-za-avstrijsko-podaljsanje-nadzora-na-meji  
Slovenija je po napovedi Avstrije, da bo podaljšala nadzor na notranji schengenski meji z našo državo, pripravljena z njo 
sodelovati. Čeprav notranji minister Poklukar ocenjuje, da za podaljšanje nadzorov ni razloga, je njegov ton spravljiv. 
Prihaja v času, ko je jasno, da EU še mesece ne more računati na reformo schengenskega zakonika.  
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Napoved Avstrije, da bo podaljšala nadzor na notranjih schengenskih mejah do novembra, poznavalcev dosjeja o prostem 
pretoku ljudi in blaga ni presenetil. Zapletene politične razmere v Evropi, nedokončana reforma skupne evropske azilne 
politike in nedokončana pogajanja o spremembah schengenskega zakonika so onemogočili, da bi v predvolilnem času 
vendarle padle notranje mejne kontrole v Evropi in bi se EU spet vrnila k polno delujočemu schengnu. 
Šest evropskih držav že vse od velikega migracijskega toka po balkanski migracijski poti (jeseni leta 2015) ohranja nadzor na 
nekaterih svojih notranjih schengenskih mejah. Med šesterico je naša severna soseda Avstrija, ki je pred dnevi napovedala 
podaljšanje mejnih nadzorov na meji s Slovenijo in Madžarsko. Nadzori se iztečejo sicer šele v začetku maja, a je avstrijski 
notranji minister Herbert Kickl po poročanju avstrijskih medijev članice schengna že obvestil, da bodo nadzori podaljšani za 
pol leta. Kot razlog navaja še vedno grozeče migracije in latentno grožnjo terorističnih napadov v Evropi, tudi zaradi vračanja 
evropskih borcev Islamske države v svoje domovine. Kontrole na meji s Slovenijo avstrijski varnostni organi izvajajo vse od 
16. septembra 2015. Ob napovedanem novem podaljšanju nadzorov na notranjih schengenskih mejah Slovenija ni 
navdušena.  
Minister Poklukar: Migracije se povečujejo 
 
Notranji minister Boštjan Poklukar je zagotovil, da varovanje schengenske meje ostaja absolutna prioriteta Slovenije. Po 
njegovi oceni slovenski varnostni organi to opravljajo zelo dobro in učinkovito. »Stališče Slovenije glede nadzora Avstrije na 
meji s Slovenijo ostaja nespremenjeno. Tak ukrep je neupravičen in nesorazmeren in zanj ni nobenega razloga. Dejstvo je 
tudi, da me avstrijski minister za notranje zadeve o podaljšanju ni obvestil,« je povedal Poklukar. Kljub nezadovoljstvu 
minister opozarja na trenutno situacijo z migranti na zahodnem Balkanu, predvsem v Severni Makedoniji in Grčiji. 
»Migracije se povečujejo, zato smo pripravljeni na sodelovanje z vsemi državami tako na zahodnem Balkanu kot z drugimi 
državami, seveda tudi z Avstrijo,« spravljivo dodaja Poklukar.  
 
Precej bolj odločen je odziv evropske poslanke Tanje Fajon. Že leta opozarja na nezakonito prakso držav članic, ki izigravajo 
schengenski zakonik in podaljšujejo notranje nadzore z vedno novimi razlogi, čeprav za tako podaljšanje nimajo ustreznih 
argumentov. »Če se bo to nadaljevalo, bo schengen počasi začel razpadati,« opozarja Fajonova. Po njeni oceni se 
schengensko območje zvija v hudih krčih, negativna politika držav do prostega pretoka ljudi in blaga znotraj območja pa je 
bolj posledica nevarnega populizma kot podprta z argumenti. 
»Slovenija lahko še naprej vztraja in ostro protestira. Evropsko komisijo lahko pozove, naj toži države članice pred sodiščem 
EU zaradi ohranjanja nadzora na notranjih mejah, s čimer se krši schengenski zakonik,« poziva Fajonova. 
Dva tabora držav 
Poslanci evropskega parlamenta so se zavzemali, da bi se začetno šestmesečno obdobje vzpostavitve notranjih kontrol 
skrajšalo na dva meseca. Po dveh mesecih bi države morale podati oceno tveganja oziroma pojasniti, zakaj vztrajajo pri 
podaljšanju nadzora. Če bi želele nadzor podaljšati za več kot pol leta (do največ dveh let), bi takšno oceno morala izdelati 
evropska komisija, o odobritvi podaljšanja pa odločati vse države članice. Po sedanjem schengenskem zakoniku takšnih 
pooblastil svet EU nima.  
Med pogajanji o spremembah schengenskega zakonika sta se izoblikovala dva tabora. »Sedemnajst držav, med njimi tudi 
Slovenija, se je zavzemalo, da se kontrole čim prej odpravijo in da dobimo jasna pravila za njihovo uporabo v prihodnje. 
Nasproti jim je stal manj številen, a močnejši tabor držav, ki so želele pri teh vprašanjih ohraniti več suverenosti,« razlaga 
Fajonova.  
Novo komisijo čaka trd oreh 
Reforma schengenskih pravil bo zaradi povsem različnih stališč držav članic, evropske komisije in parlamenta morala 
počakati na obdobje po evropskih volitvah. To ustreza tako komisiji kot državam članicam, ki si tega vprašanja zaradi 
negativnih političnih posledic niso želele dokončno rešiti pred volitvami. Poznavalci pričakujejo, da se pred septembrom 
pogajanja med parlamentom, evropsko komisijo in državami članicami ne bodo obnovila. Vsaj evropski parlament bo vanje 
vstopil z nespremenjenimi stališči. 

• MNZ in urad za migrante vsak s polovico denarja, ki ga je EU namenila za begunce iz kvot. Uroš Škerl 
Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 8. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042882544/slovenija/mnz-in-urad-za-migrante-vsak-s-polovico-denarja-ki-ga-je-eu-namenila-
za-begunce-iz-kvot  
Slovenija je za vsakega begunca iz evropskih kvot iz bruseljske blagajne dobila šest do deset tisoč evrov – skupno 1,8 
milijona evrov. Denar je bil potem razdeljen na pol med Urad za oskrbo in integracijo migrantov ter notranje ministrstvo. 
Oskrbo in integracijo beguncev pa je v celoti prevzel urad. 
 
Slovenija je za sprejem 253 prosilcev za azil, ki jih je v okviru obveznih kvot prevzela od Italije in Grčije, iz evropskih sredstev 
prejela 1.518.000 evrov. Za štiriintrideset beguncev, ki jih je prevzela od Turčije, pa je prejela še 340.000 evrov evropskega 
denarja. Ti zneski – šest tisoč evrov za vsakega premeščenega begunca znotraj EU in deset tisoč evrov za vsakega 
preseljenega iz Turčije – naj bi bili večinoma porabljeni za namestitev in integracijo beguncev v novo okolje. 
Prejeti znesek pa je bil v Sloveniji porabljen tudi za druge namene, ne le za konkretne begunce. Večina denarja je bila 
porabljena za oskrbo in integracijo mladoletnikov brez spremstva. V celoti pa je bil denar porabljen na področju 
mednarodne zaščite, zagotavljajo na ministrstvu za notranje zadeve. Evropska komisija sicer tega, kako je bil denar 
porabljen, posebej ne preverja. 
MNZ: Poraba denarja ni določena 
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Urad za oskrbo in integracijo migrantov in MNZ sta se dogovorila, da bo denar »iz kvot« razdeljen na pol, četudi je stroške 
oskrbe in integracije beguncev v celoti prevzel urad. »V skladu z navodili komisije odgovornemu organu za uveljavljanje 
stroškov ni treba prilagati potrdil o izplačilu oziroma druge podporne dokumentacije, ki se običajno prilaga realiziranim 
izdatkom,« so nam pojasnili na notranjem ministrstvu. »Zahteva se zgolj seznam preseljenih oziroma premeščenih oseb, 
podprt z njihovim osebnim dokumentom oziroma drugim dokumentom, ki ga izda UNHCR, s čimer se dokazuje dejansko 
preselitev oziroma premestitev vsake posamezne osebe. Skladno s tem komisija tudi ne določa, za kakšen namen se morajo 
prejeta sredstva porabiti,« pravijo na MNZ. 
»Največ sredstev – 84 odstotkov – je bilo porabljenih za financiranje pilotnega projekta nastanitve mladoletnikov brez 
spremstva v Postojni in Novi Gorici, ki je bil začet še v času, ko je bilo področje sprejema prosilcev za mednarodno zaščito v 
pristojnosti MNZ,« so sporočili z MNZ. »Kasneje je bilo to področje z zakonom preneseno na urad za oskrbo in integracijo 
migrantov,« so pojasnili.Preostanek sredstev pa je bil porabljen za nabavo informacijske opreme za podporo postopkom 
mednarodne zaščite, za zamenjavo oken v izpostavi azilnega doma na Kotnikovi v Ljubljani, za službene poti, vezane na 
področje migracij, ter za prevod zakona o mednarodni zaščiti, so še dodali.  
V azilnem domu uradno bolj molčeči 
Na vprašanje odgovornim na uradu, pod katerega spada azilni dom, ali so z razdelitvijo denarja z ministrstvom na pol 
zadovoljni, nismo dobili odgovora. Trije uslužbenci urada oziroma azilnega doma, ki niso želeli biti imenovani, pa so nas 
opozorili, da je po »odcepitvi« urada od ministrstva pred dvema letoma razmerje politične moči med obema inštitucijama 
nesorazmerno. 
Urad vsakodnevno skrbi za prosilce za azil in begunce, kar prinaša precejšnje stroške, medtem ko MNZ vodi predvsem 
administracijo v zvezi z njihovim bivanjem in statusi. Večji strošek, ki ga je imelo MNZ v okviru »kvot«, je bil po naših 
informacijah predvsem nekajdnevni obisk uradnikov v Turčiji, kjer so se odločali, katere begunce bo Slovenija prevzela. 
Nekaj denarja naj bi bilo porabljenega tudi za pogodbo z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM), ki je poskrbela za 
transfer beguncev iz Turčije. 
Negotovi položaj urada 
Naši sogovorniki pravijo, da je položaj urada za migrante v državni strukturi slabo opredeljen. Kot je znano, je bil ustanovljen 
leta 2017, ko je vlada azilni dom in sektor za integracijo (v katerem sta v najtežjem obdobju za več sto beguncev skrbela 
zgolj dva zaposlena) ločila od MNZ. Tedanji državni sekretar na MNZ Boštjan Šefic je novinarjem tik pred ustanovitvijo dejal, 
da »komaj čaka«, da bo urad ustanovljen. 
Prejšnja direktorica urada Mojca Špec Potočar je imela po naših informacijah (politično) omejene možnosti za uveljavljanje 
potreb urada po dodatnem denarju za materialno opremo in po dodatnih stalnih zaposlitvah strokovnjakov, kot so socialni 
delavci, psihologi in zdravstveno osebje. Namesto tega so najemali začasne delavce v okviru javnih del. Po nenadni razrešitvi 
z mesta direktorice na seji vlade konec decembra se Mojca Špec Potočar na Dnevnikovo prošnjo za pogovor o razmerah na 
uradu ni odzvala. Novi direktor Dušan Lužar se je na urad preselil z MNZ.  
Večina jih ostaja v Sloveniji 
Od 245 beguncev iz Italije in Grčije, ki so v Sloveniji pridobili status osebe s priznano mednarodno zaščito (osmim takšna 
zaščita ni bila podeljena), jih je po zadnjih podatkih 48 zapustilo ozemlje Republike Slovenije. S statusom begunca je takšna 
selitev zakonita. V Sloveniji pa ostaja še velika večina beguncev, ki so bili premeščeni iz Italije in Grčije, ter vseh 34 oseb, ki 
so bile preseljene iz Turčije. Vsakemu od beguncev pripada triletni integracijski program, za katerega skrbi urad za oskrbo in 
integracijo migrantov. Program preselitve beguncev iz »kvot« pa je bil na polovici ustavljen, vendar domnevno ne po krivdi 
Slovenije. Ta bi sicer po dogovoru z EU morala sprejeti 567 beguncev, a je prejšnja vlada pred koncem mandata trdila, da je 
zastoj nastal v Grčiji in Italiji. Nova vlada Marjana Šarca pa kvotnega sistema sploh ne omenja več. 

• V Milanu težavno rojevanje zveze evropskih populistov. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 8. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882658/svet/v-milanu-tezavno-rojevanje-zveze-evropskih-populistov  
Današnji začetek sestavljanja zveze skrajno desnih populističnih in nacionalističnih strank pred evropskimi volitvami je že 
z zelo okrnjeno udeležbo nakazal izzive, ki so pred idejnimi očeti projekta. Na čelu teh je italijanski podpredsednik vlade 
Salvini, ki je v Milanu gostil srečanje za sklenitev Evropskega zavezništva ljudstev in nacij. 
 
V Milanu so se danes zbrali predstavniki štirih evropskih skrajno desnih populističnih oziroma nacionalističnih strank z 
namenom, da sestavijo resno alternativo Evropski ljudski stranki ter socialistom in demokratom na majskih evropskih 
volitvah. Voditelj italijanske vladne stranke Liga Matteo Salvini, ki je tudi podpredsednik vlade in notranji minister, je dejal, 
da gre za »vizijo Evrope v naslednjih 50 letih«. Dejansko poskuša kot eden najpomembnejših populističnih desničarjev v 
Evropi združiti vse sorodne stranke kontinenta, da bi igrale pomembno vlogo v novem sklicu evropskega parlamenta. 
»Evropske sanje ogrožajo birokrati in bankirji. Predolgo že vladajo Evropi. Potrebujemo vlado ljudstva,« je v leporečje svoje 
velike ambicije zavil Salvini. A v Milano mu je uspelo privabiti samo še voditelja Alternative za Nemčijo (AfD) Jörga 
Meuthena ter neznana politika iz danske Ljudske stranke in Stranke Fincev. 
Glavni cilj: Bruselj naj izgubi večji del pristojnosti 
Četverica je nastopila na skupni novinarski konferenci v policijsko zastraženem milanskem hotelu s petimi zvezdicami. 
Meuthen je dejal, da je njihov namen ustanovitev skupne frakcije vseh evropskih »domoljubnih« strank v bodočem sklicu 
evropskega parlamenta. Imenovala se bo Evropsko zavezništvo ljudstev in nacij. Njegov glavni cilj bo EU razrešiti večjega 
dela pristojnosti v prid držav članic in ustaviti dotok nezakonitih priseljencev v »trdnjavo Evropo« po zgledu Italije, kjer 
Salvini onemogoča ladjam z migranti vstop v pristanišča, ter Avstralije, kjer vlada tudi z vojaškimi ladjami odganja plovila z 
migranti in begunci stran od svoje obale. Evropsko unijo hočejo »radikalno spremeniti« in jo »povsem reformirati, ne pa 
uničiti«. 
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Doslej so štiri omenjene stranke delovale v treh različnih frakcijah evropskega parlamenta. Zdaj upajo, da bo Zavezništvo 
postalo najmočnejša skupina. Obstajali naj bi tudi drugi bodoči člani Zavezništva, ki v Milano sicer niso poslali svojih 
predstavnikov, »a se bodo priključili«. Tako nameravajo 18. maja, pet dni pred volitvami, prirediti velik shod z vsemi 
bodočimi partnerji, pri čemer naj bi takrat sodelovali tudi Marine Le Pen iz francoskega Nacionalnega zbora (nekdanje 
Nacionalne fronte) in avstrijski svobodnjaki. Tako naj bi si povečali možnosti za zmago, ki bi jo lahko dosegli zlasti v Italiji, 
Franciji in Avstriji. 
Sodelovanje bo v resnici zelo zahtevno 
Toda ali je internacionala nacionalistov sploh mogoča? Težko si je na primer predstavljati sodelovanje romunskih in 
slovaških nacionalistov z madžarskimi, ki se ne strinjajo z mejami trianonske mirovne pogodbe iz leta 1920, ko je tretjina 
Madžarov ostala zunaj Madžarske. Sploh so velike razlike med skrajno desnimi strankami glede evropskega proračuna in 
odnosa do Rusije. Da so razlike v resnici zelo velike, kaže dejstvo, da so v Milano prišli predstavniki zgolj štirih evropskih 
desnih populističnih strank, pri čemer sta samo Liga in AfD pomembnejši. Sicer ima Salvini zelo dobre stike z Le Penovo, s 
katero sta se sestala v petek. Manj uspešen je bil njegov januarski obisk na Poljskem pri voditelju stranke Zakon in 
pravičnost Jaroslawu Kaczynskem, ki se ne strinja s Salvinijevim zavezništvom s Putinom. Vodja Lige pa je tudi v zelo dobrih 
odnosih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, vendar ta s svojo stranko za zdaj ostaja pri desnosredinski Evropski 
ljudski stranki (EPP), ki je sicer Fideszu marca zamrznila članstvo. Orban ob tem ne skriva, da je idejno bliže Salviniju kot EPP. 
Vsekakor bi bila zmaga nacionalistov na majskih volitvah hud udarec za evropsko združevanje. Okrepile bi se težnje, da se 
poveča moč držav in zmanjšajo pristojnosti skupnih evropskih institucij. Morda bi se spet vzpostavil popoln nadzor na 
nacionalnih mejah. Volitve maja 2019 bi se tako lahko izkazale za referendum o tem, ali naj se EU ohrani v sedanji obliki ali 
vrne v obdobje nacionalnih držav.  

• Sanchez na volilnem shodu odločno proti neodvisnosti Katalonije. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. april 2019 
https://www.dnevnik.si/1042882568/svet/sanchez-na-volilnem-shodu-odlocno-proti-neodvisnosti-katalonije-  
Če se socialisti v Španiji vrnejo na oblast, za Katalonijo ne bo neodvisnosti niti ne bo referenduma o tem, je v nedeljo v 
Zaragozi na predvolilnem shodu pred aprilskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami dejal španski premier Pedro 
Sanchez. “Ne pomeni ne,” je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP jasen Sanchez. 
 
»Če bo oblikovana socialistična vlada, ne bo neodvisnosti Katalonije, ne bo referenduma o neodvisnosti in v Kataloniji ne bo 
kršena španska ustava - to se ne bo zgodilo,« je dejal na shodu socialistične stranke pred predčasnimi volitvami, ki bodo v 
Španiji 28. aprila. 
Sanchez se je odzval na besede vodje katalonskih socialistov Miguela Icete, ki je konec marca v enem od intervjuju dejal, da 
če bi na hipotetičnem referendumu »65 odstotkov Kataloncev želelo neodvisnost, bi morala demokracija najti mehanizem, 
ki bi to omogočil«. 
Zaradi te izjave se je na Iceto vsul plaz kritik, opozicijska ljudska stranka pa je premiera Sancheza obtožila, da se pripravlja na 
dogovor s katalonskimi separatisti. 
Španski premier Pedro Sanchez je konec februarja sklical predčasne parlamentarne volitve, potem ko je parlament zavrnil 
predlog proračuna njegove manjšinske vlade. Redne parlamentarne volitve bi morale potekati leta 2020, a se je že vse od 
nastopa manjšinske vlade lani poleti ugibalo, ali bo premierju uspelo izpeljati mandat. 
Glede na javnomnenjske raziskave bi večino v parlamentu osvojile stranke z desnega političnega spektra - PP, Ciudadanos in 
skrajno desna stranka Vox. Te socialistični vladi očitajo popuščanje zagovornikom katalonske neodvisnosti. 

• Slovenska politika okarala sosednjo Hrvaško. Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 9. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882671/slovenija/sarec-bo-po-razkritju-poskusov-vplivanja-hrvaskih-predstavnikov-na-
pop-tv-sklical-svet-za-nacionalno-varnost  
Predsednik vlade Marjan Šarec je danes sklical svet za nacionalno varnost, zunanji minister Miro Cerar pa je na pogovor 
pozval hrvaškega veleposlanika. Razlog: slovenska vlada ima potrjene informacije, da je Hrvaška prisluškovala Simoni 
Drenik in Jerneju Sekolcu, pred kratkim pa skušala vplivati na slovenske medije. Hrvaška vlada je vse zanikala. 
 
Najnovejši zaplet med Slovenijo in Hrvaško je posledica objave informacije komercialne televizije Pop TV, da je hrvaška 
vlada prek posrednika skušala preprečiti objavo prispevka o aktivnostih hrvaške obveščevalne službe SAO v Sloveniji, ko so 
verjetno leta 2014 posneli pogovor slovenske visoke uradnice na ministrstvu za zunanje zadeve Simone Drenik in sodnika 
Jerneja Sekolca, objavili pa leta 2015 v Večernjem listu.  
Hrvaška naj se vzdrži podobnih dejanj 
Na prvem sklicu sveta za nacionalno varnost (SNAV) v mandatu aktualne vlade so se zbrali pristojni ministri za zunanje, 
notranje in obrambne zadeve Miro Cerar, Boštjan Poklukar in Karl Erjavec, minister za finance Andrej Bertoncelj, ministrica 
za infrastrukturo Alenka Bratušek in pravosodna ministrica Andreja Katič, svetovalec premierja za nacionalno varnost Damir 
Črnčec, direktor Sove Rajko Kozmelj, predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega zbora Dejan Židan, ki je 
skrajšal obisk na Dunaju, in predstavnik največje opozicijske stranke SDS Franc Breznik. (Med sejo sveta je prvak SDS Janez 
Janša objavljal tvite na to temo). Sestanek je trajal skoraj dve uri, na njem pa so bili vodilnim ljudem slovenske države 
predstavljeni trdni dokazi, da je hrvaška obveščevalna služba prisluškovala, vlada sosednje države pa nedavno celo skušala 
vplivati na slovenski medij. Med tremi sklepi sveta za nacionalno varnost (SNAV) velja izpostaviti zadnjega, v katerem je 
zapisano: »SNAV je izrazil pričakovanje, da se Hrvaška v prihodnje vzdrži dejanj, ki so v nasprotju z vrednotami Evropske 
unije, vladavine prava ter varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.« 
Zasačen posrednik hrvaške vlade 
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Novinarji Pop TV so namreč pred tednom dni objavili novico, da je bil v ozadju obveščevalnih aktivnosti pred petimi leti 
aktualni šef kabineta direktorja SAO Davor Franić, v ponedeljek zvečer pa so zgodbo nadaljevali s poskusom preprečitve 
objave te informacije. Po navedbah kolegov s slovenske komercialne televizije je predsednik uprave Styrie za Hrvaško (v 
prostem času je tudi duhovnik) Ivan Tolj skušal prepričati lastnike medijske hiše Pop TV, da prispevka o Franiću ne bi 
objavili. V posnetku pogovora med Toljem in anonimnim predstavnikom »globalne multinacionalke, ki deluje na Balkanu«, 
lahko slišimo, da Tolj govori v imenu hrvaške vlade in da bi, če ne bi objavili prispevka o prisluškovanju, bil predstavnik 
multinacionalke bogato nagrajen.  
Svoboda medijev je svetinja 
Na objavo informacije o poskusih vpliva sosednje države na slovenske medije se je nemudoma odzvala slovenska oblast. 
Predsednik vlade Marjan Šarec je sklical svet za nacionalno varnost, slovenski zunanji minister Miro Cerar pa je na pogovor 
poklical hrvaškega veleposlanika v Sloveniji Borisa Grigića, od katerega je skušala slovenska vlada dobiti pojasnila o poskusih 
vplivanja hrvaške vlade prek posrednikov na uredniško politiko medija v Sloveniji. Zunanji minister Cerar je s povabilom 
slovenske veleposlanice v Zagrebu Smiljane Knez na konzultacije v Ljubljano poslal dodatno sporočilo sosednji državi. Cerar 
je nato v izjavi za javnost pojasnil, da Slovenija ne bo popustila pri obrambi svobode govora. »Slovenija je zrasla ob 
spoštovanju svobode medijev, svobode govora in zato ne bo popustila pri obrambi svobode medijev in svobode govora,« je 
dejal Cerar. 
Nekdanji premier in aktualni zunanji minister je danes nekoliko več povedal o dogodkih leta 2015. Dejal je, da zanj zadnja 
razkritja niso povsem nova, ker so, ko je še bil predsednik vlade, obstajali indici in »ugotovitev o nedopustnih aktivnostih 
Hrvaške.« A tedaj naj bi se odločili molčati o tem zaradi interesov arbitražnega postopka. Tudi v parlamentarnih vrstah je 
mogoče slišati, da naj bi nekdanji šef Sove Zoran Klemenčič članom komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb že 
pred tremi leti kot najverjetnejšega prisluškovalca navajal hrvaško varnostno-obveščevalno službo. 
Hrvaška vse zanika 
Na Hrvaškem so oblast in mediji dolgo časa molčali in doslej afere niso ne omenjali ne komentirali, z izjemo spletnega 
portala Index. Z objavo posnetkov Ivana Tolja, ki je skušal podkupiti eno od vodilnih oseb korporacije, ki ima v lasti Pop TV, 
so se zadeve spremenile. Ožja ekipa predsednika vlade Andreja Plenkovića se je sešla na izrednem sestanku, tema pogovora 
pa so bili dogodki v Sloveniji. Plenkovićev svetovalec za nacionalno varnost Robert Kopal je zatem izjavil, da jim ni jasno, 
zakaj je Tolj govoril, da govori v imenu hrvaške vlade. S tem je svetovalec za nacionalno varnost hrvaškega premierja potrdil 
avtentičnost posnetkov, ki jih je objavila slovenska televizija. »Vlada ni na noben način vplivala na Tolja,« je izjavil Kopal. 
Poleg tega je zanikal kakršno koli vpletenost hrvaške države ali njene obveščevalne službe SAO v prisluškovanje slovenskim 
državljanom. »Ni mogoče, da bi SOA prisluškovala drugi državi,« je še dodal Kopal. Po njegovem se bo čez čas izkazalo, da so 
predstavniki slovenskih oblasti v zmoti, ko obtožujejo hrvaško stran, da so pred petimi leti prisluškovali Slovencem.  
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• Španska zahvala Sloveniji za razumevanje težav.  Agencije. Dnevnik, Ljubljana, 09.04.2019  
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=katalonija  
Na obisku v Sloveniji je bil danes španski zunanji minister Josep Borrell, ki je po pogovorih z gostiteljem Mirom Cerarjem na 
tiskovni konferenci dejal, da se zahvaljuje Sloveniji za razumevanje pri težavah Španije glede Katalonije. Ob novinarskem 
vprašanju o sojenju zaprtim katalonskim politikom, ki jih imajo kritiki Madrida za politične zapornike, je vodja španske 
diplomacije rekel, da ne gre za politični proces, ampak za sojenje politikom, ki so odgovorni. »Morda imajo tudi 
odgovornost kazenskega značaja, a o tem bodo odločili sodniki,« je dejal. Cerar je v zvezi s tem povedal, da Slovenija 
dogajanje spremlja ter da morajo procesi potekati v skladu s španskimi zakoni in vladavino prava. »Gre za notranjo zadevo 
španskega pravosodja, v katero se ne moremo vmešavati, si pa želimo, da zadeve dobijo pravni epilog,« je rekel Cerar.  

• Spomenik ob obletnici priključitve Prekmurja. Vanja Brkić. Dnevnik, 10. april 2019 
https://www.dnevnik.si/1042882743/lokalno/ljubljana/spomenik-ob-obletnici-prikljucitve-prekmurja  
Ljubljanska občina bo obletnico priključitve Prekmurja matičnemu narodu zaznamovala s postavitvijo spomenika na 
bodočem Prekmurskem trgu. 
 
Mestna občina Ljubljana namerava ob Poljanski cesti postaviti spomenik, ki bo zaznamoval priključitev Prekmurja 
matičnemu narodu. Občinska komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij je zeleno luč omenjenemu spomeniku 
dala na pobudo iniciativnega odbora za pripravo aktivnosti ob stoletnici priključitve Prekmurja matičnemu narodu. 
Podobo spomenika bo ljubljanska občina izbrala s pomočjo javnega natečaja. Občina bo ideje sprejemala do 20. maja, 
najboljšo rešitev pa bo strokovna komisija izbrala do konca maja. Strokovni komisiji bo predsedoval podžupan Janez Koželj.  
Spomenik bo stal na novourejeni ploščadi med Poljansko cesto, Ambroževim trgom in Poljanskim nasipom pri sedežu 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Tega ne bodo več zaznamovale v polkrog razporejene klopi, temveč se bo 
ploščad pred stanovanjskim skladom postopoma stopničasto spuščala proti Ambroževem trgu, kaže natečajna 
dokumentacija. Občina v tem dokumentu tudi razkriva, da namerava omenjeni trg poimenovati Prekmurski trg.  
»Kaskadno spuščene stopnice oblikujejo nov javni prostor, ki se prek urejenega obstoječega zelenega prostora spusti na 
ploščad, kjer se odkrivajo prej skriti pogledi na arhitekturno in spomeniško dediščino Plečnikovih zapornic. Ploščad s svojo 
usmerjenostjo ponuja scenografski pogled mimo novega spomenika k zapornicam ter hkrati predstavlja simbolni 
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predprostor Hrenovemu križu, najstarejšemu javnemu spomeniku v Ljubljani,« so prihodnjo podobo opisali v arhitekturnem 
biroju Medprostor, ki je zasnoval prenovo Poljanske ceste, v okviru katere bo na novo urejen tudi omenjeni trg.  

• Jerca Korče: Imamo dokaze o poskusu vplivanja Hrvaške na POP TV. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882831/slovenija/knovs-bo-v-povezavi-s-prisluskovanjem-v-arbitrazi-zaslisal-drenikovo  
Poslanka LMŠ in članica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Jerca Korče je pojasnila, da je 
delegacija Knovsa ob obisku Sove prepoznala »politične« dokaze, da so hrvaške oblasti poskušale vplivati na POP TV pri 
poročanju o prisluhih v arbitraži. Sova je o tem po njenih besedah tudi obvestila premierja Marjana Šarca. 
 
 
Delegacija parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb si je danes v okviru obravnave prisluhov v 
arbitraži in prisluhov slovenskim medijem oz. hrvaškim poskusom, da bi preprečili objavo tovrstnih informacij, na sedežu 
Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) ogledala še dodatne dokaze, ki se nanašajo na dogodke od leta 2015 do 
2019. 
Po besedah Korčetove so lahko razbrali, »da imamo politične dokaze, da je Hrvaška postopala narobe in da bomo branili 
svoj nacionalni interes ter svobodo naših medijev«. »Po tem, kar smo danes videli, je ključno, da slovenska politika pokaže 
enotnost in da želja po izrabi teh dogodkov za notranjepolitične razkole ali boje ne prevlada nad tem, da branimo nacionalni 
interes« je v izjavi novinarjem v DZ dejala Korčetova. Ocenila je tudi, da Sova dela dobro, tako kot se spodobi za normalno in 
sodobno obveščevalno agencijo. 
Konkretno ni povedala, kakšne vrste dokazov so danes dobili, prisluhe, dokumente ali kaj drugega, saj da bi bilo to škodljivo 
za nacionalni interes. Je pa napovedala, da bo politika v tem primeru enotna in bo sodelovanje z agencijo še naprej potekalo 
korektno. 
Trček: Vlada ne bo padla na zgodbi pogrevanja arbitraže 
Korčetova je dejala, da ni pristojna za presojo avtentičnosti prisluhov o poskusih hrvaškega medijskega vplivneža Ivana Tolja 
v imenu hrvaške vlade, da POP TV ne bi objavil prispevka o tem, da je za arbitražne prisluhe odgovoren Davor Franić oz. 
»Davor Mehanik«. Vendar poslanka pri tem zaupa Sovi, ki po njenih trditvah pravi, da je posnetek avtentičen. Korčetova je 
ob tem zatrdila, da je na Sovi prepoznala dokaze, da so hrvaške oblasti poskušale vplivati na POP TV, naj ne poroča o 
prisluhih v arbitraži. 
Na vprašanje, v koliko časa je Sova o tem obvestila državni vrh, je poslanka odgovorila, da je o tem po ustaljeni praksi 
obvestila predsednika vlade Marjana Šarca. Kdaj točno je to storila, je treba po njenih besedah vprašati kabinet 
predsednika vlade. 
Poslanec Levice Franc Trček pa je v izjavi novinarjem v DZ ocenil, da bo ta vlada, »če bo padla, padla na javnem zdravstvu, 
ne pa na zgodbi pogrevanja arbitraže in zgodbi POP TV«. Ob tem pa ga veseli, da slovenska obveščevalno-varnostna služba 
ustrezno deluje. 
Na vprašanje, ali verjame razlagi hrvaške vlade in hrvaških obveščevalcev, da s tem nič nimajo, Trček ni želel neposredno 
odgovoriti. Vsi prisluškujejo vsem in sočasno medsebojno sodelujejo, je dejal in opozoril, da se je tega treba zavedati. »Tega 
bi se moral zavedati že mestni svetnik, kaj šele poslanec,« je pristavil. 
Pojasnil je še, da je denimo ob poskusu lobiranj v povezavi z infrastrukturnimi projekti v tem mandatu predsedniku DZ 
predlagal uvajalni seminar iz protiobveščevalnih ukrepov za vse poslance. 
Trček je na vprašanje, ali se mu zdi prav, da obudijo preiskavo, odgovoril, da so ob tem pozabili »na nekega gospoda, ki ga 
boste težje dobili kot Drenikovo«. Ni sicer izrecno povedal, na koga misli, si je pa Knovs že v prejšnjem mandatu prizadeval, 
da bi se pogovorili s slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem, a neuspešno. 
»Učimo se na lastni napaki in želel bi si, kar je odgovornost politike, da se učimo tako, da se nam drugi ne bodo smejali. Ne 
sosedje ne kdor koli drug,« je še dejal Trček. 
Knovs bo v povezavi s prisluškovanjem v arbitraži zaslišal Drenikovo 
Tonin (NSi) je danes napovedal obuditev preiskave slovenske agentke v arbitraži s Hrvaško Simone Drenik zaradi 
prisluškovanja. Dejal je tudi, da so tuje obveščevalne agencije v Sloveniji zelo dejavne. 
Tonin je povedal, da je šla v okviru današnje obravnave prisluhov v arbitraži in prisluhov slovenskim medijem oz. hrvaškim 
poskusom, da bi preprečili objavo tovrstnih informacij, delegacija komisije tudi na sedež slovenske obveščevalne službe 
Sova, kjer so si ogledali še dodatne dokaze. Zajeli pa so dokaze od leta 2015 do 2019. 
Pojasnil je, da so imeli informacije, da za prisluhi pogovorom med slovensko agentko Drenikovo in arbitrom Jernejem 
Sekolcem stoji hrvaška obveščevalna služba, že 14. decembra 2016. Izrazil je prepričanje, da je Sova pripravila ustrezne 
informacije in usposabljanje projektne skupine za arbitražo glede protiobveščevalnih aktivnosti, ki pa da na zunanjem 
ministrstvu tedaj očitno niso bili upoštevani. 
Zato bo komisija izvedla preiskavo zlasti Drenikove, zakaj ni upoštevala teh navodil Sove in zakaj jih ni MZZ. Pojasnil je, da se 
je komisija z zadevo sicer že ukvarjala v prejšnjem sklicu, a Drenikove še niso zaslišali. »Poslanci si zaslužimo odgovor, zakaj 
je tako komunicirala,« je dejal Tonin. »Raziskali bomo, zakaj MZZ ni sprejel vseh predlogov Sove,« je poudaril. »Če je šlo za 
malomarnost, se pričakuje, da bodo ljudje, ki so ogrozili ta pomemben projekt, odgovarjali. Če pa bi se izkazalo, da je 
kateregakoli od teh ljudi Hrvaška pridobila na svoj stran, je to jasno opozorilo Sloveniji, da mora okrepiti svojo obveščevalno 
dejavnost,« je še poudaril Tonin. Izpostavil je še, da je hrvaška obveščevalna služba SOA na območju Slovenije zelo aktivna 
in dela zelo intenzivno in da prisluškovanje v arbitraži ne bi smelo nikogar presenetiti. Arbitraža po njegovih besedah ni bila 
v interesu Hrvaške, predvsem ne kot način reševanja ozemeljskih sporov v regiji. Zato si je prizadevala arbitražo 
kontaminirati, je prepričan Tonin. 
Tonin: Večina politikov, mnenjskih voditeljev in novinarjev je na seznamu SOA 
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SOA je potem po uspešnem prisluškovanju Drenikovi in Sekolcu večkrat skušala zabrisati sledi, da naj bi bila ona za temi 
prisluhi. Enkrat je skušala preko bivšega ustavnega sodnika lansirati informacije, da so za prisluhe odgovorni Američani, 
drugič pa da so jih naredili nemški obveščevalci. 
Glede prisluhov o poskusih hrvaškega medijskega vplivneža Ivana Tolja v imenu hrvaške vlade, da POP TV ne bi objavil 
prispevka o tem, da je za arbitražne prisluhe odgovoren Davor Franić oz. »Davor Mehanik«, je Tonin povedal, da so si 
ogledali tudi te dokaze. Ocenil je, da gre pri tem morda tudi za kaznivo dejanje poskusa podkupovanja. Ni pa izključil 
možnosti, da gre tudi v tem primeru za poskus »brisanja sledi«. Izrazil je prepričanje, da je »večina politikov, mnenjskih 
voditeljev in novinarjev na seznamu SOA« in da bi morali povečati ozaveščenost glede tega problema in da bi morali vsi 
delovati bolj samozaščitno. Na koncu je tudi menil, da na podlagi vseh teh informacij »hrvaški vladi ne gre verjeti« in da je 
bila napaka, ker se je Hrvaško še pred končano arbitražo spustilo v EU. Je pa Slovenija zdaj s tem odzivom na razkritja o 
prisluškovanju in poskusih vplivanja na medije po Toninovih besedah »pokazala zobe« in da ne bo dopuščala agresivnega 
pristopa Hrvaške do Slovenije. 
Vendarle bosta državi na koncu morali umiriti duhove in najti pot do rešitve. Ta po njegovem mnenju ne more biti nič 
drugega kot arbitražna razsodba, saj nobena država ne more sprejeti manj, kot ji daje ta razsodba. To pa pomeni, da tudi 
nobena ne more dobiti več, je prepričan. 
Plenković zavrača »namigovanja o nadnaravni moči« hrvaške vlade 
Hrvaški vladi ni mogoče ničesar očitati, je poudaril hrvaški premier Andrej Plenković v povezavi s prisluškovalno afero glede 
arbitraže ob prihodu na vrh EU o brexitu. Namigovanja, da imamo nadnaravno moč in da vplivamo na to, kaj bo objavil 
kateri medij, so pretenciozna in nerealna. Ne vem, kako je lahko to resen argument, je dejal. 

• Pahor podelil državna odlikovanja predstavnikom manjšin. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. april 2019 
https://www.dnevnik.si/1042882924  
Predsednik republike Borut Pahor je na današnji slovesnosti vročil državna oblikovanja predstavnikom slovenskih manjšin v 
sosednjih državah. Red za zasluge je prejela Tamara Blažina, medalje za zasluge pa so prejeli Alojz Debelis, družina Mukič in 
Janez Stergar, so zapisali v uradu predsednika republike.  

• Po Židanovih besedah nas pri zagotavljanju sobivanja z Romi čaka še veliko dela. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. 
april 2019 

https://www.dnevnik.si/1042882942/slovenija/po-zidanovih-besedah-nas-pri-zagotavljanju-sobivanja-z-romi-caka-se-
veliko-dela  
V DZ so danes obeležili svetovni dan Romov, ki je sicer 8. aprila. Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik DZ Dejan Židan. 
Ocenil je, da nas pri zagotavljanju sobivanja z Romi čaka še veliko dela. Minister za kulturo Zoran Poznič pa je na 
ministrstvu sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije iz Murske Sobote. 
 
Židan je v nagovoru spomnil, da je romska kultura na evropskih tleh prisotna že od 14. stoletja in je sestavni del evropske 
kulturne dediščine. Življenje Romov pa po njegovih besedah ni bilo in ni vedno lahko, saj so bili Romi pogosto preganjani in 
diskriminirani. »Vendar pa moderna Evropa zagotavlja načelo sobivanja, strpnosti in pogovora, ki nas vse skupaj bogati. 
Včasih smo uspešni, včasih žal ne, ali pa ne v celoti. Zato je pred nami še mnogo dela,« je dejal. 
Na slovesnosti so se s kulturnim programom predstavili romski otroci iz pripravljalnega vrtca in večnamenskega centra v 
naselju Kerinov grm v Občini Krško, ki delujeta v okviru projekta Skupaj za znanje. Odprli so tudi fotografsko razstavo Vsi 
otroci so naši otroci - Sa čhavora hile mengare čhavora, ki jo je pripravil Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Ta bo na 
ogled v preddverju velike dvorane DZ do petka do 12. ure. 
Minister za kulturo Poznič pa je na ministrstvu sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije iz Murske Sobote in otroke 
romskega naselja Kerinov Grm, ki so vključeni v projekt Skupaj za znanje. Ob tem je poudaril, da mora vsaka družba razvijati 
vse tisto, »kar s sabo nosi tako topla, stara kultura, kot je romska kultura«. 
Na ministrstvu za kulturo deluje služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, so pojasnili na spletni strani in dodali, 
da je bilo prav ministrstvo za kulturo prva institucija, s katero je romska skupnost sodelovala. Cilj projekta Skupaj za znanje 
je nuditi podporo in pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni sistem ter jih 
spodbuditi k pridobivanju novih znanj in izkušenj tudi izven šolskih prostorov. 
Naselje Kerinov Grm v občini Krško predstavlja primer dobre prakse, kjer v okviru projekta delujeta Pripravljalni vrtec 
Kerinov Grm in Večnamenski center Kerinov Grm ob sodelovanju z Osnovno šolo Leskovec pri Krškem in njihovim vrtcem. 

• Erjavec: Prav bi bilo, da Knovs zasliši tako Drenikovo kot Sekolca. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882921/slovenija/erjavec-prav-bi-bilo-da-knovs-zaslisi-tako-drenikovo-kot-sekolca  
Nekdanji zunanji in zdaj obrambni minister Karl Erjavec pozdravlja odločitev komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih 
služb (Knovs), da obudi preiskavo slovenske agentke v arbitraži Simone Drenik zaradi prisluhov v pogovoru z arbitrom 
Jernejem Sekolcem. Prav bi bilo, da zaslišijo tudi Sekolca, meni Erjavec, ki tudi sam pričakuje vabilo komisije. 
 
Delegacija parlamentarne komisije je sicer v okviru obravnave prisluhov v arbitraži in prisluhov slovenskim medijem oz. 
hrvaškim poskusom, da bi preprečili objavo tovrstnih informacij, v sredo šla tudi na sedež Slovenske obveščevalno-
varnostne agencije (Sova), kjer so si ogledali še dodatne dokaze. Zajeli so dokaze od leta 2015 do 2019. 
Kot je v današnji izjavi za STA po seji vlade povedal Erjavec, je prav, da se razjasni, zakaj je sploh prišlo do pogovorov med 
Drenikovo in Sekolcem. Ponovno je zatrdil, je ministrstvo za zunanje zadeve sprejelo vse potrebne ukrepe glede varnosti in 
zaščite komunikacije, Sova pa je člane projektne skupine in druge v arbitražnem postopku poučila, kako naj delujejo. Zato 
mu ni razumljivo, zakaj je prišlo do prisluškovalne afere. 

https://www.dnevnik.si/1042882924
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»Očitki, da ministrstvo ni poskrbelo za varno komunikacijo med arbitrom in agentko, so nesprejemljivi, saj arbiter ne bi smel 
z nikomer komunicirati, zlasti pa ne s strankami v postopku,« je poudaril Erjavec. Če bo sam povabljen pred komisijo, se bo 
odzval, je napovedal, a dodal, da kaj več od tega, kar je že večkrat povedal javnosti, ne bo mogel povedati. Po Erjavčevih 
navedbah je direktor Sove Rajko Kozmelj na seji vlade minuli teden pojasnil zadeve glede prisluhov v sami arbitraži oziroma 
da so prisluškovale hrvaške obveščevalne službe, na svetu za nacionalno varnost pa tudi glede prisluhov o poskusih 
hrvaškega medijskega vplivneža Ivana Tolja v imenu hrvaške vlade, da POP TV ne bi objavil prispevka o tem, da je za 
arbitražne prisluhe odgovoren Davor Franić oz. Davor Mehanik. 
Na vprašanje, ali so za slednje dobili dokaze, je Erjavec odgovoril: »Direktor Sove me je prepričal, da to temelji na dejstvih. 
Če zložimo vse okoliščine, ni razloga, da ne bi verjeli, da se je res tako zgodilo.« Ob tem je spomnil, da so bili ti posnetki 
javno objavljeni. »Te ideja mu verjetno ni prišla sama po sebi, gotovo mu je to kdo naročil,« je prepričan Erjavec glede 
poskusa vpliva hrvaških oblasti na poročanje POP TV. Glede na to, da so se zadeve začele kopičiti, je po Erjavčevi oceni tudi 
prav, da je premier Marjan Šarec sklical svet za nacionalno varnost in da je tudi predstavnik največje opozicijske stranke 
lahko iz prve roke prejel informacije, ki so jih ministri glede prisluhov v sami arbitraži prejeli na vladi. 
Sicer pa tudi Erjavec izpostavlja, da bi bili zelo naivni, če bi mislili, da v Sloveniji ni obveščevalnih dejavnosti. A ob tem 
opozarja, da kultura samozaščite v Sloveniji ni na posebej visoki ravni: »Vidimo, da včasih kakšne zadeve kar sami izdajamo, 
kakšni interni ali zaupni dokumenti radi prihajajo v javnost,« je dejal. 

• Šarec govoril s Plenkovićem: Hrvaška se naj vzdrži slabih praks. Ag. Dnevnik, Ljubljana, 11. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042882887/slovenija/sarec-govoril-s-plenkovicem-hrvaska-se-naj-vzdrzi-slabih-praks  
Po razkritju afere poskusov hrvaškega vplivanja na poročanje slovenskih medijev o prisluhih v arbitražnem postopku je 
slovenski premier Marjan Šarec v pogovoru s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem zahteval končanje 
tovrstnih slabih praks južne sosede. 
 
Slovenski premier Marjan Šarec se je ob robu evropskega sveta vendarle sešel na kratko s hrvaškim predsednikom vlade 
Andrejem Plenkovićem. »Hrvaškemu premieru sem povedal, kaj nas moti,« je po vrhu pojasnil Šarec. Plenkoviću je izrazil 
slovensko pričakovanje, da se Hrvaška vzdrži takšnih ravnanj in slabih praks. Izrazil mu je pričakovanje, da bosta Slovenija in 
Hrvaška nekoč pravi prijateljici: »Danes še imamo nekaj odprtih vprašanj«. Povedal mu je tudi, da Slovenija pričakuje 
uresničitev arbitražne razsodbe. 
S predsednikom komisije Jean-Claude Junckerjem o poskusih hrvaškega vplivanja na poročanje slovenskih medijev ob robu 
vrha ni govoril.  
 

Večer, Maribor 

• Madžarska zaradi Mladinine naslovnice protestira pri MZZ in prosi za pomoč pri preprečevanju incidentov. M.R. 
Večer, Maribor, 05.04.2019 

https://www.vecer.com/madzarska-zaradi-mladinine-naslovnice-uradno-protestira-pri-mzz-repovz-ogrozena-
suverenost-slovenije-6687588  
 
 Odgovorni urednik Mladine Grega Repovž: Ogrožena suverenost Slovenije. 
Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je zaradi provokativne naslovnice Mladine, ki je bila objavljena 22. marca, na njej pa 
je karikatura madžarskega premiera Viktorja Orbana, predsednika slovenske opozicijske stranke SDS Janeza Janše ter še 
dveh članov stranke, Branka Grimsa ter Milana Zvera, slovenskemu zunanjemu ministrstvu poslalo uradno "verbalno 
noto".  
V noti, ki je bila poslana tri dni po objavi, torej 25. marca, so zapisali, da naslovnica "krši načela svobode tiska in svobode 
izražanja". Veleposlaništvo je prepričano, da dejanja, kot je objava takšne naslovnice, škodijo sicer 
"odličnemu dvostranskemu sodelovanju naših držav". 
"Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani zato protestira pri Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije zaradi politično 
neodgovorne naslovnice tednika Mladine in Ministrstvo prosi za pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov v 
prihodnosti," so še zapisali. Na koncu pa so še izrekli globoko spoštovanje slovenskemu ministrstvu za zunanje zadeve.  
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Slika: Verbalna nota madžarskega veleposlaništva v Ljubljani zaradi Mladinine naslovnice. Foto: Večer 
  
Največji lik na naslovnici, katere avtor je Tomaž Lavrič, je Orban z iztegnjeno desno roko, v njegovem objem pa mu skačeta 
Janša in Zver. Grimsov lik pa drži zastavo, ki je kombinacija slovenske in madžarske zastave. Barve zastave so madžarske, 
tudi razporedite je takšna, kot je na madžarski zastavi, hkrati pa ima grb, ki je podoben slovenskemu, vendar v njem ni treh 
šesterokrakih zvezd, temveč je napis SDS. Tudi grb je obarvan v barve madžarske zastave. Okoli vseh štirih likov so 
postavljeni srčki. Naslov ob karikaturi pa se glasi "Evropo damo, Orbana ne damo". Podnaslov pa pravi: "SDS je v spopadu 
med demokratično Evropo in avtokratsko Madžarsko izbrala skrajni vzhod." 
Repovž: To kaže, s kom imamo dejansko opravka 
V današnjem Mladininem uvodniku z naslovom "Ogrožena suverenost Slovenije" je odgovorni urednik Grega Repovž 
zapisal, da so tudi v uredništvo 25. marca prejeli protestno pismo madžarske veleposlanice v Ljubljani Edit Szilayine Batorif. 
Pismo jih je presenetilo. "Nezaslišano in nesprejemljivo je, da predsednika vlade države, ki je zaveznica Slovenije v EU in 
Natu, enačite s pripadniki mračnih sil preteklosti!" Repovž citira pismo veleposlanice.  
Odziv Društva novinarjev Slovenije  
"V Društvu novinarjev Slovenije se pridružujemo uredništvu Mladine v ugotovitvah, da je diplomatska nota madžarske 
ambasade, v kateri se je ta opredelila do naslovnice Mladine 22. marca 2019 in od slovenskega zunanjega ministrstva celo 
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pričakovala posege v uredniško avtonomijo medija, dokaz resnosti razmer v tako imenovani demokratični Evropi. Da 
madžarsko veleposlaništvo označi naslovnico tednika Mladina za 'politično neodgovorno' in pozove slovensko zunanje 
ministrstvo, naj 'pomaga pri preprečevanju podobnih incidentov', je ne le popolnoma nesprejemljiv, temveč skrajno 
nezaslišan izraz predstave o popolnem oblastnem nadzoru, discipliniranju in obvladovanju medijev." so zapisali v DNS. Več 
lahko preberete TUKAJ.   
Dodaja, da pismo kaže, "s kakšno politiko imamo opravka v sosednji državi in kaj se je zgodilo v državi Evropske unije, ki naj 
bi bila nekakšna zveza demokratičnosti". Slovensko zunanje ministrstvo je, tako Repovž, na noto že odgovorilo z besedami, 
da spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih 
medijev, niti je ne ocenjuje. "Odgovor ministrstva, ki ga vodi Miro Cerar, je tak kot mora biti odgovor resne države. Hladen 
in ne dopušča nobene razprave," nadaljuje urednik Mladine.  
Zahteval bo sklic skupne seje odborov DZ za kulturo in za zunanjo politiko 
Poslanec SMC Gregor Perič pozdravlja odločen odgovor slovenskega ministrstva za zunanje zadeve na uradni protest 
madžarskega veleposlaništva v Sloveniji v zvezi z naslovnico tednika Mladina. "Poziv madžarskega veleposlaništva je 
popolnoma nesprejemljiv in kaže na velik odmik madžarskih oblasti od splošnega dojemanja svobode medijev, kot ga 
razumemo v velikem delu skupne evropske družine. Gre še za enega v nizu ravnanj Orbanove vlade, ki ga moramo vzeti kot 
resno opozorilo, da naše vrednote, ki jih živimo v EU, niso samoumevne," je poudaril Perič, ki je sicer tudi član odbora za 
zadeve EU.  
"Odločen odziv našega ministrstva za zunanje zadeve, ki je zapisalo, da MZZ dosledno spoštuje načelo svobode medijev in 
svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev niti je ne ocenjuje, je pravilen in ga 
pozdravljam," je še dejal Perič in napovedal, da bo zahteval sklic skupne seje odborov DZ za kulturo in za zunanjo politiko.  
Diplomatska nota tudi kaže, "kako resne so razmere in s kom imamo dejansko opravka - ne samo mi, temveč celotna 
Evropa", opozarja in dodaja: "Država, ki si drzne zahtevati od vlade druge države, naj ukrepa zoper novinarje, ki ji je to tako 
naravno, pomeni resno varnostno grožnjo celotni regiji."  
 
 Ob tem Repovž še piše, da je prek SDS Madžarska prišla do dela slovenskih medijev, ki so zdaj združeni v madžarsko 
državno propagandno podjetje, ki da zastopa madžarske interese ter napada slovensko državo in njene institucije.   
Hkrati urednik Mladine opozarja, da Madžarska podeljuje državljanstva prebivalcem Prekmurja, tam izvaja investicije, 
načrtno financira družbene dejavnosti. Opozori še na fotografijo, ki so jo prav tako objavili v današnji številki v rubriki 
Dinamit. Na njej je omenjena veleposlanica, za njo pa zemljevid Madžarske, na njem pa je kot del naše sosede vrisano tudi 
Prekmurje. "Niti se ne trudijo skrivati svojih teženj," ocenjuje proti koncu. 
Konča pa s citatom Mladininega kolumnista, sicer ekonomista Bogomirja Kovača, ki govori, da Slovenijo varnostno ogroža 
tudi Madžarska, "ki sistematično vstopa v Prekmurje". 

• (VIDEO) Fajonova in Bullmann ostro obsodila protestno noto Madžarske, SD kritičen do zunanjega ministrstva.   
                  Miha Dajčman. Večer, Maribor, 05.04.2019 
https://www.vecer.com/video-fajonova-in-bullmann-ostro-obsodila-protestno-noto-madzarske-sd-kriticen-do-
zunanjega-ministrstva-6688011 
 
Kot smo poročali, je madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani zaradi provokativne naslovnice Mladine, ki je bila objavljena 22. 
marca, slovenskemu zunanjemu ministrstvu poslalo uradno "verbalno noto". Odzval se je vrh stranke SD in vodja skupine 
S&D. 
Vrh stranke SD je z vodjo Skupine S&D v evroparlamentu Udom Bullmannom obiskal Maribor. Ob robu obiska sta na temo 
protestne note Madžarske zaradi naslovnice Mladine, o kateri smo v Večeru že pisali, spregovorila evropska poslanka in 
nosilka liste SD na majskih volitvah v evropski parlament Tanja Fajon in nemški politik, evropski poslanec in vodja Skupine 
S&D Udo Bullmann.  
Da gre za kritično potezo Madžarske, je dejala Fajonova in ostro obsodila "nedopusten poseg v svobodo medijev". "To je 
neka stara praksa, ki ne sodi v Slovenijo. Medije razumemo kot tiste, ki nadzorujejo oblast, ne pa da služijo oblasti," je dejala 
Fajonova. Nekdanja novinarka je ogorčena, da slovensko zunanje ministrstvo o zadevi ni obvestilo javnosti: "Od ministrstva 
pričakujemo pojasnila, kako bodo v zvezi s tem ukrepali. Smo za sodelovanje in prijateljstvo s sosedskimi državami, vendar v 
evropskem duhu - da obe strani spoštujeta svobodo, varovanje, demokracijo in medije."  
Bullmann je dejal, da moramo v Evropi braniti svojo svobodo. "Noben režim nam ne sme preprečiti izražanja mnenj," je dejal 
nemški evroposlanec. 

• Diplomatska nota zaradi Mladine: Za Jeretiča "normalna poteza", Virant: "Bedno". Oglasil se je še predsednik 
Pahor. DR, STA. Večer, Maribor, 05.04.2019 

https://www.vecer.com/diplomatska-nota-zaradi-mladine-za-jeretica-normalna-poteza-virant-bedno-6687822  
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Slika: Sebastjan Jeretič in Gregor Virant. Foto: Večer  
 
Kot smo poročali, je madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani zaradi provokativne naslovnice Mladine, ki je bila objavljena 22. 
marca, na njej pa je karikatura madžarskega premiera Viktorja Orbana, predsednika slovenske opozicijske stranke 
SDS Janeza Janše ter še dveh članov stranke, Branka Grimsa ter Milana Zvera, slovenskemu zunanjemu ministrstvu poslalo 
uradno "verbalno noto". Več si lahko preberete TUKAJ.  
Zadeva je na družbenih omrežjih že sprožila debato, nenavaden zapis pa je delil Sebastjan Jeretič, ki je nazadnje svetoval 
bivšemu koprskemu županu Borisu Popoviču pri odnosih z javnostmi, pred tem pa je pomagal Socialnim demokratom in 
Borutu Pahorju pri zmagi na državnozborskih volitvah leta 2008.  
Jeretičev zapis so že komentirali nekateri novinarji - odziv Društva novinarjev Slovenije si lahko preberete TUKAJ, oglasil pa 
se je tudi Gregor Virant, minister v več vladah in nekdanji predsednik DZ. 
Oglasil se je tudi Žiga Turk, minister v obeh Janševih vladah, ki na tokratnih evropskih volitvah kandidira na listi NSi ... 
Predsednik republike Borut Pahor je danes izrazil pričakovanje, da tako kot se sam "vedno vzdržim komentiranja medijev", 
"da bodo enako mero vzdržanosti pri komentiranju slovenskih medijev zavzele tudi vlade drugih držav". 
O diplomatskem sporu med Slovenijo in Hrvaško poroča tudi bruseljski Politico. Napisali so, da niso dobili ne 
odziva madžarskega zunanjega ministrstva niti stranke SDS. Navajajo odgovornega urednika Mladine Grego Repovža, zakaj 
takšna naslovnica: "Orban govori kot fašist, se obnaša kot fašist, uporablja antisemitsko retoriko. Madžarska je država, ki ne 
skriva, da poskuša posegati v avtonomijo slovenske države s kapitalom in na vse druge načine."   
Kar počne Mladina, je omalovaževanje odločitve madžarskega ljudstva, ki je Viktorja Orbana tretjič zapored z dvotretjinsko 
večino izvolilo za predsednika vlade, je zaničevanje Madžarov, pa je za Slovensko tiskovno agencijo povedala danes 
madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Szilagyine Batorfi. 

• Romska skupnost v Mariboru: Strpnost je dobra za vse. Andreja Kutin Lednik. Večer, Maribor, 05.04.2019 
https://www.vecer.com/romska-skupnost-v-mariboru-strpnost-je-dobra-za-vse-6688020  
 
Ob svetovnem dnevu Romov so pripravili slavje in poudarili, da je v Mariboru sobivanje dobro. 
Z romsko glasbo, plesom in recitacijami so mariborski Romi v romski gostilni Romani Kafenava danes obeležili svetovni dan 
Romov. Po besedah slavnostnega govornika, predsednika DZ Dejana Židana je to priložnost, da Romi opomnijo širšo javnost 
na edinstvenost romske kulture in hkrati opozorijo na še vedno prisotno diskriminacijo, s katero se soočajo na številnih 
področjih življenja. 
"V preteklosti ste Romi prehodili trnovo pot preživetja. Velikokrat ste bili deležni poniževanja, celo zaničevanja, bili ste na 
robu obstoja. Sčasoma pa je v Evropi in Sloveniji vendarle dozorelo spoznanje, da kulturna in etnična raznolikost bogatita 
sleherni narod. Prav mnoštvo avtonomnih in enakopravnih entitet predstavlja največje bogastvo Evrope, kot jo poznamo 
danes," je izpostavil Židan. 
Direktor vladnega urada za narodnosti Stanko Baluh je spomnil na več stoletno navzočnost Romov v slovenski družbi. Po 
njegovih besedah ima Slovenija od osamosvojitve vrsto programov za Rome, ki prispevajo k boljšemu sobivanju in napredku 
celotne skupnosti, hkrati pa je opozoril, da je za uspešnost teh pobud pomembna tudi zavzetost romske skupnosti same. 
"Če bomo strpni drug do drugega, bo dobro za vse," je izpostavil gostitelj današnje prireditve, predsednik mariborskega 
romskega društva Romano Pralipe Fatmir Bećiri. Kot primer dobre prakse je izpostavil položaj romske skupnosti v 
Mariboru, ki šteje okoli 3000 ljudi. Po njegovih besedah gre otrokom v šolah iz leta v leto boljše, boljše so tudi bivalne 
razmere in sodelovanje z lokalnimi institucijami. "Če slučajno nastopijo kakšne napetosti, takoj ukrepamo, da jih odpravimo, 
še preden bi prišlo do večjih težav," je povedal. 

• Šarec ob dnevu Romov: Vsi narodi se morajo truditi za sobivanje in spoštovanje. STA. Večer, Maribor, 
06.04.2019 

https://www.vecer.com/sarec-vsi-narodi-se-morajo-truditi-za-sobivanje-in-spostovanje-6688368 
 
Mednarodni dan Romov od leta 1990 zaznamujemo 8. aprila, na dan, ko je bilo leta 1971 v Veliki Britaniji prvo mednarodno 
srečanje Romov. 
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Na današnji osrednji slovesnosti ob dnevu Romov v Murski Soboti je predsednik vlade Marjan Šarec poudaril, da se morajo 
vsi narodi vedno truditi za sobivanje in spoštovanje, predvsem pa mora vsak narod ohranjati svojo identiteto, kar je 
temeljna pravica. 
"To je tudi spoštovanje človekovih pravic, kajti pravica enega se konča tam, kjer se konča pravica drugega. In dokler bomo 
drugim vsiljevali svoje, ne bomo dobili rezultata, ko pa se bomo postavili v kožo drugega, kako on čuti, kako misli in kako si 
želi živeti, potem bomo kar naenkrat srečnejši vsi, ne da bi sploh vedeli, kdaj. In to se mi zdi temelji poudarek današnjega dne 
in vseh naslednjih - spoštovanje in predvsem razmišljanje z glavo drugega. Marsikaj nam bo bolj jasno," je povedal Šarec. 
 

 
Slika: Predsednik vlade Marjan Šarec in predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc. Foto:  Jure Zauneker  
 
Kot slavnostni govornik je uvodoma dejal, da si vsak narod zasluži pravico živeti tako, kot si želi, da si zasluži pravico 
ustvarjati in delati, ne da bi mu pri tem kdorkoli nasprotoval. "Tudi Slovenci smo bili v zgodovini velikokrat preganjani in kot 
narod mnogim nismo bili všeč, tudi za nas je veljalo, da je naš jezik dober za kmete, da si ne zaslužimo knjig, ničesar," je 
nadaljeval Šarec in opozoril, da na to Slovenci včasih pozabljamo. 
"Romska skupnost v Sloveniji je tradicionalna skupnost in nihče, tudi v tej vladi, si ne dela utvar, da Romi niste narod. Ste 
narod in ste narod s ponosno zgodovino in si zaslužite tudi takšno obravnavo. Strinjam se, da še ni vse urejeno, vedno se 
moramo truditi predvsem za sobivanje, za spoštovanje drug drugega in za to, da poskušamo prisluhniti drug drugemu," je 
povedal premier. 
 

 
Slika: Osrednja slovesnost ob dnevu Romov v Murski Soboti. Foto: Jure Zauneker 
 
To po njegovih besedah velja za vse narode, od vsakega posameznika pa je odvisno, kako bo gradil skupno prihodnost. 
Predsodki, neznanje, nevedenje in nespoštovanje so ključni za začetek sporov in trenj in da trenja preidejo v še kaj večjega, 
je dejal. "Mislili smo, da smo družba, ki je imuna na to, in da smo to že zdavnaj prerasli, ampak vidimo, da ni tako, da se je za 
to treba vedno truditi, vsak dan znova," je še poudaril Šarec. 
Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je v pozdravnem nagovoru spomnil, da se Romi tudi danes borijo za 
iste cilje, kot so se ob ustanovitvi njihove organizacije v Sloveniji pred 20 leti, to je izboljšanje položaja skupnosti. 
"Romi smo del evropske in slovenske skupnosti, na žalost pa smo še vedno diskriminirana skupnost, ki doživlja sovražni 
govor, rasizem, segregacijo, različne pritiske. Menimo, da je treba aktivnosti romske skupnosti in predvsem zveze razvijati 
tako, da bomo takšne pojave v slovenskem prostoru odpravili," je dejal Horvat, prepričan, da bo slovenska javnost, 
predvsem pa oblast, pripravljena z njimi sodelovati, jim pomagati, predvsem pa jih poslušati. 
 
"Mnogokrat nismo slišani, za to je potrebno razumevanje, predvsem na področjih, s katerimi imamo težave, to pa so bivalne 
razmere, infrastruktura, izobraževanje in zaposlovanje," je sklenil predsednik romske zveze. 
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Slovesnosti so se med drugimi udeležili nekdanji predsednik Milan Kučan, evropski poslanec Igor Šoltes, poslanca Lidija 
Divjak Mirnik in Ferenc Horvath, generalni sekretar vlade Stojan Tramte in direktor urada za narodnosti Stanko Baluh. 

• Hrvaški minister v odzivu na Šarčevo izjavo o pomenu članstva Hrvaške v schengnu. STA. Večer, Maribor, 
06.04.2019 

https://www.vecer.com/hrvaski-minister-v-odzivu-na-sarcevo-izjavo-o-pomenu-clanstva-hrvaske-v-schengnu-6688353  
 
Hrvaški notranji minister Davor Božinović se je danes odzval na izjavo slovenskega premierja Marjana Šarca, da je Hrvaška 
še daleč od izpolnjevanja kriterijev za članstvo v schengenskem območju. Kot je dejal, je članstvo Hrvaške v tem območju 
preveč pomembno za varnost Hrvaške, Slovenije in Evropske unije. 
Potem, ko je te dni v Sloveniji prišlo na dan, da so hrvaški obveščevalci leta 2015 prisluškovali pogovorom slovenskega 
sodnika na arbitražnem sodišču o meji med državama Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik, je premier Šarec v petek za 
POP TV na vprašanje, ali je zaskrbljenost o delovanju sosedov dovolj velika, da bi Slovenija pritisnila zavoro pri vstopanju 
Hrvaške v schengen, dejal, da do te točke, ko bi se to sploh lahko zgodilo, še nismo prišli. Hrvati namreč po njegovih 
besedah "še zdaleč niso na tej točki, da bi izpolnjevali kriterije za vstop". 
Božinović je v odzivu menil, da je članstvo Hrvaške v schengnu preveč pomembno za varnost Hrvaške, Slovenije in Evropske 
unije. Pohvalil je dobro sodelovanje slovenske in hrvaške policije na meji, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Glede hrvaške pripravljenosti na članstvo je dejal, da v prihodnjih mesecih pričakujejo, da bo Evropska komisija potrdila 
pripravljenost države še glede preostalih treh od skupno osmih kriterijev. 
Glede tega, ali bi Slovenija morda lahko pogojevala vstop Hrvaške v schengen z nekim dogovorom glede arbitraže o meji, ki 
je Hrvaška ravno zaradi slišanega v omenjenih prisluhih ne priznava, je menil, da vprašanji nista povezani. Znova je izpostavil 
pomen članstva Hrvaške za varnost povezave in obeh držav. 
Tega, ali so hrvaški obveščevalci prisluškovali Sekolcu in Drenikovi, pa ni želel komentirati. 

• Madžarsko "posredovanje" proti Mladini odmeva na tujem. Rok Kajzer. Večer, Maribor, 07.04.2019 
https://www.vecer.com/madzarsko-posredovanje-proti-mladini-odmeva-na-tujem-6688566  
 
Vse kaže, da je intervencija madžarskega veleposlaništva zoper Mladino dosegla učinek, ki ga niso želeli 
"Tito jim ni mogel nič, zdaj na njih juriša Orban," je nekoliko hudomušno zapisal hrvaški Express in dodal, da se "svet smeje 
Viktorju Orbanu in njegovi diplomaciji" zaradi odziva na naslovnico Mladine, ki izhaja v Sloveniji. Dodali so, da Madžari 
očitno ne poznajo zgodovine tega medija, ki se je norčeval iz svetinj celo v času socializma, ko to ni bilo niti najmanj modro. 
Madžarsko nediplomatsko posredovanje zoper Mladino je izzvalo precej odzivov v regiji. Hrvaški Telegram je med drugim 
zapisal, da je "naslovnica enega slovenskega časopisa tako razburila Madžare, da so Slovencem poslali protestno noto". 
Mladina je med hrvaškimi mediji požela precej simpatij; portal televizije N1 je objavil kar dva članka na to temo - v prvem je 
opisal madžarsko posredovanje, v drugem pa je objavil Mladinino "opravičilo" z novo naslovnico, bralcem pa so pojasnili, da 
je opravičilo seveda - satirično. Na tviterju, denimo, se je oglasil tudi neodvisni poslanec sabora Bojan Glavašević, sin 
likvidiranega vukovarskega junaka Siniše Glavaševića, ki je zapisal, da "Orbanu ni uspelo 'urediti' volitev v Sloveniji, zdaj pa 
bi urejal naslovnico Mladine". Dodal je, da je Orban velik prijatelj premiera Anderja Plenkovića in predsednice države 
Kolinde Grabar-Kitarović. O dogodku poročajo tudi srbski mediji, med njimi tudi državna RTS. 
Da je slovensko zunanje ministrstvo zavrnilo madžarski protest in da spoštuje svobodo tiska in izražanja, je povzela tudi 
agencija Associated Press. Med drugim so zapisali, da je tudi v Sloveniji viden vzpon desnih sentimentov in da je Janez 
Janša, ki je tudi upodobljen na tej naslovnici, tesno povezan z Orbanom. "Po tem, ko že nadzira in dominira nad 
madžarskimi mediji, vladajoča stranka Fidesz zdaj napada druge članice EU, ker te dopuščajo svobodo tiska," pa je na 
tviterju Orbana ostro napadel Andrew Stroehlein, evropski medijski direktor organizacije Human Rights Watch (HRW). O 
diplomatskem prerivanju med Madžarsko in Slovenijo je pisal tudi Politico, ki je opisal tesne vezi med Fidezsom in SDS ter 
pojasnil, kako se je Orban znašel na naslovnici, o protestu madžarske strani in odzivu slovenske diplomacije. Do primera se 
je, brez dodatnega komentarja sicer, opredelila tudi komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope Dunja Mijatović, ki je 
na tviterju objavila Mladinino opozorilo, da poskuša Madžarska nadzirati medije v Sloveniji. 

• Težave, ker priseljenci ne znajo slovensko. Tomaž Ajd. Večer, Maribor, 07.04.2019 
https://www.vecer.com/tezave-ker-priseljenci-ne-znajo-slovensko-6688446  
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Slika: Polna dvorana je dokaz, da problematika zelo zanima prebivalce. Foto: Tomaž Ajd  
 
Za lažjo integracijo tujcev, priseljencev v družbo so potrebne sistemske spremembe, so pred dnevi ugotavljali na javni 
tribuni v občini Slovenska Bistrica. 
V zadnjih letih se v občini Slovenska Bistrica povečuje število priseljencev, predvsem Albancev s Kosova, pri čemer so 
določene težave pri njihovem vključevanju v družbo, tudi v šole. V prvi vrsti, ker ne znajo slovenskega jezika, živijo v slabih 
bivanjskih razmerah, nekateri občani menijo, da neupravičeno dobivajo socialne transferje. Da bi dobili nekatere odgovore 
o tej problematiki, so predstavniki občine pretekli četrtek organizirali javno tribuno. Da jih to še kako zanima, so dokazali 
Slovenjebistričani, ki so do zadnjega kotička napolnili predavalnico Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Živahno razpravo, na 
trenutke tudi burno, je povezoval Stanislav Mlakar, podžupan, ki je tudi predsednik varnostnega sosveta občine. 
V uvodu so nekaj podatkov nanizali Sabina Hrovatin, podsekretarka v uradu za migracije z ministrstva za notranje zadeve, 
Emil Trontelj, načelnik upravne enote Slovenska Bistrica, Mija Javornik, predstavnica urada za razvoj in kakovost 
izobraževanja z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska 
Bistrica. Hrovatinova je pojasnila, da je lani na območju UE Slovenska Bistrica živelo štiri odstotke tujcev z dovoljenji za 
bivanje, v Sloveniji jih je v povprečju šest odstotkov. Trontelj je dodal, da so lani izdali 700 začasnih dovoljenj za bivanje in 
80 dovoljenj za stalno bivanje, medtem ko je 34 tujcev dobilo slovensko državljanstvo. 
Obiskovalci so še dodali, da je največji problem v tem, da jih večina živi v središču Slovenske Bistrice. "Mesto je premalo, 
drugod tujci nimajo tolikšne podpore, vse to stane. Preveč je izdanih dovoljenj, to ni več šala," je opozoril Mladen Logar. 
Dodal je še, da ni težava pri delavcih, ampak v njihovih družinah, saj se ženske nočejo vključiti v okolje. Mojca Vrečko, 
pomočnica ravnateljice na Srednji šoli Slovenska Bistrica, je sicer dejala, da imajo s priseljenci dobre izkušnje: "Že deset let 
se srečujemo z dijaki priseljenci. So zelo spoštljivi, res pa je, da imajo težave zaradi jezika. Tudi njihove mame so prihajale na 
delavnice. Strah in panika nista dobra, kulturo moramo izmenjati." Zbrane je zanimalo tudi, kako je zaradi vedno večjega 
števila tujcev z varnostjo. Aleksander Lubej, komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica, je odgovoril, da zaradi 
priseljencev doslej ni bilo kaznivih dejanj. 
Ob koncu so se zbrani strinjali, da bodo pri reševanju občutljive problematike potrebni sistemski ukrepi. "Treba bo 
spremeniti zakonodajo. O tem sem že govoril z več ministri. Znanja slovenskega jezika ni možno zagotoviti samo na tečajih. 
Uvesti moramo tudi družbenokoristno delo, vendar ne samo za tujce. Delodajalcem namreč primanjkuje delovne sile, na 
uradu za delo pa je še vedno precej brezposelnih. Predloge smo posredovali tudi preko Skupnosti občin Slovenije," je 
povedal župan Ivan Žagar. O vključevanju tujcev v lokalno okolje bodo razpravljali tudi maja na občinskem svetu. 

• Zagreb: Proti Hrvaški je nastala slovensko-bosanska koalicija, ker ...  VČ, STA. Večer, Maribor, 08.04.2019 
https://www.vecer.com/zagreb-proti-hrvaski-je-nastala-slovensko-bosanska-koalicija-ker-6688830  
 
Zgodba o zlonamerni hrvaški politiki in njeni obveščevalni službi (SOA), ki je agresivna do sosednje države, se po BiH zdaj 
ponavlja v Sloveniji, obtožbe, medijski protagonisti ter politično ozadje napada na Hrvaško so podobni, piše današnji hrvaški 
Večernji list. Afera v BiH da je izzvenela in zdaj je v Sloveniji sprožena nova, odzval se je tudi slovenski premier Marjan 
Šarec, v zvezi z razkritjem, da naj bi bila hrvaška obveščevalna služba prisluškovala prvemu slovenskemu sodniku 
arbitražnega sodišča (Jerneju Sekolcu) in takratni slovenski agentki (Simoni Drenik), piše zagrebški časopis. Hrvaška da je v 
obeh primerih obravnavana kot agresorska stran, ki uporablja tajno službo za podtikanje celo terorističnih dejavnosti (v BiH) 
ter za prisluškovanje državnikom (v Sloveniji). 
V ozadju povezovanja obeh afer da je povezovanje ciljev slovenske politike in dela politike BiH proti Hrvaški, piše Večernji 
list. Češ, zanimivo je, da se je hrvaški član predsedstva BiH Željko Komšić med januarskim obiskom v Ljubljani, ki je bil 
organiziran ob pomoči Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES), sestal tudi z nekdanjim 
predsednikom slovenskega ustavnega sodišča Ernestom Petričem. 
Petrič naj bi po pisanju časnika pomagal pri morebitni tožbi BiH proti Hrvaški zaradi gradnje mostu na Pelješac. Bosni in 
Hercegovini gre za izhod na odprto morje. 
Znano je: arbitražno sodišče je kljub aferi prisluškovanje odločilo v zadevi slovensko-hrvaška meja, a Zagreb arbitražne 
odločitve ne udejanja, zaradi česar Slovenija toži Hrvaško pred Sodiščem EU v Luksemburgu.      

• Zgodbo o prisluhih v arbitraži naj bi skušal za hrvaško vlado preprečiti duhovnik Ivan Tolj. M.R. Večer, Maribor, 
08.04.2019 

https://www.vecer.com/hrvaske-oblasti-naj-bi-skusale-prepreciti-objavo-o-tem-kdo-je-med-arbitrazo-prisluskoval-
slovencema-6689076  
 
Hrvaška s prisluškovanjem nadzira tuje novinarje, poroča POP TV. 
Prisluškovanje naj bi dokazovali prisluhi, ki so jih pridobili v uredništvu spletnega portala 24ur.com. Hrvaška vlada naj bi 
preko posrednika z namigovanjem po nagradi poskušala preprečiti razkritje, da za nezakonitem snemanjem v primeru 
prisluhov med arbitražnim sodnikom Jernejem Sekolcem in slovensko agentko Simono Drenik, stoji Hrvaška.  
Kot poudarjajo, naj bi direktor ene najpomembnejših hrvaških medijskih hip in dober prijatelj številnih hrvaških politikov, 
skušal prepričati ali celo podkupiti direktorja tuje multinacionalke, da ta pritisne na POP TV.  
Na spletnem portalu 24ur.com so zapisali, da so jih večer pred objavo imena in fotografije domnevnega agenta hrvaško 
varnostno-obveščevalne službe SOA Davorja Franjića poklicali v uredništvo in jih "prosili" ter jim "predlagali" naj zgodbe ne 
objavijo.  
Član uprave in predstavnik lastnika več pomembnih hrvaških medijev Ivan Tolj, ki ima tesne stike s premierjem Andrejem 
Plenkovićem in predsednico Kolindo Grabar Kitarović, naj bi poklical direktorja globalne multinacionalke, ki dobro pozna 

https://www.vecer.com/zagreb-proti-hrvaski-je-nastala-slovensko-bosanska-koalicija-ker-6688830
https://www.vecer.com/hrvaske-oblasti-naj-bi-skusale-prepreciti-objavo-o-tem-kdo-je-med-arbitrazo-prisluskoval-slovencema-6689076
https://www.vecer.com/hrvaske-oblasti-naj-bi-skusale-prepreciti-objavo-o-tem-kdo-je-med-arbitrazo-prisluskoval-slovencema-6689076


Slovenijo, še bolje pa Hrvaško. Imena slednjega POP TV ne objavlja, pri čemer poudarja, da je njegovo ime znano 
uredništvu. V obeh državah naj bi sodeloval s politiki na visokih položajih. In direktor več hrvaških medijev naj bi tega 
direktorja v slabi angleščini prosil, naj pomaga pri preprečitvi objave zgodbe o agentu Davorju Franiću, ki je deloval pod 
psevdonimom "Mehanik Davor".  
Kdo je Ivan Tolj? 
Ivan Tolj je frančiškanski duhovnik, ki v BiH vodi manjše župnišče, sicer pa je predstavnik avstrijske izdajateljske hiše Styria. 
Ta ima na Hrvaškem v lasti več medijev, kot so Večernji list in spletni portal 24sata.hr, 24sta express in njuskalo.hr ter še več 
drugih medijev.  
V medije je Tolj prišel v spregi z nekdanjim premierjem Ivico Račanom, ki je sicer že pokojni. Račan je dal zeleno luč za 
prodajo Večernjega lista Styriji, nato pa je bil tudi zaveznik in prijatelj prejšnjega predsednika Iva Josipovića. V zadnjem času 
naj bi ga večkrat v kraju Gornje Močilo obiskala sedanja predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Pred časom je za hrvaško 
društvo novinarjev dejal, da je njegova naloga ohraniti medije, ki jih izdajajo, neodvisne. "Za to sta potrebna ekonomska 
svoboda in visok medijski profesionalizem, to pa ni lahko v državah, kot sta Hrvaška ali Slovenija," je dodal.  
"Izplačalo bi se vam" 
Tolj naj bi po poročanju POP TV direktorju dejal, da ga je hrvaška vlada prosila, naj prepreči objavo tega, kdo je slovenski par 
v arbitraži ujel v prisluhe. "Vlada prosi, če lahko rešite to stvar, bi se vam izplačalo, še. Gre za staro stvar iz leta 2015 med 
Slovenijo in Hrvaško o Piranu. Poznate zgodbo o Piranu na jadranski obali," citira Tolja v telefonskem pogovoru pogovor POP 
TV. 
Nato ga je sogovornik prosil, naj mu malo osveži spomin, pri čemer ga je vprašal, če gre za zgodbo o Iranu. 
"O Piranu, mejni spor med Slovenijo in Hrvaško. Bila je mednarodna arbitraža in hrvaška vlada se je odločila, da ne sprejme 
arbitraže zaradi korupcije. Zdaj se je POP TV odločil v tej temi odpreti to zgodbo, ker želijo to zgodbo spet odpreti bosanski 
mediji. Iskali so informacije o hrvaški silah ... da bi objavili to veliko zgodbo. Zato so me prosili, naj vas pokličem, če lahko 
pomagate," je odgovoril Tolj.  
Pri tem pri POP TV poudarjajo, da sta zgodbo pred objavo poznala zgolj dva novinarja na POP TV, zato so prepričani, da je to 
Hrvaška lahko izvedela le s prikritimi obveščevalnimi metodami."Iz tega lahko precej zanesljivo sklepamo, da hrvaška 
obveščevalna služba prisluškuje tako novinarjem kot našim virom. Hrvaška vlada je dokazano preko zaupnih posrednikov 
pritiskala na vse mogoče strani, da bi ohranila tisto peščico mednarodne verodostojnosti, ki je še ni izgubila z 
neupoštevanjem mednarodnega prava, z incidenti na mejah s Slovenijo in Bosno," so zapisali na omenjenem spletnem 
portalu.  
V uredništvu tudi hranijo dokaze, ki še bolj trdno povezujejo hrvaško vlado in varnostno-obveščevalno službo s poskusi 
diskreditiranja arbitražnega procesa in destabilizacije regije. Zato se sprašujejo, zakaj se hrvaška stran tako trudi vplivati na 
tuj medij in preprečiti zgodbo, za katero - brez dokazov - trdijo, da je izmišljena. 
Tolj je sicer med drugim predsednik uprave Večernjega lista, ki do danes še ni poročal o aferi, da je prisluhe, zaradi katerih 
se je Hrvaška umaknila iz arbitraže, posnela prav hrvaška varnostno-obveščevalna služba. Jutri bo Večernji le poročal o tem, 
a očitno nekoliko drugače od ostalih medijev. Na jutrišnji naslovnici je glavna zgodba povezana namreč ravno z razkritjem 
prisluhov o arbuitraži. "Ozadje slovensko-bošnjajške koalicije," se glasi nadnaslov, naslov pa "Slovenci na želijo podtakniti 
arbitražo, BiH pa ustaviti most na Pelješac".  
Kako je vse skupaj povezano z BiH? 
Zgodba o "Mehaniku Davorju" je na dan prišla, ko so mediji v BiH razkrili, da je Franić izsiljeval salafista iz BiH, ki je bil 
zaposlen v Sloveniji. Ker se je vozil na delo prek Hrvaške, naj bi ga Hrvati ustavili na meji in zastraševali, da mu bodo 
prepovedali vstop na Hrvaško, če ne bo z njimi sodeloval. Od njega naj bi nato pravno Franić zahteval, da v bližino ene 
mošeje prinese nahrbtnik z orožjem, ki ga bo potem našla bosanska policija, BiH pa bo videti kot leglo terorizma na Balkanu, 
s čimer naj bi bila potrjena izjava hrvaške predsednice, ki jo je izrekla leta 2016.  
Most na Pelješac pa je sicer trn v peti BiH, saj Sarajevo zahteva, da se gradnja ustavi, vse dokler ne bo urejeno vprašanje 
meje ter dostopa do odprtega morja.  
SD obsoja nezakonite in nemoralne prijeme 
Socialni demokrati ostro obsojajo nezakonite in nemoralne prijeme, s katerimi je hrvaška politika ogrozila zaupanje med 
državami, so zapisali v odzivu za javnost. "To je velikanska sramota za hrvaško vlado, ki je kot danes razkriva POP TV načrtno 
minirala arbitražni proces in poizkušala preprečiti razkritje spoznanj o ozadjih prisluškovanja slovenski agentki in arbitru. S 
tem je hrvaški državi in hrvaškim ljudem povzročila veliko nacionalno sramoto in škodo mednarodnih razsežnosti. Delovanje 
Slovenije je in mora biti drugačno," dodajajo.  
V nadaljevanju ugotavljajo, da je Hrvaška očitno izdala vrednote, kot je vladavina prava v domačih in mednarodnih odnosih, 
izdala naj bi tudi skupne evropske in civilizacijske vrednote. "Zato jo čakajo odgovori na resna vprašanja, če želi ponovno 
začeti graditi zaupanje med državama, za začetek s tem, da s svojimi ravnanji deluje v skladu z mednarodnim pravom. 
Resnice ni mogoče prikriti ne s podkupovanjem in ne z grožnjami.  To je danes spoznanje za Republiko Slovenijo, za 
mednarodno skupnost, predvsem pa za ljudi na Hrvaškem," še menijo v stranki SD.  
Na koncu so zapisali, da v stranki takoj pričakujejo sklic sveta za nacionalno varnost, o odzivu in "ustreznem informiranju 
naših partnerjev v Evropski uniji o grobi kršitvi evropskih vrednot in vladavine prava s strani Republike Hrvaške in njenih 
oblast, pa se mora pogovoriti tudi slovenski politični vrh." 
Brglez: Domače prakse želijo izvoziti v Slovenijo 
Na to novico se je na svojem Facebook profilu odzval nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez, sicer pa poslanec 
stranke SD. Ocenjuje, da gre za škandal brez primere. "Prakse, ki jih počnejo doma, bi radi izvozili v Slovenijo. Ne bo šlo," je 
zapisal. Pričakuje, da bo slovensko zunanje ministrstvo sprejelo potrebne ukrepe in na konzultacijo poklicalo hrvaškega 



veleposlanika pri nas ter našo veleposlanico na Hrvaškem. Dodaja, da se morajo čim prej sestati tudi pristojni odbori 
državnega zbora. "Če pade svoboda medijev, pade demokracija," je zaključil. 
Na twitterju pa se je oglasila tudi državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc Pipan. "Ne le nedopustno 
prisluškovanje suvereni državi, kršitev slov. teritorialnega morja s policijskim čolnom, sedaj še nedopustno pritiskanje na 
slov. medije?! Hrvaška se nevarno zapleta v lastne mreže. (In kakšna ironija, da je to ujeto na posnetem telefonskem 
pogovoru...)," je zapisala. 
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Slika: Olli Kotro, Joerg Meuthen, Matteo Salvini in Anders Vistisen. Foto: Epa  
 
Italijanski notranji minister in predsednik stranke Liga Matteo Salvini je danes v Milanu predstavil zavezništvo več evropskih 
desnih populističnih strank za volitve v Evropski parlament. Poimenovali so ga Evropsko zavezništvo ljudstev in narodov, 
njegov cilj pa je postati najmočnejša politična skupina v Evropskem parlamentu. 
Po napovedih Salvinija se bo zavezništvu priključilo okoli deset gibanj oz. strank iz EU. "Naš cilj je zmagati na evropskih 
volitvah in spremeniti pravila Evrope. Pridružile se nam bodo tudi druge stranke," je danes poudaril Salvini na novinarski 
konferenci, ki jo je naslovil V smeri Evrope razuma. 
Dogodka so se udeležili vodja nemške Alternative za Nemčijo Jörg Meuthen, Olli Kotro iz stranke Pravi Finci in Anders 
Vistisen iz danske Dansk Folkeparti, poroča avstrijska tiskovna agencija AFP. 
 
 Salvini je poudaril, da govori tudi v imenu drugih strank, med katerimi da sta avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ) in 
Nacionalno združenje francoske desničarke Marine Le Pen. Slednji sta sedaj skupaj z Ligo v Evropskem parlamentu del 
politične skupine Evropa narodov in svobode (ENF).  
A vidnih desničarskih populistov v Milanu danes ni bilo. Le Penova se je opravičila, ker da ima predvolilno srečanje v 
Bretanji. Tudi avstrijski svobodnjaki niso na dogodek poslali nobenega predstavnika, čeprav naj bi nameravali postati del 
zavezništva, navaja APA. Izjalovili so se tudi upi, da bo v Milano prišel madžarski premier Viktor Orban, čigar stranka Fidesz 
je trenutno suspendirana iz Evropske ljudske stranke. 
"Prizadevamo si za nove evropske sanje. Za številne družine in državljane je EU postala nočna mora. Delamo za zaposlitve, 
družinsko politiko, varnost, zaščito okolja in prihodnost mladih. Če bo EU temeljila le na financah, birokraciji in goli 
gospodarski miselnosti, potem nima prihodnosti," je dejal Salvini. Poleg tega zavezništvo v ospredje postavlja še varovanje 
zunanjih evropskih mej, boj proti tihotapcem ljudi in terorizmu ter spoštovanje nacionalnih identitet. 
"Nismo nostalgiki ali skrajneži. Edini nostalgiki danes sedijo v vladi v Bruslju. Gledamo v prihodnost. Zastarela razprava o 
desnici in levici, fašistih in komunistih ne zanima 500 milijonov državljanov Evrope, to prepuščamo zgodovinarjem," je med 
drugim še poudaril Salvini. 
 
Vodja AfD je medtem izpostavil potrebo po varovanju zunanjih meja EU, s čimer bi po njegovem zaščitili "bogato dediščino" 
Evrope. "Biti moramo evropska trdnjava, v kateri sami odločamo, kdo lahko pride vanjo in kdo ne. Če (nemška kanclerka 
Angela) Merkel trdi, da to ne gre, ji mi odgovarjamo, da je to s politično voljo mogoče, kot dokazujeta Salvini in njegova 
Liga," je dejal Meuthen. 
Kotro iz Pravih Fincev je posvaril pred nevarnostjo evropske "super države", na kateri naj bi delala Merklova in francoski 
predsednik Emmanuel Macron. "Suverenost članic EU je treba spoštovati. EU je vse bolj centralizirana in upravljana iz 
Bruslja. Če bi se načrti Macrona in Merklove uresničili, bi to vodilo v ustanovitev super države, v kateri suverene države ne bi 
imele več besede," je dejal Kotro. 
Salvini je danes še napovedal, da bodo člani novoustanovljenega zavezništva v Milanu 18. maja pripravili veliko zborovanje 
ob koncu kampanje pred evropskimi volitvami. Po njegovih besedah se bodo tega zborovanja v nasprotju z današnjim 
dogodkom udeležili tudi najvidnejši politiki zavezništva. 
Stranka Liga in evropske populistične stranke so tudi zgled za novo ustanovljeno slovensko stranko DOM - Domovinska liga. 
A v tej stranki so po poročanju slovenskih medijev povedali, da niso prejeli vabila v Milano. 

• Salvini ima EU za nočno moro. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 08.04.2019 
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Desne populistične stranke se pod vodstvom Salvinija odpravljajo na evropske volitve in kanijo v Evropskem parlamentu 
postati najmočnejši blok, ki bi bil sposoben spreminjati pravila EU 
Italijanski podpredsednik vlade, notranji minister in predsednik stranke Liga Matteo Salvini je v Milanu predstavil 
zavezništvo več evropskih desnih populističnih strank za volitve v Evropski parlament. Poimenovali so ga Evropsko 
zavezništvo ljudstev in narodov, njegov cilj pa je postati najmočnejša politična skupina v Evropskem parlamentu, je poročala 
slovenska tiskovna agencija STA. 
Brez največjih kalibrov 
Po napovedih Salvinija se bo zavezništvu nacionalistov in suverenistov priključilo okoli deset gibanj oziroma strank iz 
Evropske unije (EU). "Naš cilj je zmagati na evropskih volitvah, biti odločilna moč pri imenovanju evropskih komisarjev in 
spremeniti pravila Evrope," je poudaril Salvini na novinarski konferenci, ki jo je naslovil V smeri Evrope zdravega razuma. 
Dogodka so se udeležili vodja nemške Alternative za Nemčijo Jörg Meuthen, Olli Kotro iz stranke Pravi Finci in Anders 
Vistisen iz Danske ljudske stranke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Salvini je poudaril, da govori tudi v imenu drugih 
strank, med katerimi da sta avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ) in Nacionalna fronta francoske desničarke Marine Le Pen. 
Slednji sta sedaj skupaj z Ligo v Evropskem parlamentu del politične skupine Evropa narodov in svobode (ENF). A vidnih 
desničarskih populistov v Milanu le ni bilo. Le Penova se je opravičila, ker da je imela predvolilno srečanje v Bretanji. Tudi 
avstrijski svobodnjaki niso na dogodek poslali nobenega predstavnika. Izjalovili so se tudi upi, da bo v Milano prišel 
madžarski premier Viktor Orban, čigar stranka Fidesz je trenutno suspendirana iz Evropske ljudske stranke. Prav tako ni bilo 
nikogar iz poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost. Zato še ni jasno, piše britanska tiskovna agencija Reuters, ali se 
bosta ti dve stranki pridružili novi Salvinijevi politični grupaciji, če tej uspe preboj v Evropski parlament. Kajti res je, da bi vse 
te stranke čim več moči odločanja iz Bruslja vrnile v države članice EU in denimo povsem zaustavile migracije, a vendar 
nikakor nimajo enakih pogledov na socialno in ekonomsko politiko. 
Želijo radikalno spremembo 
"Prizadevamo si za nove evropske sanje. Za številne družine in državljane je EU postala nočna mora. Delamo za zaposlitve, 
družinsko politiko, varnost, zaščito okolja in prihodnost mladih. Če bo EU temeljila le na financah, birokraciji in goli 
gospodarski miselnosti, potem nima prihodnosti," je dejal Salvini. Zavezništvo v ospredje postavlja še varovanje zunanjih 
evropskih mej, boj proti tihotapcem ljudi in terorizmu ter spoštovanje nacionalnih identitet. "Nismo nostalgiki ali skrajneži. 
Edini nostalgiki danes sedijo v Bruslju. Gledamo v prihodnost. Zastarela razprava o desnici in levici, fašistih in komunistih ne 
zanima 500 milijonov državljanov Evrope, to prepuščamo zgodovinarjem," je poudaril Salvini. 
Vodja evroskeptične AfD je izpostavil potrebo po varovanju zunanjih meja EU, s čimer bi po njegovem zaščitili "bogato 
dediščino" Evrope. "Biti moramo evropska trdnjava, v kateri sami odločamo, kdo lahko pride vanjo in kdo ne. Če nemška 
kanclerka Angela Merkel trdi, da to ne gre, ji mi odgovarjamo, da je to s politično voljo mogoče, kot dokazujeta Salvini in 
njegova Liga," je dejal Meuthen. Po poročanju Reutersa je še rekel: "Želimo reformirati EU in Evropski parlament tako, da ju 
ne uničimo. Želimo radikalno spremembo." 
Proti "superdržavi" 
Kotro iz stranke Pravi Finci je posvaril pred nevarnostjo evropske "superdržave", na kateri naj bi delala Merklova in francoski 
predsednik Emmanuel Macron: "Suverenost članic EU je treba spoštovati. EU pa je vse bolj centralizirana in upravljana iz 
Bruslja." Danec Anders Vistisen pa je menil, da bo "pobuda iz Milana, če ji uspe, zapisana v zgodovino". Kajti po njegovem 
imajo od razdeljenosti suverenističnih strank korist le "evrofili, ki si prizadevajo za Združene države Evrope". 
Salvini je napovedal, da bodo člani novoustanovljenega zavezništva v Milanu 18. maja pripravili veliko zborovanje ob koncu 
kampanje pred evropskimi volitvami. Po njegovih besedah se bodo tega zborovanja v nasprotju z današnjim dogodkom 
udeležili tudi najvidnejši politiki zavezništva. 
Stranka Liga in evropske populistične stranke so tudi zgled za novoustanovljeno slovensko stranko DOM - Domovinska liga. 
A v tej stranki so po poročanju slovenskih medijev povedali, da vabila v Milano niso prejeli. 

•  (BRANJE) Domovinska čustva izkoriščajo. Bojan Brezigar. Večer, Maribor,  09.04.2019 
Bojan Brezigar, Nabrežina blizu Trsta  
https://www.vecer.com/branje-domovinska-custva-izkoriscajo-6689220 
 
Nerad se ukvarjam z bolj ali manj skrajnimi političnimi skupinami; več kot pol stoletja je minilo, odkar sem tudi sam hodil na 
manifestacije, tedaj študent na tržaški univerzi; nekako instinktivno je bilo to, češ, vsi to počnejo. Pa še nekaj je bilo, kar me 
je prepričalo k udeležbi: poleg splošnih tematik študentskega gibanja smo pripadniki slovenske manjšine opozarjali tudi na 
svojo specifiko. Mislim predvsem na mačehovski, skoraj sovražen odnos oblasti do manjšine, ki takrat ni uživala velike 
zaščite, tista, ki je obstajala, pa je bila samo ostanek ukrepov, ki jih je v korist Slovencev sprejela Zavezniška vojaška uprava, 
ki je skoraj desetletje po koncu druge svetovne vojne upravljala Trst in njegovo pokrajino. Če si ogrožen, pač nekako 
reagiraš. 
Leta kasneje, ko je bila Italija pod stalnim napadom skrajnih desnih in levih terorističnih skupin, sem se še bolj oddaljil od 
ekstremizma; svet se je spreminjal, meje so padale, ljudje so se selili, vprašanje identitete pa je pri majhni skupnosti, 
kakršna je manjšina, ostalo bistveno. Ne zato, ker bi to pomenilo, da smo proti nekomu ali nečemu, ampak zato, da v skladu 
z listinami, ki jih je v zadnjih desetletjih sprejela mednarodna skupnosti, in sporazumno z okoljem, ki nas je obdajalo, 
zaščitimo svojo identiteto. 
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Slika: Bojan Brezigar. Foto: Arhiv Večera  
 
Doma sem iz Nabrežine, rojstnega kraja pesnika Iga Grudna. Nanj smo domačini ponosni, predvsem zaradi njegovih 
domovinskih pesmi, pa tudi zaradi pesmi za otroke, ki so bili dolga leta fašizma prisiljeni obiskovati raznarodovalno 
italijansko šolo in so jim starši v večernih urah Grudnove pesmi prebirali doma. Potihoma, da se ne bi slišalo na cesto. 
Gruden je takrat živel v Ljubljani in Nabrežino ni prihajal, odkar so ga leta 1921 fašistične oblasti aretirale in nekaj dni zaprle 
v Sežani. Po italijanski okupaciji Slovenije, ko se je pridružil Osvobodilni fronti, je okusil fašistična taborišča, tudi Rab, po 
kapitulaciji Italije pa se je umaknil v Egipt. Po koncu vojne se je vrnil v Ljubljano, Nabrežine pa do smrti leta 1948 ni več 
obiskal; zavezniška vojaška uprava mu tega ni dovolila. 
Med njegovimi pesmimi je najbolj znana Sinku, pesem, namenjena rodnemu kraju. Vsi smo se je učili v osnovni šoli in 
mislim, da je v slovenskih šolah na Tržaškem še danes tako. Začne se z verzom "V Nabrežini blizu Trsta se tvoj oče je rodil," 
njena zadnja kitica pa se glasi: "Naj kdor koli kdaj te vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v 
njej, zanjo bori se naprej." Ta kitica je izpisana na spomeniku Igu Grudnu v Nabrežini. 
Potrpežljivim bralcem, ki do tega trenutka niso opustili branja, dolgujem pojasnilo. To sem zapisal, ker sem v Primorskem 
dnevniku prebral, da je slovensko skrajno desničarsko gibanje Generacija identitete za geslo izbralo prav to kitico Grudnove 
pesmi. Pojavlja se na nalepkah, ki so opazne marsikje v Sloveniji. Pogledal sem spletno stran tega gibanja. Gesla so skrajno 
desničarska, obramba identitete, ki je nihče ne ogroža, spominjajo na mračne čase evropske preteklosti. Mussolini in Hitler 
sta bila med največjimi branitelji identitete; vsi vemo, kako se je končalo. Takrat so bili sovražniki Judi, Romi, pa tudi 
Slovenci, Hrvati, Poljaki. 
Danes se ta gesla zopet pojavljajo. O tem, da izkoriščajo besede pesnika, ki je bil na drugi strani barikad, ki je bil žrtev, 
doživel taborišča, izgnanstvo in prepoved vrnitve v rodni kraj, lahko rečem samo, da me žalosti. 
Žalosti me predvsem, ker imam vtis, da pripadajo tej Generaciji identitete mladi, ki ne vedo za zgodovino, ki si ne pomišljajo, 
da uporabijo besede človeka, ki je drago plačal za svojo ljubezen za rodni kraj, za svoj jezik, za svojo identiteto. Mladi, ki jim, 
tako sklepam, nič ne manjka, nekoč bi rekli, da so presiti in se tako izživljajo. In resnična domovinska čustva, izraz 
pesnikovega trpljenja, izkoriščajo za strupen napad na ljudi, na družine, ki bežijo pred revščino, pred lakoto, pred vojnami. 
"V Nabrežini blizu Trsta se tvoj oče je rodil" 

• Židan predčasno z Dunaja. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 09.04.2019 
https://www.vecer.com/zidan-predcasno-z-dunaja-6689577  
 
 
Kakšno EU si pravzaprav želimo in ali je še mogoče brexit zavrniti, zdaj ko so podatki bolj točni in zanesljivejši. 
Na Dunaju je včeraj in danes potekala konferenca predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega 
parlamenta ter kandidatk za članstvo v EU Albanije, Črne gore, Srbije in Severne Makedonije. Na posebno povabilo 
gostitelja, predsednika avstrijskega zveznega parlamenta Wolfganga Sobotke, so prišli še parlamentarci iz Bosne in 
Hercegovine, Islandije, Norveške in Švice. V luči bližajočih se evropskih volitev so udeleženci govorili predvsem o prihodnosti 
evropske zveze, pa tudi o njeni soseščini. V slovenski delegaciji sta bila predsednik državnega zbora Dejan Židan in 
predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. 
Niso bili hrvaški uslužbenci 
Posebej za Večer je danes na Dunaju dal izjavo predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković. O domnevnih pritiskih 
iz Hrvaške na poročanje Pop TV ni vedel nič, češ da je že dva dni v tujini. Na vprašanje, kako to, da Hrvaška noče 
implementirati arbitražne razsodbe o meji med državama, pa je ponovil že slišano: "Hrvaška spoštuje vladavino prava. 
Toda arbitraža, kot vemo, je bila kontaminirana. Zategadelj si želimo, da bi se državi vrnili k bilaterali, ki bo privedla do 
ugodne rešitve za obe strani. Naj še dodam, da sicer nimam podrobnejših informacij, vendar sem prepričan, da prisluhi 
slovenskima predstavnikoma na arbitraži niso delo hrvaških uslužbencev."  
Toda Židan je danes dopoldne konferenco predčasno zapustil, saj se je popoldne v Ljubljani moral udeležiti sestanka sveta 
za nacionalno varnost. Sklical ga je premier Marjan Šarec po razkritju poskusov vplivanja hrvaških predstavnikov na Pop TV, 
da ne bi poročala o tem, da naj bi bili slovenskima agentki in arbitru prisluškovali hrvaški obveščevalci. Še pred potjo v 
Ljubljano je Židan slovenskim novinarjem dejal: "Ta spor med nami ni zgolj spor med dvema državama. Je tudi spor o tem, 
kakšno EU si želimo. Ali takšno, kjer se spoštujemo, si pomagamo, kjer smo solidarni, ali kaj drugega. Zato tako poudarjamo 
vladavino prava, ki naj velja tudi v odnosih med državama." 
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Enotno stališče na konferenci je sicer bilo, da naj se proces širitve EU nadaljuje, ker bo prinesel stabilnost na Zahodnem 
Balkanu. Židan je poudaril tudi, da si ljudje tam želijo boljše prihodnosti: "Si pa obenem želijo nekaj manj evropskega 
pokroviteljstva in več jasnih informacij, denimo o časovnici in zahtevah, ki naj jih izpolnijo. Pri tem tudi vsi pričakujemo, da 
bo junija letos Severna Makedonija dobila povabilo za začetek pogajanj za članstvo v EU." Parlamentarci so se pogovarjali 
tudi o brexitu, ki postaja vse hujša mora ne le za Veliko Britanijo, temveč tudi za EU. Veliko razpravljavcev je brexit 
postavljalo za svarilo, kam lahko pripelje populistična politika, ki izkrivlja dejstva in širi lažne novice. Židan, ki ima "brexit za 
veliko žalost", si je zaželel, da bi državljani Velike Britanije, zdaj ko je bolj jasno, kakšen napačen korak so ubrali na 
referendumu o slovesu, znova odločali na podlagi bolj zanesljivih in točnih podatkov. 
Veliko je bilo na dvodnevni konferenci tudi govora o razvoju EU. Prihodnost EU da je treba graditi na njenih temeljih, to pa 
so enakopravnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic, demokratični postopki, vladavina prava, pa tudi gospodarska 
in socialna uspešnost ter učinkovitost. Sobotka je poudaril, da naj se evropski državljani udeležijo majskih evropskih volitev: 
"Kajti če ne bodo šli na volišča, bo v njihovem imenu odločal nekdo drug." 
"Ta spor med nami ni zgolj spor med dvema državama" 
Ob robu konference se je Židan v ponedeljek sestal s predsednico norveškega parlamenta Tone Wilhelmsen Troen in se ji 
med drugim zahvalil za prispevek Norveške v sklad za razminiranje ITF. Danes se je kratko sestal še s predsednikom 
luksemburškega parlamenta Fernandom Etgenom, ki je podprl slovensko vztrajanje pri vladavini prava, in švedskega 
parlamenta Andreasom Norlenom, ki letos obišče Slovenijo. 

• (Prisluškovanje) Skromno sporočilo po seji sveta za nacionalno varnost, "Hrvaška naj se vzdrži tovrstnih dejanj"  
                  VČ, M.R., STA. Večer, Maribor, 09.04.2019 
https://www.vecer.com/afera-prisluskovanje-sarec-sklicuje-svet-za-nacionalno-varnost-pritiski-tuje-vlade-so-obsojanja-
vredni-6689235 
 
Na pogovore zunanji minister kliče veleposlanika v Ljubljani in Zagrebu. Nova slovensko-hrvaška epizoda vse bolj glasna tudi 
v slovenski notranji politiki.     
Svet za nacionalno varnost se je na pobudo premerija Marjana Šarca sestal danes ob 16. uri in se seznanil s poročilom 
pristojnih resorjev ter agencij o zadnjih informacijah v zvezi s prisluhi. Hkrati je obsodil poskuse vplivanja na svobodo 
delovanja slovenskih medijev in izrazil pričakovanje, "da se Hrvaška v prihodnje vzdrži dejanj, ki so v nasprotju z vrednostami 
Evropske unije, vladavine prava ter varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin". 
Policija sprožila preiskavo 
Na generalni policijski upravi so potrdili, da v zvezi z afero o prisluhih v arbitražnem postopku in domnevnih poskusih 
vplivanja hrvaške vlade na slovenske medije vodijo predkazenski postopek zaradi uradno pregonljivega kaznivega dejanja. 
Zaradi varstva osebnih podatkov policija ni mogla odgovoriti na vprašanje, ali je sprožila postopek proti agentu hrvaške 
obveščevalne službe SOA Davorju Franiću, ki naj bi bil po poročanju medijev odgovoren za prisluhe slovenski agentki in 
arbitru v procesu arbitražnega postopka. Prav tako ne, ali gre za postopek proti Ivanu Tolju, ki naj bi bil vpleten v poskus 
vplivanja na slovenske medije, da informacije, povezane s tem, ne bi prišle v javnost. 
Televizija Pop TV pa je poročala, da je policija že zaslišala dva novinarja njihove hiše. Po njihovih informacijah policija 
preiskuje suma dveh kaznivih dejanj, in sicer prisluškovanja novinarjem in korupcije. Slovenska policija Tolja lahko preiskuje, 
saj je bilo domnevno kaznivo dejanje storjeno tudi na območju Slovenije.  
To je vse, kar so zapisali v izjavi za javnost po seji sveta, na katerem so bili poleg premierja še obrambni minister Karl 
Erjavec, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za zunanje zadeve Miro Cerar, minister za finance Andrej 
Bertoncelj, ministrica za pravosodje Andreja Katič in direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Rajko 
Kozmelj, vsi člani sveta za nacionalno varnost. Poleg njih pa so bili na povabilo predsednika vlade prisotni še predsednik 
republike Borut Pahor, predsednik državnega zbora Dejan Židan, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, predstavnik 
največje opozicijske stranke SDS Franc Breznik ter državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno 
varnost Damir Črnčec. 
Člani sveta za nacionalno varnost, ki ima danes sploh prvo sejo od imenovanja Šarčeve vlade, so predsednik vlade, minister 
za obrambo, minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve, minister za finance, ministrica za pravosodje in 
direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sove.  
"Zdi se mi, da gre informacija bolj v dnevnopolitične namene, kot pa da bi bila nacionalno-varnostna informacija," je po 
zasedanju sveta dejal Breznik in predlagal, da predstavniki Sove v tihi sobi objavijo te prisluhe oz. dokažejo predvsem vpliv 
hrvaške vlade na Ivana Tolja, ki naj bi v njenem imenu poskušal vplivati na slovensko medijsko hišo, ter ugotovijo, ali 
informacija drži ali ne. 
AdChoices 
OGLAŠEVANJE 
"A tega dokaza nismo dobili," je povedal Breznik in pojasnil, da predsednik vlade tega ni dopustil oz. tega sklepa niso 
podprli. Tako je Breznik prepričan, da gre za minorne informacije, ki "bolj služijo predsedniku vlade v njegovih 
dnevnopolitičnih debatah" kot pa za resno nacionalno-varnostno vprašanje. Ni pa želel Breznik odgovoriti, ali je direktor 
Sove informacije, o katerih je Pop TV poročal, besedno potrdil. 
Predsednik SDS Janez Janša, ki je po navedbah stranke na poti v tujino, pa je na Twitterju navedel: "Žalostno. Po sedmih 
mesecih sklicana prva seja Sveta za nacionalno varnost. V razkroju zdravstvo, Slovenska vojska že četrtič zaporedoma 
ocenjena negativno, ilegalnih prestopov meje trikrat več kot lani - edina točka dnevnega reda pa pritisk na koalicijskega 
partnerja LMŠ Pop TV." 
Cerar je imel indice, a ... 
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Sicer še v petek pri premierju potrebe za sejo sveta za nacionalno varnost niso videli, včeraj pa je Pop TV poročal, da naj bi 
bila hrvaška vlada preko posrednika z namigovanjem po nagradi poskušala preprečiti razkritje, da za nezakonitim 
snemanjem pogovorom med zato padlim slovenskim arbitražnim sodnikom Jernejem Sekolcem in tudi bivšo slovensko 
agentko Simono Drenik stoji Hrvaška. 
24ur.com je poročal, da so jih večer pred objavo imena in fotografije domnevnega agenta hrvaško varnostno-obveščevalne 
službe SOA Davorja Franjića poklicali v uredništvo in jih "prosili" ter jim "predlagali" naj zgodbe ne objavijo.  
Zdaj iz Šarčevega kabineta sporočajo, da je predsednik vlade zaskrbljen zaradi razkritja poskusov vplivanja hrvaških 
predstavnikov na poročanje slovenske medijske hiše o delovanju hrvaške obveščevalne službe. Gre za resne navedbe, ki 
terjajo ustrezna pojasnila, pravijo pri Šarcu. Zato bo ministrstvo za zunanje zadeve na pogovor poklicalo hrvaškega 
veleposlanika v Ljubljani ter na posvet slovensko veleposlanico v Zagrebu. "Vsakršni pritiski na medije so nedopustni in v 
nasprotju s temeljnimi načeli demokracije. Če so taki pritiski dirigirani celo od tuje vlade, pa to kaže na velik demokratični 
deficit in odmik od temeljnih evropskih vrednot, tudi od vladavine prava. Gre za obsojanje vredno ravnanje brez primere," so 
sporočili iz premierjevega kabineta.    
Miroslav Tuđman: Ne verjamem! 
Prisluškovalna afera je vse bolj vroča, poroča index.hr, skoraj edini medij na Hrvaškem, ki spremlja zadnje dogajanje med 
Slovenijo in Hrvaško, praktično vsi ostali molčijo. 
Poslanec hrvaške opozicijske stranke SDP Ranko Ostojić je danes, poroča index.hr, zahteval poročilo hrvaške obveščevalne 
službe SOA "o domnevnem prisluškovanju in cenzuri". Objavljajo tudi mnenje poslanca HDZ Miroslava Tuđmana, še vedno 
vplivnega sina prvega predsednika Hrvaške Franja Tuđmana, ki je član saborskega odbora za notranjo politiko in nacionalno 
varnost, da je mimo vsake logike, da bi se danes razpravljalo o arbitraži, od katere da so minila leta. Slovenija ni nikdar 
uspešno demantirala, da je kompromitirala proces arbitraže, je prilil olje na ogenj zadeve, ki na razplet čaka pred sodiščem 
EU v Luksemburgu, kjer Slovenija toži Hrvaško, da ne udejanja odločitve arbitražnega sodišča o meji med državama. 
Tuđman dvomi, da bi Ivan Tolj, kakor je poročala Pop TV, imel pooblastila govoriti v imenu hrvaške vlade ...  
Opoldne se je oglasil zunanji minister Miro Cerar. V času njegove vlade je arbitražno sodišče odločilo o meji med Slovenijo 
in Hrvaško in pod Cerarjem premierjem je Slovenija šla v tožbo Hrvaške. Nekdanji premier, v Šarčevi vladi pa šef diplomacije 
je danes povedal nič manj kot to, da je že, ko je bil predsednik vlade, obstajala vrsta indicev, a da jih je takrat vodil primarni 
cilj, da arbitražni postopek izpeljejo do konca in dosežejo rešitev. Takrat je kot premier presodil, da bi kakršnokoli 
stopnjevanje napetosti škodilo slovenskim interesom. "Zavezoval nas je tudi 10. člen arbitražnega sporazuma, da nobena 
stran ne sme stopnjevati napetosti, da ne bi ogrozili postopka in cilja," je izjavil na tiskovni konferenci. 
Hrvaška stran je po mneju zunanjega ministra zdaj v zadregi. Hrvaško prisluškovanje, se ga je razumelo, pa da ni evropsko in 
je v prihodnje treba storiti vse, da se to ne bi dogajalo. 
Društvo novinarjev obsoja "čezmejne pritiske" 
Društvo novinarjev Slovenije je zgroženo "nad že drugim poskusom posega tuje vlade v uredniške odločitve slovenskega 
medija. Tokrat je hrvaška vlada preko posrednikov in pritiska na lastnike poskušala preprečiti poročanje Pop TV". 
"Ponavljamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj. Šokirani smo nad 
razumevanjem svobode govora in neodvisnosti medijev v sosednjih državah, sicer članicah EU.  Še posebej nas skrbi, da 
pritiski prihajajo iz držav, ki sistematično kršijo medijsko svobodo in pravice novinarjev. Metode, ki jih vlade uporabljajo 
doma, očitno poskušajo izvoziti tudi čez mejo. Takšna ravnanja kažejo na krizo, v kateri je razumevanje svobode izražanja v 
Evropi, in razkrivajo politične pritiske, za katere smo menili, da so stvar preteklosti." 
Pristojne DNS poziva, da hrvaški vladi dajo jasen signal, da so takšne poteze v Sloveniji nesprejemljive.  

• Hrvaški pravnik dr. Josip Kregar: Gre za prisilni hrvaški molk, to pa je sposoben Tolj dobro organizirati. VČ. 
Večer, Maribor,  09.04.2019 

https://www.vecer.com/hrvaski-pravnik-dr-josip-kregar-prisluskovalna-afera-je-premisljena-propagandna-poteza-
6689271  
 
Tako Hrvaška kot Slovenija sta v zvezi z arbitražo o meji v slepi ulici, pravi vplivni zagrebški profesor. 
"Mislim, da je prisluškovalna afera zelo resna, ker v njej sodelujeta dve prijateljski in sosednji državi, ki si medsebojno 
prisluškujeta," je danes za hrvaško novičarsko televizijo in web portal N1 ocenil hrvaški pravnik dr. Josip Kregar. Tako ena 
kot druga država sta v zvezi z arbitražo o meji v slepi ulici po njegovem. 
"Posneti so filmi, kako si zavezniki prisluškujejo, Velika Britanija in Francija in Nemčija, v tej aferi pa je simptomatično, da o 
njej ni besede v hrvaških medijih, kar pomeni, da gre za prisilni molk, to pa je sposoben Tolj dobro organizirati. Po mojem je 
tudi bil izbran zato, ker je lahko posrednik," pa je odgovoril na podatek, razkrit v slovenskih medijih (Pop TV), da je Ivan Tolj, 
duhovnik, predvsem pa prvi človek vplivne avstrijske medijske hiše Styria na Hrvaškem, v imenu vlade v Zagrebu poskušal 
vplivati, da se v Sloveniji ne objavi zgodba o hrvaškem prisluškovanju v zvezi z arbitražo. Da je vse to premišljena 
propagandna poteza Hrvaške, ki bo ovirala prizadevanja za rešitev spora z arbitražo, je ocenil. 
Po mnenju dr. Kregarja uradno hrvaška vlada na afero ne bo reagirala, vsaj dokler se ne razvije do tolikšnih razsežnosti, da 
se bo treba odzvati: "Takšne afere so bile tudi v preteklosti, pa so se hitro pozabile. Če se želi inscenirati dogodek, tako v 
Sloveniji kot na Hrvaškem pa so skupine, ki so za kreg in za pomiritev, potem so takšni primeri od boga dani. Slovenska stran 
ne vidi, da v ta primer nista vmešani samo Slovenija in Hrvaška, ampak tudi Avstrija," pravi profesor prava na Pravni 
fakulteti v Zagrebu.    
 
 

Vestnik, Murska Sobota 
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• Madžari in Hrvati pritiskajo, Avstrijci in Italijani čakajo v senci. Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, 
št. 15, 11. april 2019, str. 3 

Komentar 
Župnik prazne župnije Gornja Močila v Bosanski Posavini Ivan Tolj, sicer medijski vplivnež, hrvaški spletni portal ga imenuje 
medijski mogotec, je skušal ustaviti objavo zgodbe o prisluškovalni aferi na Pop TV. Madžarska veleposlanica je s 
posredovanjem pri našem zunanjem ministrstvu zahtevala discipliniranje Mladine, ker je na naslovnici objavila Viktorja 
Orbana v »fašistoidni« pozi. 
Politika je v primeru prisluškovalne afere, po oceni varnostnih strokovnjakov, končno reagirala, kot mora. Cehovska 
organizacija se je v primeru Mladine odzvala ostro, svoje je dodala tudi oblast.  
Če se vrnemo še nekoliko nazaj, se nam je s strani zahodne sosede zgodil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani 
z izjavo o tem, čigava je Istra, severna soseda, Avstrija, uporablja malo bolj fine in tihe prijeme. Kljub šengnu in umiritvi 
migracijskega vala še vedno kontrolira meje. Po omejitvi dostopa do avstrijskega trga našim podjetnikom je zdaj zavila na 
socialno področje (otroške dodatke).  
Posredno pa ima prste vmes pri prisluškovalni aferi. Ivan Tolj je namreč vpliven predstavnik avstrijskega katoliškega 
medijskega koncerna Styrie, ki obvladuje pomembne hrvaške in srbske medije. Očitno smo na točki, ko niso več dovolj 
načelne retorične politične reakcije, ampak je potreben globlji razmislek o tem, kako zaščiti svoj nacionalni interes in 
kako se obraniti pred vse močnejšimi zahtevami po revizionizmu nekaterih zgodovinskih odločitev, ki so bile sprejete v prid 
Slovenije. Ne gre za darila, ampak za odločitve, ki so bile zgodovinsko upravičene in tudi za Slovence pravične. Ne nazadnje 
so Slovenci za to, da so bile sprejete take odločitve, nekaj naredili.  
Nekoliko naivno se je zanašati na evropsko demokratično tradicijo in spoštovanje enakopravnosti, kot pogosto pravijo naši 
politiki, znotraj evropske družine narodov. Enakopravnost in koliko je vreden interes ali pravica povprečnega evropskega 
državljana, je v knjigi Je tu še kakšen odrasel? lepo opisal nekdanji finančni minister Sirize Janis Varufakis. Med pogajanji o 
reševanju grške dolžniške krize je ugotovil dvoličnost Evrope in evropskih politikov. Teh ni zanimala blaginja Grkov, ampak 
nemške in francoske banke.  
Zato stalno sklicevanje prej premierja in zdaj zunanjega ministra na evropsko spoštovanje vladavine prava že rahlo 
preseda. To, kar se dogaja okrog Slovenije, ni več enoznačna in površinska zgodba. Ampak zgodba, ki tako ali drugače išče 
»poti v Slovenijo « in si jo s pomočjo zgodovinskega revizionizma skuša ponovno interesno razdeliti. Tega bi se končno 
moral zavedati sedanji predsednik vlade, ki na tem področju kaže največjo šibkost. To se je ne nazadnje potrdilo s 
sprejetjem odstopa pragmatičnega, izkušenega in strokovno podkovanega svetovalca za zunanjo politiko Andreja Kirna. 
O zavezništvu Orbana in Salvinija zgodbe ne bomo obnavljali. Slovenija je doživela svojevrsten šok ob objavi arbitražne 
razsodbe in medlem odzivu vrha evropske politike na reakcijo Hrvaške, ki je jasno povedala, da sporazuma ne priznava. V 
tem delu zgodbe so naši politiki prezrli pomembno dejstvo. V času podpisovanja pridružitvenega sporazuma Hrvaške za 
vstop v EU so se znotraj velikih sil Evrope močno lomila kopja. Germanski del se je zavzemal za podpis sporazuma samo s 
Hrvaško. Na čelu teh je stala Avstrija. Anglo-frankofonski del je takrat zahteval podpis sporazuma z vsemi novonastalimi  
državami na območju nekdanje Jugoslavije. Šlo je za pragmatičen boj, s priključitvijo Hrvaške se je okrepil germanski vpliv v 
EU.  
Z brexitom je zdaj ta dominanten in tega Slovenija ne more in ne sme opazovati od daleč. Če se na prisluškovalno afero 
ozremo s te plati, takoj vidimo, zakaj je bil eden od glavnih igralcev v tej zgodbi medijski koncern Styria s svojimi 
podružnicami na Hrvaškem in v Srbiji. Mladinina naslovnica je, kot kaže, prizadela vrh madžarske države. Naslovnica ni daleč 
od resnice o Viktorju Orbanu in njegovih nacionalističnih apetitih. Jasno je, da hoče zaokrožiti Madžarsko v mejah  
zemljevida velike Madžarske, ki ga je razstavil na veliki tapiseriji v Bruslju. Žal se naša medijska krajina ukvarja le z 
Orbanovimi zunanjimi manifestacijami. Ko se ga naši mediji lotevajo na Madžarskem, se to dogaja v Budimpešti. Nihče pa 
ne stopi v zaledje, kjer se dogajajo dejanski fašistični prijemi na primeru največje narodne manjšine.  
Tako kot je Istra ena od nevralgičnih točk, na katero se je slovenska politika z evropskimi poslanci odzvala vsaj na retorični 
ravni, je skrb vzbujajoč molk ob tem, kaj se dogaja v Prekmurju. Tu celo nekdanji minister in sedanji predsednik parlamenta 
s svojo prisotnostjo podpira nekatera početja, namesto da bi zahteval sklic sveta za nacionalno varnost, kot je to storil v 
primeru prisluškovalne afere. 

• »Mnogokrat nismo slišani«. Tadeja Lepoša. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 15, 11. april 2019, str. 5 
Svetovni dan Romov 
Slovesnosti v Murski Soboti se je udeležil tudi premier Marjan Šarec 
Romi po vsem svetu, tudi v Sloveniji, 8. aprila praznujejo svoj dan, ki je bil izbran na prvem kongresu Romov leta 1971 v 
Londonu. Ob tem so pripravili slovesnost v Gledališču Park, ki se je je udeležil tudi predsednik vlade Marjan Šarec. 
Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je v pozdravnem nagovoru spomnil na kongres pred 48 leti, ko je bila 
ustanovljena tudi prva romska organizacija. »Kongres velja za začetek usklajenih prizadevanj za spodbujanje pravic in 
interesov Romov na mednarodni ravni. Glavna naloga kongresa je bila sprejetje strategije organiziranega boja za pravice 
Romov, katerega geslo je bilo Ustavi rasizem, diskriminacijo in preganjanje.«  
Za predsednika so izvolili Slobodana Berberskega, sprejeli himno Djelem, Djelem in zastavo z rdečim kolesom, ki simbolizira 
Indijo – njihovo domovino. 
 
 
Slovenija je vzor drugim državam 
Kot je poudaril Horvat, si zveza prizadeva  za izboljšanje položaja romske skupnosti. »Skrbimo za svojo identiteto, jezik in 
zgodovino. Svojim vodilom in ciljem bomo sledili tudi v prihodnje. Smo del evropske in slovenske skupnosti, a na žalost smo 



še vedno diskriminirana skupnost, ki doživlja sovražni govor, rasizem, segregacijo, različne pritiske. Zato menimo, da je 
potrebna predvsem aktivnost romske skupnosti, da se to odpravi v slovenskem prostoru, « je dejal predsednik Zveze Romov 
Slovenije. Prepričan je, da bosta slovenska javnost in oblast pripravljeni Romom pomagati in jih predvsem poslušati. 
»Mnogokrat namreč nismo slišani, predvsem na področjih, na katerih imamo težave – bivalne razmere, infrastruktura, 
izobraževanje in zaposlovanje. Prizadevali si bomo za izboljšanje položaja romske skupnosti v Sloveniji. Ne morem reči, da je 
povsod slabo. Nekatere stvari smo v državi znali zelo dobro urediti, zato smo vzor tudi drugim državam po Evropi. Za 
prihodnost samo želimo, da nam bo skupaj uspelo doseči najpomembnejše – dostojno življenje,« je še poudaril.  
»Truditi se moramo za sobivanje in spoštovanje« 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik slovenske vlade Marjan Šarec. Poudaril je, da bi vsak narod moral živeti 
tako, kot si želi in zasluži. »Romska skupnost v Sloveniji je tradicionalna skupnost in nihče, tudi v tej vladi, si ne dela utvar, 
da Romi niste narod. Ste narod in ste narod s ponosno zgodovino in si zaslužite tudi takšno obravnavo.« Strinja se s  
Horvatom, da še ni vse urejeno. »Vedno se moramo truditi predvsem za sobivanje, spoštovanje drug drugega in za to, da 
prisluhnemo drug drugemu. Predvsem pa mora vsak narod ohranjati svojo identiteto, kar je temeljna pravica. To je tudi 
spoštovanje človekovih pravic, kajti pravica enega se konča tam, kjer se začne pravica drugega. Dokler bomo drugim 
vsiljevali svoje, ne bomo dobili rezultata, ko pa se bomo postavili v kožo drugega, kako on čuti, kako misli in kako si želi 
živeti, bomo kar naenkrat srečnejši vsi, ne da bi sploh vedeli, kdaj. In to se mi zdi temeljni poudarek današnjega dne in vseh 
naslednjih – spoštovanje in predvsem razmišljanje z glavo drugega. Tako nam bo bolj jasno,« je sklenil Šarec. 
Rudaš: »V Sloveniji se imamo dobro« 
Po govorih je v dvorani postalo živahnejše. Na oder so stopili otroci iz vrtca Romano, Nina in Denis, Palko in band, SMC 
ReUnion iz Ljubljane in Romano Glauso, ki so z Moiro ustvarili prijetno vzdušje. Kot je povedal Darko Rudaš, so ob prazniku 
pripravili pesem z naslovom 12.000 Romov. »Legenda namreč pravi, da smo bili Romi iskalci tistega kraja na svetu, za 
katerega smo verjeli, da bomo v njem dobro sprejeti in razumljeni. Med potjo se je zadnje kolo zlomilo v Sloveniji in pot se 
je končala prav tukaj. Usoda je tako hotela in v Sloveniji se imamo dobro,« je dejal član glasbene skupine Romano Glauso. 
Kot gostje so nastopili še Veseli momci iz Makedonije in Karavan Familija iz Madžarske. 

• Za sožitje se je treba potruditi. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 15, 11. april 2019, str. 5 
To smo mi! – Kado sam ame! so naslovili prireditev, ki so jo ob svetovnem dnevu Romov pripravili v lendavski gledališki in 
koncertni dvorani.  
 

 
Slika: V kulturnem programu so nastopili otroci iz šol in vrtcev, ki jih obiskujejo tudi Romi. Fotografija: Jože Gabor 
 
Slavnostna govornika sta bila predstavnica romske skupnosti Nataša Horvat in župan Občine Lendava Janez Magyar. 
»Izjemnega pomena je, da se položaj romske skupnosti v Sloveniji iz leta v leto izboljšuje. Romi, ki nam je dana možnost 
sodelovanja, moramo še naprej težiti k boljšemu sodelovanju z državnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, te pa 
spodbujati, da bodo še naprej krepile sožitje med romskim in večinskim prebivalstvom,« je povedala Horvatova 
in dodala, da se bo romska skupnost le s svojo zavzetostjo in socialno aktivacijo razvila v izobraženo, zaposleno in 
enakopravno skupnost, ki bo lahko enakovredno sodelovala pri razvoju države. »Pri tem je treba karseda veliko možnosti 
ponuditi našim otrokom. Naj nam bo prva skrb, da se naši otroci zbujajo v svojih domovih in obiskujejo vrtce in šole, v 
katerih pridobivajo znanje in so jim ponujene različne možnosti razvoja.«  
Župan Janez Magyar je poudaril, da so bili Romi v preteklosti pogosto preganjani, poniževani in zaničevani, med drugo 
svetovno vojno so jih celo pošiljali v smrt. »Danes bogatijo našo družbo s svojo pisano kulturo in vrednotami. V naši občini 
so na kulturnem področju zelo aktivna skupnost, imajo svoja kulturna društva in se vključujejo v aktivnosti lokalne 
skupnosti. Zavedamo se pomena njihove integracije. Za uspešno vključevanje morata pokazati pozitivno voljo obe strani.« 
Le skupaj bodo lahko našli rešitve za težave pri zaposlovanju in izobraževanju. V lendavski občini prebivalci obeh romskih 
naselij in Neromi živijo v sožitju. 
V kulturnem programu so nastopili otroci iz vrtca ter šolarji iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Iz Hrvaške so prišli otroci, ki 
obiskujejo vrtec Maslačak v Murskem Središču in Center  za vzgojo in izobraževanje Čakovec. Iz Madžarske so se na odru 
lendavske gledališke in koncertne dvorane predstavili šolarji iz Lentija. Iz Prekmurja pa učenci Dvojezične osnovne šole 
Dobrovnik, Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci, Osnovne šole Turnišče in Dvojezične osnovne šole I Lendava. 

• Simbol Prekmurja v prestolnici. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 15, 11. april 2019, 
str. 7 



Prekmurski trg 
Spomenik ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
Mestna občina Ljubljana (MOL) je objavila javni natečaj za likovne rešitve za postavitev spomenika združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom v Ljubljani. Spomenik naj bi stal na ploščadi parka na nastajajočem Prekmurskem trgu ob 
Poljanski cesti in Ambroževim trgom.  
 

 
Slika: Prekmurski trg v Ljubljani že nastaja, tam bo tudi spomenik, ki bo simboliziral dogajanje pred 100 leti. Fotografija: 
Miha Raičevič 
 
Iniciativni odbor za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja matični domovini je že pred časom MOL 
poslal pobudo, da bi v slovenski prestolnici ob letošnji stoti obletnici postavili spomenik, podobno kot je postavljen 
spomenik priključitve Primorske matični domovini na Kongresnem trgu. To so na MOL odobrili, tako da se trg že ureja, zdaj 
pa vabijo avtorje, da pošljejo svoje idejne rešitve.  
Pri idejnih rešitvah za spomenik morajo slediti simbolnemu likovnemu prikazu pomena združitve Prekmurja z matično 
domovino ter pri tem upoštevati sodobne kiparske likovne rešitve. Prijavitelji imajo čas do 20. maja 2019, da predlagajo 
svoje ideje in rešitve. 
S tem bodo tudi v prestolnici zaznamovali letošnji državni praznik in spomnili na dogodke, ko so prekmurski Slovenci po 900 
letih znova postali del matičnega naroda. S priključitvijo Prekmurja Kraljevini SHS je bilo šele po prvi svetovni vojni po 
stoletjih ločenega razvoja rešeno narodnostno vprašanje prekmurskega življa. To je dejanje, za katero so zaslužni mnogi 
prekmurski domoljubi, je eden od pomembnih zgodovinskih gradnikov današnje ozemeljske in narodnostne celovitosti 
Republike Slovenije, so zapisali v Mestni občini Ljubljana. 

• Njegovi pogledi na domačo krajino. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 15, 11. april 
2019, str. 20 

Prekmurski akademski slikar Ludvik Vrečič 
V kratkem življenju razvil izvirno likovno govorico – Katalog del, ki jih hranita muzej in galerija 
Ludvik Vrečič je bil prvi prekmurski akademsko izobraženi likovni umetnik in letos sta Galerija Murska Sobota (GMS) in 
Pomurski muzej Murska Sobota (PMMS) v počastitev 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
pripravila tri razstave njegovih del iz svojih stalnih zbirk ter nekaj osebnih predmetov. Z nizom razstav Vrečičevih slikarskih 
del ter del na papirju so hoteli opozoriti tudi na prve resne začetke v pomurski likovni umetnosti. Ob tem je izšla publikacija, 
v kateri so zajeta in prvič barvno reproducirana vsa Vrečičeva dela iz stalnih zbirk obeh ustanov, ki hranita in predstavljata 
njegovo zapuščino, avtorici sta umetnostni zgodovinarki Irma Brodnjak (GMS) in Tamara Andrejek (PMMS). 
 

 
Slika: Tamara Andrejek (levo) in Irma Brodnjak sta predstavili novo publikacijo o delu in življenju Ludvika Vrečiča. 
Fotografija: Tomislav Vrečič 
 



Vrečič je najstarejši predstavnik prve prekmurske likovne četverice, ki je postavila temelje pomurske likovne tradicije, v njej 
so še slikarja Lajči Pandur in Karel Jakob ter kipar Feri Horvat. Kljub tragični usodi, ki je prehitro sklenila njegovo življenjsko 
in ustvarjalno pot, je Vrečič razvil izvirno likovno govorico, ki jo je stroka ustrezno potrdila šele po njegovi smrti. Ustrezen 
položaj v slovenski umetnosti pa je dobil ob 100. obletnici rojstva, ko so njegov opus prvič celovito predstavili v PMMS. 
Rojen je bil 10. aprila 1900 v Skakovcih, po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na trgovski šoli in ga z odliko končal na 
Madžarskem. Po odsluženem vojaškem roku je v Budimpešti najprej obiskoval višjo trgovsko šolo, nato se je prepisal na 
visoko slikarsko šolo. Preživljal se je sam, s portretiranjem, risanjem in izdelovanjem damske usnjene galanterije. Med 
počitnicami je obiskoval rodno Prekmurje, kjer so ga očarali prekmurski pejsaži, ki so mu v likovni govorici ostali najdražji, 
meni Tamara Andrejek. 
Svojo prvo samostojno razstavo je s pomočjo Riharda Jakopiča in Mihe Maleša pripravil med študijem leta 1928 v 
Jakopičevem paviljonu v Ljubljani, na kateri je bilo na ogled 226 del. Žal motivika in temačne barve pri kritiki in publiki niso 
naletele na razumevanje, v zadoščenje mu je bilo odobravanje slikarskih kolegov. Kasneje je ustvarjal v svojem skromnem 
budimpeškem ateljeju, svojo zadnjo razstavo v Soboti je imel leta 1943, 4. julija leta 1945 pa ga je na vlaku ustrelil ruski 
vojak. 
V Vrečičevem opusu po številu prevladujejo krajine, izkazal pa se je tudi kot portretist, je o njegovem slikarskem delu 
zapisala Andrejkova. Rad je upodabljal rodno prekmursko deželo, s slamo krite hiše, vasi, obdelana polja, travnike, gozdove 
v daljavi, drevje in bujno grmovje ter živino. Redko upodablja figuro v pokrajini in še takrat ji nameni povsem podrejen 
položaj znotraj mogočne narave. 
Zapustil je tudi številne portrete članov družine, sosedov in znancev, ki veljajo za njegov najbolj dovršeni umetniški izraz, 
prvi v slovenski umetnosti pa je upodabljal Rome. »Njegovi portreti so realistični, karakterno izvedeni in psihološko 
občuteni,« pove. Moški portreti so pretežno v rjavih tonih, s čimer sta poudarjena težaško življenje in negotovost 
preprostega človeka, ženski pa izstopajo z vpadljivimi živobarvnimi poudarki na oblačilih ali na obrazu. Večina portretov je 
nastala v zadnjih letih njegovega življenja. Zbirko dopolnjujejo figuralne kompozicije, tihožitja in dela z nabožno motiviko. 
Irma Brodnjak v katalogu podrobneje predstavi dela na papirju, ki so nastala pred njegovim formalnim likovnim 
izobraževanjem, v obdobju 1915–1921, in prinašajo dragocen uvid v njegove ustvarjalne začetke. Večinoma so skice manjših 
dimenzij, ki so nastale brez ambicije, da bodo javno razstavljene. Kljub temu je že na teh risbah in skicah, tako Brodnjakova, 
razvidno, da je mladi Vrečič premogel veliko talenta in da bi lahko dozorel v resnega likovnega umetnika. Med motivi 
prevladujejo doprsni portreti, pogosti so dvojni, eden je upodobljen frontalno, drugi v profilu. Upodabljal je vojaške 
kolege, več je tudi žensk in otrok med delom ali igro. Pri delih na papirju pa so v ospredju pokrajine oziroma pejsaži v tehniki 
akvarela in pastela, ki niso tipični razgledniški motivi Prekmurja, temveč intimni pogledi na domače kraje. V tej zbirki je tudi 
nekaj ženskih aktov ter risb Budimpešte in okolice. V publikaciji so zajeta in predstavljena Vrečičeva znana dela, ki so ostala 
v Prekmurju, ni pa raziskano, kaj vse je pustil v Budimpešti in na Madžarskem, kjer je študiral in živel. 

• Tigrov skok med Prekmurce. Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 15, 11. april 2019, str. 20 
Primorski rodoljubi spet ob Muri 
Poklon padlim rdečearmejcem in partizanom ob veržejskem mostu – Zasaditev črnega gabra v petanjskem vrtu s 
simbolnim pomenom 
Na povabilo Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) je minulo soboto Prekmurje obiskala delegacija pred 25 leti 
ustanovljenega društva za negovanje tradicije organizacije TIGR Primorske. Ime društva je akronim za poglavitna 
narodnostna središča Trst, Istra, Gorica in Reka, ki jih je po prvi svetovni vojni okupirala fašistična Italija. Člani društva, ki 
nadaljuje poslanstvo organizacije TIGR, ustanovljene septembra 1927 na Nanosu, s ponosom razlagajo, da naj bi ime 
učinkovalo tudi s simbolno močjo tigra, te ljudem znane silne in napadalne živali.  
T 
 

 
Slika: Slavko Šavli in Janko Durič, ravnatelj OŠ Tišina, na kateri je nekoč poučeval Šavlijev oče. Fotografija:  Branko Žunec 
 
Tigrov skok med Prekmurce – obisk je trajal le nekaj ur – je delegacija pod vodstvom predsednika društva Savina Jogana 
začela z udeležbo na slovesnosti Zveze združenj borcev za vrednote NOB pri veržejskem mostu. Tam je pomnik padlim 
rdečearmejcem in partizanom, po navedbah predstavnika borčevske organizacije Damirja Domjana je med drugo 



svetovno vojno v Prekmurju izgubilo življenje okrog 1600 domačinov in nekaj več kot 700 vojakov Rdeče armade. 
Poudaril je, da je bilo Prekmurje z Mursko Soboto osvobojeno mesec dni prej kot območja drugod po Sloveniji in Evropi in 
da so njihove vrednote domoljubje, svobodomiselnost, nasprotovanje novim pojavom nacizma in fašizma vključno z 
oblikami neoliberalizma, tovarištvo, poštenost in socialna pravičnost. 
»S ponosom, a tudi z grenkimi občutki zasajamo to drevo odpora in dostojanstva. Naj raste in si oblikuje močne korenine,« 
pa je svoj nagovor zbranih na slovesni zasaditvi sadike črnega gabra iz arboretuma Volčji Potok v petanjskem vrtu  
pomenljivo sklenil Jogan. »Pogosto in povsod smo soočeni z nevarnostmi fašizma in sorodnih gibanj, od slavljenja žrtev fojb 
v sosednji Italiji prek Madžarske in Latvije do Ukrajine. Žal tudi zadnji dogodki, kot je bila bruseljska razstava italijanskih 
žrtev fojb s karto velike Italije, ki vključuje tako del Slovenije kot celotno Istro, Reko in Dalmacijo, skupaj z imperialnimi 
zahtevami po teh 'neodrešenih' krajih, niso naleteli na odločen in enoten odziv naše državne politike,« je bil kritičen 
govornik. »Brez jasne, pokončne drže našega političnega vodstva ni mogoče preprečevati, prevedeno v današnji jezik, 
slehernega nasilja in pritiskov ter onemogočiti ali vsaj omejiti teh nevarnosti, niti ni izključena ponovitev nesrečne 
zgodovine.« 
Podpredsednik uprave UŠF Marjan Šiftar je menil, da bo zasajeni črni gaber v imenitni družbi, saj so tam že jerebika iz 
Dražgoš, breza komandanta Staneta, drevo v spomin na žrtve v tržaški Rižarni, zasadil ga je Dušan Pirjevec, ter drevo 
prijateljev iz Sarvarja na Madžarskem. Tam je bilo med drugo svetovno vojno taborišče, kjer je za vedno ostalo veliko naših 
rojakov. 
Med člani delegacije društva TIGR je bil Slavko Šavli, sin primorskega pedagoga, publicista, raziskovalca in kulturnega 
delavca Andreja Šavlija (1905–1990), ki je bil v 30. Letih pregnan v Prekmurje in poučeval na šolah na Tišini, v Predanovcih 
ter Krogu, bil pa je tudi član Kluba prekmurskih akademikov. Andrej Šavli v knjigi Vrsta skozi čas omenja še Žarka 
Klanščka (1894–1945), ki je bil prvi slovenski učitelj v Veliki Polani, učil je tudi pisatelja Miška Kranjca. 

• Spoštljiv spomin hvaležnosti ob odhodu dr. Zinke Zorko. Drago Vogrinčič, župan Občine Cankova 2002–2018. 
Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 15, 11. april 2019, str. 30 

Z bolečino ob smrti akademikinje dr. Zinke Zorko se hvaležno priklanjam spominu velikega Človeka, ki je ves svoj 
znanstveno-raziskovalni credo položila na oltar sveti slovenski besedi. Podpisani sem srečeval blagopokojno gospo Zorko, 
vso njeno predanost znanstvenemu raziskovanju slovenskega jezika v mavrici bogastva narečij.  
Kot stanovalec pomurske krajine od malega negujem ljubezen do pomurske »rejči« in zgodovine med Muro, Kučnico in 
Rabo. Tisočletje so naši predniki s svojimi značilnimi narečji kljubovali neprijaznim tujim oblastnikom in ohranili 
slavsko slovensko besedo. Dr. Zinka Zorko je znanstveno proučevala panonska narečja porabskih Slovencev, Slovencev v 
Radgonskem kotu in posebej značilnosti narečja Cankove in okolice. Z mikrofonom in notesom v roki je prehodila vasi teh 
območij, si zapisovala značilnosti in snemala ljudi v narečnih izgovorjavah. Posebej se njena raziskovalna radovednost 
osredotoča na govor Cankove, ki kot obrobno narečje slovenskega jezikovnega prostora ohranja nekatere strukturne prvine 
naglasa samoglasnikov. 
Priznam, ne poznam dneva pred več kot desetimi leti, ko sva se prvič srečala na Cankovi. Kako preprosto mi je vzneseno kot 
dobra mati pripovedovala, da se je kot rojena Korošica zaljubila v panonsko- -porabska narečja. Na simpoziju o delu in 
življenju Jožefa Borovnjaka in Avgusta Pavla je predstavila svoje študente, ki jih je navdušila za proučevanje značilnosti 
jezikovnih narečnih analiz zadnjega stoletja, ko se je del pomurskega narodovega telesa po koncu prve svetovne 
vojne vrnil slovenskemu političnemu in kulturnemu telesu, porabski in štajerski Slovenci pa so žal ostali v drugih državah. S 
svojimi prispevki so sodelovali in nadaljujejo njeno pot proučevanja slovenskih in panonskih narečij.  
Iskreno priznam, da ne znam z besedami izraziti globokega spoštovanja za bogati opus, ki ga je dr. Zorko darovala v zadnjih 
letih na Cankovi na simpozijih in ob izdajah zbornikov o delu rojaka dr. Avgusta Pavla in dolgoletnega župnika, našega 
goričkega Čedermaca Jožefa Borovnjaka. 
Izgubili smo velikana slovenske in pomurske besede, vrhunsko raziskovalko narečij. V svojem srcu ohranjam vsa najina 
srečanja in spoštljive človeške objeme medsebojne hvaležne naklonjenosti, ker je gospa Zinka poosebljala človeške,  
materinske, humanistične vrednote v najbolj žlahtnem izrazu besede. V tej veličini človeške, intelektualno moralno - etične 
odličnosti ostaja pokojna naš navdih dostojanstva in dolžnosti objema slehernega človeškega bitja v spoštovanju vseh 
kulturnih, jezikovnih narečnih izraznostih. In tega, da bodimo Prekmurci ponosni na svoja bogata narečja in jih suvereno 
predstavljajmo in ohranjajmo. 
Spoštovani akademikinji dr. Zinki Zorko izrekam hvaležnost za vse, kar je prispevala v Občini Cankova, naši prekmurski 
okroglini in za naše sestre in brate v porabskih vaseh, posebej pa ob znanstveno-kulturnih projektih, simpozijih in 
slovesnostih v zapisu zgodovini življenja in dela Avgusta Pavla in Jožefa Borovnjaka. 
 

Primorske novice, Koper 

• Resnico moramo odkriti. Kar vnaprej obstaja v naši glavi, je predsodek: Sergio Tavano o tem, zakaj je imela 
Gorica edinstveno prednost, in kako smo jo zapravili. Primorske novice, št. 79, 5.4.2019, str. 12-14 

• V šoli slovenščino učijo tudi starše: Postojna – medkulturno sobivanje. Primorske novice, št. 79, 5.4.2019, str. 5 
 

 

• “Resnico moramo odkriti. Kar vnaprej obstaja v naši glavi, je predsodek.” Intervju: Sergio Tavano. Pogovarjala se 
je: Vesna Humar. Primorske novice, št. 79, 5.4.2019, str. 12-14 

Sergio Tavano o tem, zakaj je imela Gorica edinstveno prednost, in kako smo jo zapravili 



Srečali smo se v teološki knjižnici, mirnem in meditativnem prostoru v palači tik ob goriškem osrednjem trgu, Travniku. 
Moraš biti poznavalec mesta, da najdeš čitalnico in te knjižničarka tam prijazno pozdravi z “Dober dan, profesor.” Ob našem 
vstopu je bil Sergio Tavano med knjižnimi policami. “Delate, profesor?” “Ne, brskam po knjigah. Brskanje po knjigah je 
sploh zelo prijetno početje.” Poznavalski ugled in plemenita meščanska vljudnost sta očitni značilnosti profesorja 
zgodovine. Nič v njegovi drži in v njegovem govoru pa ne izdaja, da je lani praznoval svoj 90. rojstni dan. 
 

 
Slika: Sergio Tavano. Foto: Primorske novice 
 

Velikokrat slišimo, da je Gorica edino mesto v Evropi, kjer se srečujejo germanska, slovanska in latinska tradicija, 
torej tri velike evropske dediščine. Je ta trditev pretirana? 

“Ni pretirana. To je resnica, ki je nacionalisti ne želijo ne slišati ne sprejeti. Ravno prejšnji teden smo v Krminu 
predstavljali novo knjigo, za katero sem napisal uvod. Ker gre za zbirko furlanskih besedil, sem spomnil na to, da so Furlani 
ponosni na besede Ippolita Nieva. Leta 1870 je rekel, da je Furlanija kompendij sveta, ker združuje vse geografske elemente: 
morje, reke, hribe, griče, ravnino. Dodal sem, da je to naravna, pasivna okoliščina. Zaradi socialnih in kulturnih okoliščin pa je 
Furlanija, tudi ali še posebej Gorica, kompendij Evrope. Močno podpiram tezo, ki se doslej ni še povsem uveljavila, da je 
Goriška, in ko to rečem, imam v mislih celotno regijo, od izvira do izliva Soče, dežela, v kateri ljudje res morda govorijo različne 
jezike, ampak so zgodovinsko imeli enotno civilizacijsko pripadnost. Eno kulturo, če besedo uporabimo v širokem, 
germanskem pomenu. To tezo potrjujejo zgodovinski viri. Denimo, delo Clima Goritiense, ki ga je leta 1781 napisal zdravnik 
Anton Muznik. Moj kolega in prijatelj Branko Marušič je poskrbel za prevod dela iz latinščine v slovenščino, jaz pa v 
italijanščino. Muznik piše, da se v Gorici celo otroci, ki se igrajo na ulici, pogovarjajo v več jezikih, preskakujejo iz furlanščine 
v slovenščino ali iz italijanščine v nemščino in popolnoma obvladajo te jezike, ker imajo večjezičnost večinoma v družini. Popisi 
prebivalstva v nekdanjem avstrijskem cesarstvu niso spraševali po narodnosti, ampak so postavljali vprašanje: ‘Kateri jezik 
govorite doma?’ Nekateri so navedli jezik matere, drugi očeta, zato so ti popisi seveda zanimivi, a ne dajo dokončne kulturne 
slike teritorija. Imel sem srečo, da sem poznal kar nekaj velikih osebnosti, ki so obiskovale gimnazijo v Gorici, Staats 
gymnasium. Šolo so zaprli leta 1914. Med njimi je morda najbolj značilen Ervino Pocar, ki je iz nemščine prevedel več kot 300 
knjig. Goričan s furlanskimi koreninami je z goriške gimnazije odšel na dunajsko univerzo. Moj prijatelj, ki nas je zapustil leta 
1981, je bil dokaz za sposobnost te goriške srednje šole, da je bila pluralna, da je spodbujala kulturo in jezik vsakega od 
učencev, ne da bi pri tem zahajala v nasprotja. To je nekaj edinstvenega.” 
Župnik in “tisti na drugi strani trga” 
Kaj se je torej zgodilo s to goriško edinstvenostjo? S to enotnostjo v različnosti, ki je danes eden od temeljev evropske 
miselnosti? 
“Žal je izginila zaradi prve svetovne vojne, iredentizma in predvsem fašizma med obema vojnama. Ti pojavi so onemogočili 
možnost enakovrednih odnosov. Evropska unija daje vsem narodom, velikim in majhnim, pravico, da v Bruslju ali Strasbourgu 
uporabljajo svoj jezik ter jim s tem priznava enakovredno dostojanstvo. Natanko tako je bilo v Gorici pred stoletji. Kot je 
večkrat rekel Pocar in kasneje ponovil moj prijatelj, tržaški pisatelj Claudio Magris: ‘Samo v Gorici se je lahko zgodilo, da je 
slovenski učitelj v nemščini italijanske dijake poučeval francoščino.'” 
Je to vzdušje možno ponovno najti, ga oživiti? 
“Žal mi je, da moram to reči, ampak mislim, da to ni mogoče, ker se je preveč razširil podcenjevalni odnos do vseh, ki so 
drugačni. Osnovno šolo sem obiskoval v tridesetih letih prejšnjega stoletja in imel sem sošolce slovenskega rodu, ki so med 
seboj govorili v svojem jeziku, v razredu pa ga niso smeli uporabljati. Spominjam se dogodka iz leta 1938, bil je julij. V cerkvi 
sv. Ignacija, na Travniku, je imel vsako nedeljo popoldne župnik verouk v furlanščini. Tiste nedelje je stopil na prižnico in v 
furlanskem jeziku oznanil: ‘Dragi verniki, od današnjega dne naprej ne bom več govoril furlansko, ker ljudje, ki stanujejo na 
drugi strani trga,’ pri čemer je imel v mislih palačo prefekture, ‘hočejo, da govorimo samo italijansko.’ Ta prepotentna 
uradniška operacija je onemogočila našo sposobnost razumevanja drugega.” 
Takrat ste bili še otrok. Kakšen učinek so te besede imele na vas? 
“Pretresle so me, ker smo doma vedno govorili furlansko. Ko sem slišal, da tega jezika ne smem več javno uporabljati, sem to 
dojel kot žalitev zoper moje starše, stare starše. Mnogi Goričani so bili, kot vemo, prisiljeni spremeniti imena. Vsi, ki so imeli 
slovenske ali nemške priimke, so morali na prefekturo, kjer so jim dodelili nove. Uradna razlaga tega početja je bila perverzna: 



ljudem, so rekli, vračajo izvirne oblike imen. Takratne oblasti so namreč štartale iz domneve, da so bili vsi, izvorno, Italijani. 
Tudi v srednjem veku. To je bila huda zaušnica neki kulturi, nekemu načinu življenja. 3. decembra so v Gorici tradicionalno 
praznovali spomin na pisatelja Scipia Slataperja, ki je na ta dan leta 1915 umrl pri Podgori. Na dogodek so vsako leto prihajali 
ugledni gostje, leta 1922 je bil osrednji gost novinar, ustanovitelj časopisov, urednik in založnik iz Torina, liberalec Piero 
Gobetti. Na gosta je goriška kultura, ki ni potrebovala velikih besed, temveč so jo ljudje še živeli kot vsakdanjo izkušnjo, 
naredila velik vtis. Goriški tiskar in založnik Nino Paternolli je Gobettiju ponudil mesto urednika novega časopisa, ki bi ga tiskali 
v Gorici, a bi izhajal na celotnem italijanskem ozemlju. Sprejel je in se celo lotil dela, a nekaj dni kasneje, ko se je vrnil v Torino, 
ga je Mussolini dal aretirati. In tako se je zgodba z velikim potencialom končala, še preden se je sploh začela. Osebnosti, ki bi 
lahko nosile kulturni razvoj Gorice, so v tistih letih zapustile mesto, ki je tako ostalo brez svojega intelektualnega razreda.” 
Ste kdaj videli Benita Mussolinija? 
“Pa sem ga res. Bilo je 19. septembra leta 1938. Ni bilo še pouka, a vsi šolarji smo morali obvezno na ulico Roma, pričakati 
Mussolinijev prihod. Hotel je, da na poti od železniške postaje do glavnega trga vsi stojijo na desni strani ceste. Pravijo, da se 
mu ni ljubilo obračati glave levo in desno, raje je ves čas gledal v isto smeri Pa tudi atentatorjev se je bal. In dejansko so 
naslednji dan načrtovali atentat nanj v Kobaridu. Ob pogledu na Mussolinija nisem bil preveč ganjen. Veste, za otroke je bila 
za vsem tem predvsem obveznost, da ob sobotah popoldne hodimo v tako imenovano fašistično šolo, mi pa smo hoteli igrati 
nogomet. Mussolini je bil obseden tudi z avtarkijo, samooskrbnim gospodarstvom. Da ne bi bili odvisni od tako imenovanih 
britanskih plutokratov, smo morali nositi hlače, ki so bile deloma stkane iz volne, deloma iz vlaken koprive. Lahko si samo 
predstavljate, kako rdeče so bile naše noge in kako slabo je to vplivalo na naše zaupanje v režim.” 
Ampak hlače so bile zelo italijanske? 
“Seveda, iz pravih italijanskih kopriv. Obdobje moje osnovne šole je bil čas, ko nam je vladala retorika. Učitelji so pač morali 
slediti direktivam in so nam včasih dopovedovali zelo čudne stvari. Naš učitelj je, denimo, dejal, da Italija ne more biti velesila, 
ker nima rudnih bogastev in primarnih dobrin. Mi pa smo vprašali, kako to, da hodimo po čokolado v Avstrijo in Švico, čeprav 
tam kakav ne raste.” 
Zakaj ne razumemo Ogleja 
Rekli ste, da nekdanjega edinstvenega goriškega vzdušja ni več mogoče oživiti. Ampak: ali lahko vsaj dojamemo 
nadnacionalnost kot ideal, ki je obstajal v preteklosti, in nam lahko pomaga razumeti prihodnost? 
“V 18. stoletju je bila Gorica mesto renesans. Doživeli so jo Slovenci, ki so v letu 1848 okrepili svojo nacionalno identiteto. 
Doživeli so jo Furlani, tako tisti, ki so podpirali Avstrijo, kot tisti, ki so si prizadevali za združeno Italijo. Bila pa je še tretja struja, 
ki jo je začel Carl von Czoernig. Trdil je, da je identiteta Gorice avstrijska, torej sestavljena.” 
Avstrijska v smislu takratnega imperija? 
“Da. Navsezadnje je bila v srednjem veku Gorica povsem nemška. Vsaj do 16. stoletja so v mestu v uradni komunikaciji 
uporabljali nemščino. Ter seveda latinščino. Zgodila se je namreč zanimiva vzporednost med imperijem, ki je bil 
nadnacionalen, in Oglejskim patriarhatom, ki je imel to isto značilnost.” 
Se vam zdi, da slabo poznamo zgodovino naših krajev pred devetnajstim stoletjem? In ali je to, da še vedno nismo dojeli 
zgodovinske vloge in pomembnosti Ogleja eden od simptomov tega pomanjkljivega znanja? 
“Ta del naše zgodovine dejansko poznamo zelo slabo. So skupine, ki se trudijo poudarjati pomen Ogleja, a to so večinoma 
Furlani, ki s tem vzpostavljajo distanco do Rima in promovirajo neke vrste avtonomnost. Prav te dni bodo praznovali obletnico 
razglasitve ‘države furlanskega patriarhata’, ki naj bi se zgodila leta 1077. Temelji so povsem napačni. Patriarhat ni bil država, 
ampak fevdalni imperij, nadziral pa ga je patriarh, kar nima nikakršne zveze s pojmom Furlanije. Škoda, kajti vložili smo kar 
precej truda in dela v razumevanje vloge Ogleja in njegovega vpliva na našo sestavljeno identiteto. Oglejska zgodovina 
poudarja različnost sestavnih delov, kar je morda naporno načelo, ki gaje težko sprejeti, a ima močan in dober vpliv. Če vem, 
da živim v pokrajini, v kateri imajo drugi enake pravice in intelektualno dostojanstvo kot jaz, pač ne morem izbrati sovraštva 
do drugačnega od svojega pogleda na svet. V nekdanji, stari Goriški škofiji, je bilo več jezikov, a ljudje so imeli skupno cerkev, 
skupne šole, skupne časopise in knjige. Povezovalo jih je medsebojno podajanje kulturnih vsebin.” 
In drugačnost tega procesa ni ovirala? 
“Nasprotno. Gorica je med 16. in 19. stoletjem doživela izjemno kulturno obdobje. Rad spomnim, daje imelo mesto leta 1913 
štiri dnevne časopise in še šestnajst periodičnih publikacij, ki so izhajale na manj kot dva tedna: osem italijanskih in osem 
slovenskih. Moj oče je bil furlanskega rodu, njegov brat, moj stric, pa je živel pod Rafutom in je govoril slovensko. Ob novem 
letu smo šli voščit stričevi družini in nekega leta smo očeta vprašali, kako naj stricu voščimo v slovenščini. Povedal nam je, da 
se reče: ‘Srečno novo leto, stric.’ Z brati, bilo nas je pet, smo to ponavljali celo pot do Pristave in ko smo končno prišli, smo 
izustili ‘Srečna nuvoletta, stric’, nekaj takšnega kot ‘srečen oblaček, stric.’ To je trapasta zgodbica, ki pa dobro ponazarja naš 
način življenja. Maja leta 1945 sva z bratom morala bežati iz Gorice. K sreči sva naletela na novozelandskega vojaka, ki naju je 
spremil v Straccis. Pot je bila dolga in težka, saj so bili vsi mostovi porušeni. Vzrok za najin beg je bil banalen: zahtevali so, da 
vsi meščani obesijo italijansko zastavo z rdečo zvezdo, midva, nepremišljena mladeniča, sva obesila zastavo z majhno rdečo 
pentljo, kar je bilo razumljeno kot norčevanje. Vse se je dobro končalo in to je še ena trapasta zgodbica, ki pa zgovorno priča 
o tem, kako katastrofalni so bili za svet, kot smo ga poznali, vojni in povojni časi.” 
 
Sendviči na ulici 
Kako gledate na kulturno življenje Gorice danes? 
“Kultura je v Gorici poniknila. Nimamo več, denimo, znanstvene revije Studi Goriziani. V Novi Gorici, nasprotno, izhaja zelo 
kakovostni in bogat Goriški letnik, ki je dedič iste tradicije. Če mladi raziskovalec želi objaviti članek, to stori v Vidmu ali Trstu, 
kar pomeni, da se glas Gorice ne sliši več.” 
Se vam zdi, da to nazadovanje ni le kulturno, temveč ji tudi ekonomsko in demografsko? 



Ti fenomeni se seštevajo. K sem lani dopolnil 90 let, me j sprejel novogoriški župan Matej Arčon, goriški pa me ni. Človek 
seveda ne more zahtevati k takšnega, lahko pa primerja. Danes je v Gorici ‘višek’ kulture festivala »Okusi ob meji«. Med 
kulturne prireditve občina torej uvršča prodajanje sendvičev na ulici, pri katerem niti ne zaslužijo Goričani, ampak ljudje, ki tu 
postavljajo stojnice. S tem si občina daje odvezo od ukvarjanja z resnimi pobudami. V Gorici je mnogo prireditvenih dvoran, 
ki pa so prazne preprosto zato, ker ne produciramo vsebin. Veliko poudarjamo dogajanje v dveh slovenskih ustanovah, 
Kulturnem domu in Kulturnem centru Lojze Bratuž, kar je načeloma lepo, če bi to počeli iz spoštovanja do prisotnosti 
slovenske manjšine v mestnem kulturnem življenju. Ampak v resnici to počnemo, ker drugega dogajanja ni. Vse to je zelo 
zaskrbljujoče.” 
Čeprav je bilo dvajseto stoletje za naše območje katastrofalno, je uspela Goriška tudi po drugi vojni narediti korake, ki so 
prispevali k celjenju ran. Župana Gorice in Nove Gorice Michele Martina in Jožko Štrukelj, ki sta bila, mimogrede, sošolca, 
s čimer se nekoliko vračamo k razpravi o pomenu goriške predvojne gimnazije, sta že leta 1965 razpravljala o čezmejnem 
sodelovanju. To je precej zgodaj, če pomislimo na takratne idejne in politične trende v Evropi. V istem času ste začeli snovati 
Srednjeevropska kulturna srečanja. Iz katerega vira so črpale te napredne pobude? 
“Te pobude so se rodile iz razumevanje preteklih goriških stoletij. Dojeli smo, da je bila Gorica najbolj živahna, plodna in 
konstruktivna takrat, ko so vse skupine prebivalstva, ne glede na jezik, ki so ga govorile, sodelovale kot enakovredni partnerji. 
Bil sem član skupine za pripravo srečanj, ki jih omenjate. Najbolj pogumno in vizionarsko potezo je naredil pisatelj Celso 
Macor, ki se je odločil za uporabo pridevnika ‘srednjeevropski’, celo germanske različice ‘mittel Europa’, s čemer je 
avtomatično vključil vse, ki živijo na tem območju.” 
Kako se je zgodilo, da je bil osrednji gost prvega srečanja ravno pesnik Giueseppe Ungaretti? 
“Ungaretti je bil nosilec pesniškega gibanja, znanega pod imenom hermetizem, za katerega so značilni kratki, a zgoščeni verzi. 
Mimogrede: leta 2016, ob 100. obletnici njegovega bivanja v Lokvici na Krasu, smo na Cerju pripravili simpozij, kjer smo brali 
njegove pesmi v prevodu še enega mojega dragega prijatelja, Cirila Zlobca. Ta hermetična Ungarettijeva forma je bila skoraj 
tišina. Ganila nas je in navdihovala. Ko je Ungaretti želel izreči odgovor ali trditev, je to storil po dolgem razmisleku ter v redkih 
in skrbno izbranih besedah. Leta 1966 smo ga peljali k spomeniku v Redipulji. To je bil njegov prvi obisk v krajih, kjer je 
petdeset let prej kot vojak na fronti trpel peklenske muke. Ko smo se spuščali po stopnišču kostnice, je pesnik dolgo molčal, 
nato pa rekel: ‘Ne, ne, ne. Smrt je preprostejša.’ Kasneje, na kosilu, smo ga med drugim vprašali tudi, kaj je mislil s temi 
besedami. Odgovoril je: ‘Tudi mrtve so jih postavili v vrsto.’ Na Goriškem gradu je kasneje izrekel antološki govor. Med drugim 
je dejal, da med vojno na Krasu, ko so eksplozije bomb tudi kamen mlele v smrtonosne šrapnele, tovarišev na drugi strani 
fronte niso imeli za sovražnike, temveč za brate. To misel smo želeli raziskati in interpretirati z našimi srečanji. Pomemben 
del teh dogodkov je bil, da smo nanje vabili intelektualce iz Madžarske, Poljske, Češkoslovaške, seveda Jugoslavije. Za mnoge 
je bila Gorica prvi stik z zahodnim svetom. In ker so svoje vtise odnesli domov, smo skušali čim več govoriti o Evropi, ki združuje 
in ne ločuje. Na neki način smo v praksi uresničevali tisto, kar so pisali in govorili idejni očetje evropskega povezovanja.” 
Ti gostje so v Gorici najbrž dobili tudi priložnost, da se svobodno pogovarjajo med seboj? 
“Seveda. Ampak preden so spregovorili, so počakali, da so njihovi pomočniki, ki so bili večinoma agentje, odšli spat. Nekega 
leta je, niti ne vem kako in zakaj, na srečanje prišel pomemben možakar iz Moskve. Ko je prispel do prehoda v Rožni Dolini, ni 
želel prečkati meje. Ne vem, morda gaje bilo strah, da se bo česa nalezel. Ko smo ga končno prepričali, je kmalu ugotovil, da 
nismo vsi nasilni preganjalci. Ta predsodek, da smo v Italiji vsi fašisti, je bil zelo trdovraten.” 
No, najbrž so bili tudi takšni, ki so zavračali prečkanje meje v nasprotni smeri? 
“Pa kako. Še danes so.” 
Omejevanje prostosti misli 
Bi se strinjali s trditvijo, da zgodovina ni preprosta? Ter da tudi resnica običajno ni preprosta? Da je torej fraza ‘preprosta 
resnica’ pravzaprav oksimoron? 
“Da in ne. Vsaka resnica je lahko preprosta, ampak moramo jo odkriti. Če vnaprej obstaja v naši glavi, je to predsodek. Ne 
smemo nekritično sprejemati nekega pogleda na svet, ki je po možnosti še povsem brez realnih temeljev, ampak moramo vse 
preverjati na ravni objektivnih dejstev.” 
Kaj menite o odločitvi deželnega sveta Furlanije Julijske krajine, da odvzame javna sredstva vsem, ki bodo zanikali ali 
zmanjševali pomen fojb in eksodusa? Ter kaj menite o tem, da so med te tako imenovane redukcionistične vsebine umestili 
priročnik Raoula Pupa in njegovih kolegic s Tržaške univerze? 
“Pupo je moj cenjeni kolega. To, kar so naredili svetniki, ni le narobe, ampak tudi grozno. Je sad stališča, ki se hrani ravno s 
predsodki, neutemeljenimi pogledi. Del krivde nosita tudi novinarstvo in publicistika, ki sta vztrajala na tem, da se vedno 
izpostavlja zgolj in samo zlo storilcev povojnih pobojev. Nihče se ne loti konteksta, Pupo pa je to storil. Maščevanje je seveda 
nekaj slabega, ampak vedno ima razlog, motiv. Fojbe so bile neizmerna krutost, ampak so bile tudi odgovor na pretekla 
dejanja, ki niso bila nič manj nasilna in zla. Tega vidika ne moremo zanemariti. Seveda s tem ne opravičujemo fojb, ampak jih 
razlagamo. Med tema dvema stvarema je treba ločiti. Pupo ničesar ne opravičuje, samo pojasnjuje in dogodke postavlja v 
zgodovinski kontekst.” 
Je na splošno nevarno, da si politiki, pa naj bodo italijanski, slovenski, nemški ali francoski, kot se je izrazil Pupo, jemljejo 
pravico glasovati o zgodovinski resnici? 
“To pomeni uporabljati oblast za ukinjanje svobode govora in, še pomembneje, prostosti misli. To je oblika fašizma.” 
Slovenija in Hrvaška sta v Evropski uniji. Po letu 2004 se je na našem teritoriju veliko spremenilo, pravzaprav se je novo 
zgodovinsko obdobje tu začelo že po letu 1991, morda se v tem času celo že začenja naslednje, z novimi značilnostmi in 
izzivi. Čeprav pravite, da se vzdušja iz obdobja pred obema vojnama v Gorici ne da oživiti, menite, da Gorica in Nova Gorica 
vseeno lahko kaj ponudita Evropi 21. stoletja? In kaj? 



“Seveda. Marsikaj. Dve mestni skupnosti se Evropi lahko ponudita kot model sodelovanja. Zamisel o Evropski prestolnici 
kulture se mi zdi dobra, a pod pogojem, da je to projekt obeh mest in ne le Nove Gorice. Ter da raste iz priznanja dejstva, da 
je bilo to območje kljub večjezičnosti nekoč povezana celota brez nacionalnih delitev. O tem ni nikakršnega dvoma. Nekdanja 
župana, Martina in Štrukelj, sta v tem smislu vzorni zgodovinski osebnosti. Oba sem poznal in oba sta bila moja draga prijatelja. 
A oba sta bila skoraj nemočna, malo zaradi pomanjkanja odziva med ljudmi in večinoma zaradi političnega nasprotovanja. 
Politiki se pač večinoma nočejo izpostavljati, nočejo tvegati, da izgubijo glasove. Ampak sprejemati politične odločitve le z  
mislijo na konsenz volilcev je narobe. Takšen odnos do stvari nas pripelje do tega, da sprejemamo najbolj banalne in nizkotne 
zahteve, da za-dovoljujemo trebuh, vsekakor pa ne vesti.” 
So podobne politične ovire žive tudi danes? Zdi se, da je na obeh straneh meje iskrena želja po sodelovanju, na drugi strani 
pa tudi vse več političnih teženj, ki sodelovanju nasprotujejo... 
“Glede sodelovanja je poleg politike pomembna tudi organizacija. Na primer: vem, da je v Novi Gorici veliko kulturnih 
dogodkov, koncertov, razstav, a v Gorici nikoli ne vidim niti enega plakata, ki bi vabil na te dogodke. Na ta način izgubljamo 
priložnosti za skupne čezmejne izkušnje in medsebojno spoznavanje. Glede politike pa: razočaran in zagrenjen sem zaradi 
drobnjakarske politike, ki je je veliko. Tudi v Rimu.” 
Bi bilo lepo, če bi lahko nekoč v Bruslju ali Strasbourgu ponosno rekli: mi smo iz Gorice in Nove Gorice, mest, kjer se 
uresničuje evropska ideja? 
“Bilo bi prav zares zelo lepo.”  
“Doma smo vedno govorili furlansko. Ko sem slišal, da tega jezika ne smem več javno uporabljati, sem to dojel kot žalitev 
zoper moje starše, stare starše.” 
“Gorica je bila najbolj živahna, plodna in konstruktivna takrat, ko so vse skupine prebivalstva, ne glede na jezik, ki so ga 
govorile, sodelovale kot enakovredni partnerji.” 
“Kot je večkrat rekel Ervino Pocar in kasneje ponovil moj prijatelj, tržaški pisatelj Claudio Magris: »Samo v Gorici se je lahko 
zgodilo, da je slovenski učitelj v nemščini italijanske dijake poučeval francosčino«. 
 
Zgodovinar Sergio Tavano je rojen 13. marca 1928 v Gorici. Promoviral je na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu z doktorsko 
tezo s področja krščanske arheologije, kasneje je bil na tej univerzi asistent in profesor za arheologijo in zgodovino 
zgodnjekrščanske in zgodnjesrednjeveške umetnosti. Poučeval je tudi na univerzi v Vidmu. 
Njegova bibliografija je bogata. Poleg prispevkov v dnevnem časopisju in člankov poljudne narave v različnih glasilih (Voce 
Isontina, Iniziativa Isontina, Alpinismo 
Goriziano, II Piccolo, Messaggero Veneto) se njegovi znanstveni prispevki, ki jih je objavil več sto, nanašajo predvsem na 
kulturo in umetnost ozemlja med Jadranom in Donavo s posebnim poudarkom na spomenikih v Ogleju, Gradežu, 
Pordenonu, Čedadu in drugje. Ob številnih priložnostih je kot raziskovalec in publicist posvetil svoje objave, ki se nanašajo 
tudi na novejša obdobja in različno tematiko, rodni Gorici. 
Sodeloval je pri arheoloških raziskavah v Ogleju, Gradežu in predvsem v Škocjanu ob Soči; so-deloval je pri pripravi in 
izvedbi vsakoletnih simpozijev v Ogleju in drugih simpozijev ter razstav. Bil je med goriškimi intelektualci z obeh strani 
meje, ki so že na začetku šestdesetih let aktivno promovirali in gradili čezmejno sodelovanje. Je član več znanstvenih 
društev in kulturnih ustanov, med njimi tudi obeh akademij znanosti in umetnosti: v Italiji in Sloveniji. Prejel je več priznanj 
in nagrad, med njimi imenovanje za komendatorja papeža sv. Silvestra (1985) in nagrado predsednika Republike Italije za 
zasluge (2008). 
 

• V šoli slovenščino učijo tudi starše: Postojna – medkulturno sobivanje. Primorske novice, št. 79, 5.4.2019, str. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



• Migracije v zadnjem planu. Silva Križman. Primorske novice, Koper, 09. 04. 2019 
Komentarji  
https://www.primorske.si/mnenja/komentarji/migracije-v-zadnjem-planu  
Medtem ko se Evropska unija v pričakovanju evropskih volitev v zadnjem času ukvarja bolj ali manj z zagatami brexita, je 
vprašanje migracij in begunske problematike potisnila ne le v drugi plan, pač pa še veliko niže. Po drugi strani samo na 
območju koprske policijske uprave v zadnjem času dnevno ilegalno vstopa v našo državo (in evropski prostor) na desetine 
nezakonitih migrantov. Nedeljski primer zasledovanja kombija od Brkinov do bližine Vidma, ko je španski voznik z divjo 
vožnjo neposredno ogrožal življenja 14 prebežnikov, je še en dokaz, da tovrstni posli cvetijo na globalni ravni in po potrebi 
spreminjajo poti.  
V ozadju so tolpe organizatorjev prevozov, ki na račun takih ali drugačnih stisk migrantov mastno služijo. Res je, nekateri 
končajo v priporu, plačati morajo kazen, vendar je ta “škoda” že vračunana v ceno. Meja je kljub ograjam in naravnim 
oviram prehodna, pritisk migrantov, ki prihajajo po balkanski poti, pa vse večji. Še posebej, odkar je morska pot s severa 
Afrike proti Italiji zaprta. Prvak Lige oziroma notranji minister Matteo Salvini je neomajen: Italija migrantov ne bo 
sprejemala, dokler Evropa ne bo poskrbela za pravično porazdelitev bremena. Te rešitve pa ni na obzorju, kar pomeni 
preusmerjanje migracijskih tokov tja, kjer je še kakšna možnost. 
Meja je kljub ograjam in naravnim oviram prehodna, pritisk migrantov, ki prihajajo po balkanski poti, pa vse večji. 
Ne, Slovenija za migrante ni obljubljena dežela, je pa na močnem udaru. Koliko časa bodo policisti še uspevali obvladovati 
razmere, je vprašanje brez odgovora. In če je Evropska komisija še ne tako dolgo nazaj predvidevala vzpostavitev stalne 
enote 10.000 pripadnikov mejne straže do prihodnjega leta, se zdaj to časovno odmika v leto 2027. Slovenija ima glede tega 
močne pomisleke.  
Uredba, ki sicer še ni sprejeta, naj bi bila zelo pomanjkljiva, saj ne rešuje vprašanja, kako naj bi agencija evropske mejne in 
obalne straže konkretno pomagala tretjim državam pri vračanju nezakonitih migrantov, prav tako ne navaja meril za 
določitev nacionalnih prispevkov. Še en papir torej, ki konkretne rešitve odmika za nedoločen čas. Slovenska policija ima 
prav zdaj odprt razpis za nove varuhe meje. A tudi če se jih bo prijavilo zadosti, bo njihovo število, ob sedanjem 
migracijskem tempu, le kaplja v morje.  

• Borut Pahor odlikoval predstavnike manjšin. Primorske novice, Koper, 11. 04. 2019 
http://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/borut-pahor-odlikoval-predstavnike-manjsin 
 
Ljubljana. Predsednik republike Borut Pahor je na današnji slovesnosti vročil državna oblikovanja predstavnikom slovenskih 
manjšin v sosednjih državah. Red za zasluge je prejela Tamara Blažina (na fotografiji). Odlikovanje ji je Pahor podelil za 
delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh mandatnih obdobjih v italijanskem parlamentu. Kot senatorka je bistveno 
prispevala k ureditvi financiranja slovenskih organizacij v Italiji. V vlogi parlamentarke se je velikokrat izkazala kot koristen 
vezni člen med slovenskimi in italijanskimi vladnimi institucijami, so zapisali v uradu predsednika republike. 
Za dolgoletno delovanje v Deželni kmečki zvezi in za uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov v Italiji je 
odlikovanje prejel Alojz Debelis. Odlikovanje je prejela tudi družina Mukič za svoje dolgoletno in vztrajno delovanje ter 
raziskovanje slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju na Madžarskem. Janez Stergar pa je odlikovanje prejel za 
izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem. Lani je za svoja 
prizadevanja prejel prestižno Kugyjevo nagrado, ki jo podeljuje Skupnost koroških Slovencev in Slovenk.  
 

MMC RTV SLO   
 

• Pahor: Prej ali slej bo Hrvaška upoštevala arbitražno sodbo. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 5. april 2019  
Previdnost predsednika republike glede hrvaškega prisluškovanja v arbitraži 
https://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-prej-ali-slej-bo-hrvaska-upostevala-arbitrazno-sodbo/484640 
 
Predsednik republike Borut Pahor je previden glede razkritja, da so slovenskemu sodniku in agentki med arbitražnim 
postopkom prisluškovali hrvaški obveščevalci, saj še ni govoril z direktorjem Sove. 
"Z direktorjem obveščevalne službe, tako kot je to včeraj imela priložnost vlada, zaradi njegove odsotnosti nisem mogel 
govoriti. O navedbah se bom z njim pogovarjal prihodnji teden in skušal to ugotoviti," je predsednik odgovoril na novinarsko 
vprašanje glede omenjenega razkritja. 
Pahor je znova poudaril, da je arbitražno sodišče mejo med Slovenijo in Hrvaško določilo dokončno. "Prej ali slej bo Hrvaška 
to sodbo upoštevala in meja bo tekla tam, kjer jo je določilo arbitražno sodišče," je prepričan. 
Hkrati je izrazil upanje, "da vsi ti zapleti ne bodo dodatno omajali pripravljenosti obeh strani, da po mirni poti pride do 
označitve te meje in do njenega spoštovanja, tako kot jo je določilo arbitražno sodišče". 
"Mislim, da bi bilo koristno, da se to zgodi čim prej. Slovenija ima neko mero potrpljenja, vendar pa to ni neskončno in bi 
lahko začelo obremenjevati odnose med državama na drugih ravneh, kar ni koristno za splošni razvoj dveh sosedskih in 
prijateljskih držav," je še opozoril Pahor. 
V sredo pa je portal 24ur.com poročal, da je Sekolcu in Drenikovi prisluškovala hrvaška obveščevalna služba (SOA) oziroma 
obveščevalec Davor Franić, znan tudi kot Mehanik Davor iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje orožja v BiH. V 
Zagrebu tovrstne informacije zanikajo, slovenski premier Marjan Šarec pa je v četrtek izrazil zaskrbljenost, "če je to način 
delovanja znotraj EU-ja in če je to odnos med državami, ki naj bile prijateljske". 

• Madžarska želi pomoč MZZ-ja pri discipliniranju tednika Mladina. G. C. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  
                  5. april 2019  
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Protestna nota madžarske veleposlanice zaradi naslovnice tednika Mladina 
https://www.rtvslo.si/slovenija/madzarska-zeli-pomoc-mzz-ja-pri-discipliniranju-tednika-mladina/484625  
 

 
Slika: Madžarsko je razburila naslovnica Mladinine, na kateri se prvak SDS-a Janez Janša, poslanec SDS-a Branko Grims in 
evropski poslanec SDS-a/EPP-ja Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu, ki medtem drži 
roko v fašističnem pozdravu. Foto: MMC RTV SLO  
 
Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je s t. i. verbalno noto pri MZZ-ju protestiralo zaradi "politično neodgovorne 
naslovnice Mladine" z 22. marca in MZZ prosilo "za pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti".  
"Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani je prepričano, da naslovnica tednika Mladina z 22. marca 2019 krši načela svobode 
tiska in izražanja in da dejanja, kot je objava naslovnice, škodijo sicer odličnemu dvostranskemu sodelovanju naših držav," je 
zapisano v verbalni noti, ki jo je pridobila Mladina. 
Na MZZ-ju so izvor note potrdili, prav tako tudi, da so na noto odgovorili: "V odgovoru smo zapisali, da MZZ pri izvajanju 
politik in aktivnosti dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko 
posameznih slovenskih medijev niti je ne ocenjuje." 
Kot piše Mladina, je nota le zadnja v vrsti madžarskih reakcij. Pred tem je pismo Mladini poslala madžarska veleposlanica v 
Ljubljani Edit Szilagyine Batorfi in ji očitala, da si ne prizadeva za prijateljstvo med narodi in da njeni članki ne odsevajo 
dejstev. 
Poleg nje se je ta teden o Mladini na svoji spletni strani razpisal tudi Zoltan Kovacs, tiskovni predstavnik madžarske vlade in 
zapisal, da ga zgodovinsko zmedena in neprofesionalna drža Mladine, "nekoč glasnice Komunistične partije", nikakor ne 
preseneča. 
 

 
Slika: Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je s t. i. verbalno noto pri MZZ-ju protestiralo zaradi "politično neodgovorne 
naslovnice Mladine". Foto: MMC RTV SLO  
 
V Mladini jezo Orbanove vlade pripisujejo temu, da se je Mladinina karikatura v preteklih tednih precej hitro razširila znotraj 
madžarske javnosti ‒ o naslovni strani so poročali skoraj vsi še preostali neodvisni madžarski mediji, kot so 24.hu, hvg.hu, 
tednik Magyar Narancs ali madžarski poslovni portal napi.hu. 
Poslanec SMC-ja Gregor Perič je napovedal, da bo zahteval sklic skupne seje parlamentarnih odborov za kulturo in za 
zunanjo politiko zaradi ravnanja madžarskih oblasti, "ki je neobičajno nediplomatsko in neposredno do Slovenije in njene 
vlade".  
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DNŠ: Prikaz, kako Madžarska vidi vlogo medijev 
"V Društvu novinarjev Slovenije se pridružujemo uredništvu Mladine v ugotovitvah, da je diplomatska nota madžarske 
ambasade, v kateri se je ta opredelila do naslovnice Mladine 22. marca 2019 in od slovenskega zunanjega ministrstva celo 
pričakovala posege v uredniško avtonomijo medija, dokaz resnosti razmer v tako imenovani demokratični Evropi. Da 
madžarsko veleposlaništvo označi naslovnico tednika Mladina za “politično neodgovorno” in pozove slovensko zunanje 
ministrstvo, naj “pomaga pri preprečevanju podobnih incidentov”, je ne le popolnoma nesprejemljiv, temveč skrajno 
nezaslišan izraz predstave o popolnem oblastnem nadzoru, discipliniranju in obvladovanju medijev," so se odzvali v Društvu 
novinarjev Slovenije (DNS), kjer menijo, da je pismo madžarske veleposlanice še en plastični prikaz, kako vlada uradno 
demokratične države, članice EU-ja in Nata, vidi vlogo medijev v družbi. 
Predsednik odbora za zunanjo politiko (OZP) Matjaž Nemec (SD) je v odzivu na pobudo za sklic skupne seje parlamentarnih 
odborov za kulturo in za zunanjo politiko poslanskega kolega izrazil pričakovanje, da bo skupna seja v sodelovanju s 
predsednico odbora DZ-ja za kulturo sklicana ob prvem možnem terminu.  
"Poudarjamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo potencialna tarča oblastnih podrejanj. Prav nasprotno, delujemo 
avtonomno in svobodno ter skladno s profesionalnimi in etičnimi standardi in merili, ki so edino vodilo pri našem delu. Od 
države pričakujemo kvečjemu, da bo, kot je pravilno ravnala v primeru madžarske note, dosledno zagotavljala in ščitila 
medijsko svobodo in svobodo izražanja nasploh," so še zapisali v DNS-ju. 
Madžarska vlada je v v zadnjem desetletju sistematično kršila vsa načela medijske svobode, ki je eden temeljev 
demokratične družbe, pomagala pri zapiranju neposlušnih medijev in z drugimi metodami pritiska kritične novinarje 
pregnala ali iz poklica ali na sam rob medijskega prostora. 
 

 
Slika: Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je s t. i. verbalno noto pri MZZ-ju protestiralo zaradi "politično neodgovorne 
naslovnice Mladine" z 22. marca in MZZ prosilo "za pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti". Foto: 
BoBo  
 

• Grška policija ustavila prebežnike, ki so iz Soluna odšli proti Severni Makedoniji. B. V. Solun, Atene - MMC RTV 
SLO, STA. 5. april 2019 

Prebežniki so zasedli glavno železniško postajo v Atenah 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/grska-policija-ustavila-prebeznike-ki-so-iz-soluna-odsli-proti-severni-
makedoniji/484666 
 
Grška policija je ustavila več sto prebežnikov, ki so bili na poti iz Soluna proti 60 kilometrov oddaljeni meji s Severno 
Makedonijo. Ob tem so izbruhnili manjši izgredi med prebežniki in policijo. 
Prebežniki naj bi se na pot podali zaradi govoric, da jim bodo dovolili prečkati mejo s Severno Makedonijo, ki je za 
prebežnike zaprta že tri leta. Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je zato posvaril ljudi, naj ne nasedajo govoricam, ki 
se širijo po spletu. 
Podoben incident se je zgodil že v četrtek, ko so policisti proti prebežnikom, ki so nanje metali kamenje, uporabili solzivec. 
Več sto prosilcev za azil je medtem zasedlo glavno železniško postajo v Atenah z zahtevo, naj jim dovolijo prečkanje meje v 
druge države Evropske unije. Zaradi protesta so postajo začasno zaprli. Humanitarne organizacije in vlada pa so prebežnike 
prosile, naj se vrnejo v begunska taborišča. 
Oblasti so sporočile, da so tudi ta protest, podobno kot je bilo s prebežniki na poti iz Soluna, sprožile govorice, da bodo 
lahko prečkali mejo, če se tam zbere zadostno število ljudi. 
Minister za migracije Dimitris Vicas je pojasnil, da so govorice laž in da meje ne bodo odprli. 
Število prebežnikov na t. i. balkanski poti je bilo največje v letih 2015 in 2016, ko jih je čez Grčijo in druge balkanske države v 
Zahodno Evropo prišlo več kot milijon. Od marca 2016, ko sta EU in Turčija sklenila dogovor o zaustavljanju prebežnikov, je 
ta pot zaprta, a v Grčijo še vedno prihajajo novi prebežniki, ki skušajo nato priti v druge članice Unije. 
Po podatkih UNHCR-ja je bilo konec februarja v Grčiji več kot 75.000 beguncev, med njimi več kot 60.000 v celinski Grčiji. 
BiH želi preprečiti prihod prebežnikov 
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Svet ministrov Bosne in Hercegovine bo zahteval razporeditev vojakov in tudi več policistov ob meji s Srbijo, da bi preprečil 
prihod prebežnikov. 
Kot so sporočili, so v prvih treh mesecih zaznali nekaj več kot 3.800 nezakonitih prehodov meje, kar je več kot trikrat več kot 
v enakem obdobju lani. Samo v zadnjem tednu marca so registrirali nekaj manj kot 500 nezakonitih prehodov meje. V 
prvem letošnjem trimesečju pa je prošnjo za azil vložilo pet ljudi. 
Največ prebežnikov, nekaj manj kot tretjina, je iz Pakistana. Približno vsaki deseti pa je iz Sirije, Iraka, Alžirije ali Maroka. 
Medtem pa na zahodu BiH-a krepijo ukrepe, da bi preprečili prihod prebežnikov v unsko-savski kanton in njihov poskus 
vstopa na Hrvaško ter naprej proti drugim državam Evropske unije. 
Med drugim ustavljajo potniške vlake iz smeri Sarajeva in ljudem, za katere ugotovijo, da so v državi nezakonito, 
preprečujejo nadaljevanje potovanja proti Bihaću. Kot so pojasnili, so prebežniški centri v Bihaću, Veliki Kladuši in Cazinu 
polni. Prebežnike naj bi vračali v centre v notranjosti države. Podobne ukrepe izvajajo tudi v delu srbske entitete BiH-a 
Republike srbske ob meji s Hrvaško. 

• Šarec: Romska skupnost v Sloveniji je tradicionalna skupnost. K. T., Jože Žura, Radio Slovenija. Novo Mesto - 
MMC RTV SLO, STA. 6. april 2019  

Naložba v Brezju na obrobju Novega mesta je vredna 375 tisoč evrov 
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/iz-sveta-romov/sarec-romska-skupnost-v-sloveniji-je-tradicionalna-
skupnost/484741  
"Romska skupnost v Sloveniji je tradicionalna skupnost in nihče, tudi v tej vladi, si ne dela utvar, da Romi niste narod. Ste 
narod in ste narod s ponosno zgodovino in si zaslužite tudi takšno obravnavo."  
 
Strinjam se, da še ni vse urejeno, vedno se moramo truditi predvsem za sobivanje, za spoštovanje drug drugega in za to, 
da poskušamo prisluhniti drug drugemu," je na osrednji slovesnosti ob dnevu Romov v Murski Soboti poudaril 
predsednik vlade Marjan Šarec. 
Kot je dejal, se morajo vsi narodi vedno truditi za sobivanje in spoštovanje, predvsem pa mora vsak narod ohranjati svojo 
identiteto, kar je temeljna pravica. "To je tudi spoštovanje človekovih pravic, kajti pravica enega se konča tam, kjer se konča 
pravica drugega. In dokler bomo drugim vsiljevali svoje, ne bomo dobili rezultata, ko pa se bomo postavili v kožo drugega, 
kako on čuti, kako misli in kako si želi živeti, potem bomo kar naenkrat srečnejši vsi, ne da bi sploh vedeli, kdaj. In to se mi zdi 
temelji poudarek današnjega dne in vseh naslednjih - spoštovanje in predvsem razmišljanje z glavo drugega. Marsikaj nam 
bo bolj jasno," je povedal Šarec 
"Mnogokrat nismo slišani" 
Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je v pozdravnem nagovoru spomnil, da se Romi tudi danes borijo za 
iste cilje, kot so se ob ustanovitvi njihove organizacije v Sloveniji pred 20 leti, to je izboljšanje položaja skupnosti. "Romi smo 
del evropske in slovenske skupnosti, na žalost pa smo še vedno diskriminirana skupnost, ki doživlja sovražni govor, rasizem, 
segregacijo, različne pritiske. Menimo, da je treba aktivnosti romske skupnosti in predvsem zveze razvijati tako, da bomo 
takšne pojave v slovenskem prostoru odpravili," je dejal Horvat, prepričan, da bo slovenska javnost, predvsem pa oblast, 
pripravljena z njimi sodelovati, jim pomagati, predvsem pa jih poslušati. "Mnogokrat nismo slišani, za to je potrebno 
razumevanje, predvsem na področjih, s katerimi imamo težave, to pa so bivalne razmere, infrastruktura, izobraževanje in 
zaposlovanje," je sklenil predsednik romske zveze. 
Brezjanski Romi so ob svetovnem delu Romov dobili nov center  
V največjem romskem naselju na Dolenjskem, Brezju na obrobju Novega mesta, so ob svetovnem dnevu Romov odprli 
skupnostni center. V njem bodo različne organizacije izvajale programe za večjo socializacijo romske skupnosti. 
120 prostovoljcev, ki so jih k sodelovanju pritegnili območno združenje Rdečega križa, Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela, RIC in novomeška občina, je urejalo novo pridobitev. 
"Danes bomo sadili, ustvarjali, čistili okolico in dali centru lepo spremenjeno podobo," je povedala nosilka projekta Nuša 
Rustja. 
 

 
Slika: Programe za romske otroke so doslej izvajali v dnevnem centru v prostorih vrtca. Ker so prostori vrtca pretesni za 
izvajanje številnih programov, je skupnostni center velika pridobitev za romsko naselje, meni Andreja Luštek iz društva za 
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razvijanje prostovoljnega dela. Foto: MMC RTV SLO 
 
Vedno sem izhajala iz tega, da bi vsak od nas lahko bil romski otrok 
Programe za romske otroke so doslej izvajali v dnevnem centru v prostorih vrtca. Ker so prostori vrtca pretesni za izvajanje 
številnih programov, je skupnostni center velika pridobitev za romsko naselje, meni Andreja Luštek iz društva za razvijanje 
prostovoljnega dela. 
"Tega prostora se veselimo, da bomo lahko del dejavnosti ponudili staršem in mladostnikom," je povedala Luštkova. 
Gradnja skupnostnega centra in ureditev okolice s ploščadjo, avtobusnim postajališčem in priključkom na državno cesto sta 
vredni 375 tisoč evrov. Gre za prvi del celovitega komunalnega urejanja romskega naselja Žabjak. 

• Avstrija bo mejo s Slovenijo nadzirala vsaj do novembra. G. C. MMC RTV SLO, Reuters, STA. 7. april 2019  
Obmejni nadzor znotraj šengena bi moral biti odpravljen sredi maja  
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/avstrija-bo-mejo-s-slovenijo-nadzirala-vsaj-do-novembra/484785 
 

 
Slika: Avstrija bo vnovič podaljšala izredni nadzor notranje šengenske meje s Slovenijo. Foto: Reuters  
 
Avstrija bo podaljšala nadzor na slovenski in madžarski meji najmanj do novembra, ker v prihodnjih mesecih pričakujejo 
povečanje števila prebežnikov, ki prihajajo po t. i. balkanski poti. 
Avstrijski notranji minister Herbert Kickl, ki prihaja iz vrst Svobodnjakov, je v pismu Evropski komisiji navedel neusihajoče 
veliko število nezakonitih priseljencev in "latentno grožnjo terorizma", ki je povezana z možnostjo vrnitve borcev iz 
nekdanje Islamske države iz Sirije in Iraka, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Obmejni nadzor znotraj šengenskega 
območja naj bi sicer odpravili 11. maja. "Če zdaj ne bi več izvajali nadzora na meji, bi bil to popolnoma napačen signal," je še 
dejal Kickl. 
Avstrija, Nemčija in nekatere druge države v šengenskem območju so notranji nadzor uvedle leta 2015, ko je v Evropo 
vstopilo več kot milijon prebežnikov. Kot navaja APA, so leta 2015 zabeležili 88.340 prošenj za azil, lani pa 13.400. 
Evropska komisija je sicer pozvala k odpravi slabosti na zunanjih mejah šengenskega območja in ponovni vzpostavitvi 
prostega prehoda meja. Šest šengenskih držav pa je še naprej razširjalo nadzor, pri čemer je navedlo varnostne grožnje in 
priseljevanje. 
Slovenija sicer že dlje časa nasprotuje, da bi Avstrija še naprej izvajala nadzor na avstrijsko-slovenski meji, ker da dobro 
varuje zunanjo schengensko mejo. To dokazuje tudi majhno število nezakonitih migrantov, ki jih Avstrija vrne Sloveniji, 
poudarjajo v Ljubljani. Avstrija pa te kritike zavrača. 

• Svet za nacionalno varnost obsodil hrvaški poskus vplivanja na slovenske medije. Al. Ma., La. Da. Ljubljana - 
MMC RTV SLO, STA. 9. april 2019  

Hrvaška vlada zanika tako prisluškovanja kot poskus vplivanja na medije 
https://www.rtvslo.si/slovenija/svet-za-nacionalno-varnost-obsodil-hrvaski-poskus-vplivanja-na-slovenske-
medije/484945 
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Slika: Zasedanja Sveta za nacionalno varnost so se udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, direktor Sove Rajko 
Kozmelj in predstavnik opozicijske stranke SDS, Franc Breznik. Foto: BoBo  
 
Premier Marjan Šarec je zaradi razkritja poskusov vplivanja Hrvaške na slovenske medije sklical Svet za nacionalno 
varnost, ki je izrazil pričakovanje, da se Hrvaška v prihodnje vzdrži dejanj v nasprotju s temeljnimi svoboščinami in 
vladavino prava.  
Poleg članov SNAV-a so se razširjene seje, ki jo je sklical predsednik vlade Marjan Šarec, poleg ključnih ministrov udeležili 
tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega zbora Dejan Židan, predstavnik največje opozicijske stranke 
Franc Breznik in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, Damir Črnčec. Na seji je bil 
navzoč tudi direktor Slovenske varnostno-obveščevalne agencije (Sova) Rajko Kozmelj.  
Premier Marjan Šarec je popoldne sklical razširjeno sejo Sveta za nacionalno varnost, ki se je seznanil s poročilom pristojnih 
resorjev in agencij o zadnjih informacijah v povezavi s prisluhi in obsodil kakršne koli poskuse vplivanja na svobodo 
delovanja slovenskih medijev, so na kratko sporočili z Urada Vlade RS za komuniciranje in dodali: "SNAV je izrazil 
pričakovanje, da se Hrvaška v prihodnje vzdrži dejanj, ki so v nasprotju z vrednotami Evropske unije, vladavine prava ter 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin." 
Že pred sejo so v kabinetu predsednika vlade zapisali, da je ta zaskrbljen zaradi razkritja poskusov vplivanja hrvaških 
predstavnikov na poročanje POP TV-ja o delovanju hrvaške obveščevalne službe. Dodali so, da gre za resne navedbe, ki 
terjajo ustrezna pojasnila. Izpostavili so še, da so vsakršni pritiski na medije nedopustni in v nasprotju s temeljnimi načeli 
demokracije. 
Po seji SNAV-a udeleženci sestanka niso dajali izjav, z izjemo poslanca SDS-a Franca Breznika, ki pa o vsebini sklepov ni želel 
govoriti. Je pa zatrdil, da niso prejeli bistveno več informacij, kot so jih imeli mediji pred zasedanjem sveta. "Zdi se mi, da gre 
informacija bolj v dnevnopolitične namene, kot pa da bi bila nacionalnovarnostna informacija," je dejal Breznik. Zato je 
predlagal, da predstavniki Sove v tihi sobi objavijo te prisluhe oz. dokažejo predvsem vpliv hrvaške vlade na Ivana Tolja, ki 
naj bi v njenem imenu poskušal vplivati na slovensko medijsko hišo, in ugotovijo, ali informacija drži ali ne. "A tega dokaza 
nismo dobili," je povedal Breznik in pojasnil, da predsednik vlade tega ni dopustil oz. tega sklepa niso podprli. Tako je 
Breznik prepričan, da gre za minorne informacije, ki "bolj služijo predsedniku vlade v njegovih dnevnopolitičnih debatah", 
kot pa za resno nacionalnovarnostno vprašanje. Ni pa želel Breznik odgovoriti, ali je direktor Sove informacije, o katerih je 
POP TV poročal, tudi besedno potrdil. 
Hrvaška vlada poskus vplivanja na medije in prisluškovanja zanika 
Hrvaška vlada je "najodločneje in v celoti" zavrnila navedbe, da se je prvi mož avstrijske medijske hiše Styria na Hrvaškem, 
sicer frančiškanski duhovnik Ivan Tolj, predstavil kot posrednik hrvaške vlade pri poskusu, da bi v slovenskih medijih 
preprečil objavo zgodbe o vlogi SOE pri prisluškovanju slovenskim akterjem v arbitražnem postopku. Svetovalec hrvaškega 
premierja Andreja Plenkovića Robert Kopal je pred srečanjem ožjega kabineta hrvaške vlade novinarjem zatrdil, da SOA v 
Sloveniji ni snemala ljudi, ki so sodelovali v arbitraži, niti ni hrvaška vlada poskusila vplivati, da bi preprečila objavo zgodbe o 
hrvaških obveščevalcih. 
"Lahko povem, da vlada na noben način ni vplivala na Tolja," je izjavil Kopal. "Ni mogoče, da bi SOA prisluškovala drugi 
državi," je dodal. Na vprašanje, zakaj potem slovenski premier Marjan Šarec na podlagi poročila slovenske obveščevalno-
varnostne agencije Sova trdi, da je SOA prisluškovala slovenskim uradnikom, je Kopal odgovoril, da "hipotetično rečeno 
morda obstajajo politični motivi". Kot je pojasnil, je Šarec morda to dejal, ker je prepričan, da gre za resnico, a se bo, je 
dodal, pokazalo, da navedbe niso resnične. Kopal je zatrdil, da ni znano, kako so posnetki pogovorov med nekdanjim 
slovenskim sodnikom v arbitražnem postopku Jernejem Sekolcem in agentko slovenske vlade Simono Drenik, ki so privedli 
do umika Hrvaške iz arbitražnega postopka, prišli v hrvaške medije. Prepričan pa je, da jih hrvaškim medijem ni poslala SOA. 
Hrvaški premier pa je dejal, da "nimajo ne možnosti ne ambicij, da bi vplivali na objave v slovenskih medijih". Ponovil je, da 
je arbitraža o mejnem sporu s Slovenijo nepovratno kompromitirana zaradi ravnanja slovenske strani. Spomnil je, da je 
hrvaški sabor enotno sprejel odločitev o izstopu države iz arbitražnega sporazuma in da je ta odločitev zavezujoča za 
sedanjo hrvaško vlado, kot je bila tudi za prejšnje. 
Že pred tem so iz urada hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović sporočili, da je neuspeh arbitraže o slovensko-hrvaški 
meji pravosodni škandal, in ne obveščevalno vprašanje. Kot so poudarili, zavračajo poskus "zamenjave tez". "Dejstvo je, da 
je Slovenija prekršila arbitražni sporazum in na ta način tudi mednarodno pravo, kar je imelo za posledico neuspeh 
arbitraže," so odgovorili iz urada hrvaške predsednice na novinarske prošnje za odziv na trditve iz Slovenije. 
 
Policija v povezavi s prisluškovalno afero že vodi postopek 
Na Generalni policijski upravi so potrdili, da v povezavi z afero o prisluhih v arbitražnem postopku in domnevnih poskusih 
vplivanja hrvaške vlade na slovenske medije vodijo predkazenski postopek zaradi uradno pregonljivega kaznivega dejanja, 
vendar pa zaradi varstva podatkov ne morejo povedati, za koga gre. Slovenska policija bi lahko preiskovala tudi Ivana Tolja, 
saj je bilo domnevno kaznivo dejanje storjeno tudi na območju Slovenije.Televizija POP TV pa je poročala, da je policija že 
zaslišala dva novinarja njihove hiše.  
24ur.com je v ponedeljek poročal, da je hrvaška vlada skušala prek posrednika vplivati na POP TV, da ne bi razkrili, kdo naj bi 
stal za prisluhi v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško. Prav tako naj bi Hrvaška s prisluškovanjem nadzirala tuje novinarje, 
navajajo. Spletni portal je sicer prejšnji teden objavil, da je za prisluhe slovenski agentki in arbitru odgovorna hrvaška 
obveščevalna služba SOA. 
Na portalu so tudi objavili posnetek pogovora, na katerem je po navedbah novinarja POP TV-ja Jureta Tepine prvi mož 
avstrijske medijske hiše Styrija na Hrvaškem, 51-letni Ivan Tolj. Tolj naj bi poskušal preprečiti objavo zgodbe o hrvaškem 



obveščevalcu Davorju Franiću, znanem tudi kot Davor Mehanik, ki naj bi prisluškoval slovenskima akterjema v arbitražnem 
postopku. Neimenovanega direktorja tuje multinacionalke je klical v imenu hrvaške vlade, kar je dal sogovorniku tudi jasno 
vedeti. 
SOA zanika prisluškovanje novinarjem 
Hrvaška varnostno-obveščevalna agencija SOA je sporočila, da so navedbe portala 24ur.com, ki se nanašajo na SOO, 
"neresnične in tendenciozen konstrukt". Kot so izpostavili, gre za nadaljevanje medijske kampanje posameznih medijev v 
Bosni in Hercegovini, s katero so želeli kompromitirati agencijo SOA in Hrvaško, so odgovorili s sedeža hrvaških 
obveščevalcev. 
MZZ na pogovor poklical hrvaškega veleposlanika 
Zunanje ministrstvo je v povezavi z razkritjem že poklicalo na pogovor hrvaškega veleposlanika v Ljubljani Borisa Grigića, s 
katerim se je pogovorila državna sekretarka na ministrstvu Simona Leskovar. Zunanji minister Miro Cerar pa se bo v sredo 
srečal s slovensko veleposlanico v Zagrebu Smiljano Knez, ki jo je ministrstvo poklicalo na posvete v Slovenijo. 
Vmešavanje tujih držav in pritiski na slovenske medije so nedopustni, je v odzivu poudaril minister Cerar. Napovedal je, da 
Slovenija ne bo popustila pri obrambi svobode govora. Razkritja zanj niso povsem nova. Že ko je bil predsednik vlade, je 
obstajala vrsta indicev, a takrat jih je vodil primarni cilj, da arbitražni postopek izpeljejo do konca in dosežejo rešitev, je 
pojasnil Cerar. Takrat je kot premier presodil, da bi kakršno koli stopnjevanje napetosti škodilo slovenskim interesom. 
"Zavezoval nas je tudi 10. člen arbitražnega sporazuma, da nobena stran ne sme stopnjevati napetosti, da ne bi ogrozili 
postopka in cilja," je dodal. 
Pritiske na POP TV je kot nedopustne obsodilo tudi več strank, med njimi vodji poslanskih skupin DeSUS-a in Levice, Franc 
Jurša in Matej T. Vatovec. Ta je ob tem menil, da je jasno, da obveščevalne službe prisluškujejo, da pa je težava, da sta 
slovenski arbiter in agentka komunicirala po nezavarovani liniji. "Tu je treba iskati odgovornost, ne pa zganjati neke panike, 
ker je tuja obveščevalna služba – verjamem, da ne edina – zbirala informacije na območju Slovenije," je dejal. Predsednik 
odbora DZ-ja za zunanjo politiko Matjaž Nemec iz SD-ja, ki je v ponedeljek pozval k sklicu sveta, pa meni, da bo imel Šarec v 
sredo na vrhu EU-ja v Bruslju prvo priložnost, da premierje drugih članic obvesti o tem, kaj se nam v zadnjem času dogaja v 
odnosih s Hrvaško. 
Predsednik SDS-a Janez Janša, ki je po navedbah stranke na poti v tujino in ga zato ni bilo na sejo sveta za nacionalno 
varnost, pa je na Twitterju zapisal, da je žalostno, da je po sedmih mesecih sklicana prva seja sveta za nacionalno varnost. 
Namesto njega se je seje SNAV-a udeležil poslanec SDS-a Franc Breznik. 
  
Ukrepi vlade ob prisluškovalni aferi, torej sklic Sveta za nacionalno varnost in pogovori veleposlanikov na MZZ-ju, so več kot 
dovolj za sporočilo Hrvaški, da je za Slovenijo takšno vedenje nesprejemljivo, meni poznavalec varnostnih organizacij, 
predstojnik katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede Branko Lobnikar. 
Kot kaže, živimo v nekih razmerah, kjer različne države zelo intenzivno izvajajo dejavnosti, ki bi jih lahko uvrstili v sklop 
metod posrednega nastopanja. "Se pravi, s poskusom vplivanja na javno mnenje pridobivati nekatere strateške prednosti. 
Gre za dejavnosti, ki jih države izvajajo, da z nevojaškimi metodami poskušajo pridobiti vpliv. Pri tem je vpliv na medije eden 
ključnih pristopov. Poskušajo spodbujati tiste komentarje in načine razmišljanja, ki jim dajejo neko prednost," je pojasnil za 
Slovensko tiskovno agencijo. 
V tem trenutku je po njegovih besedah v interesu Hrvaške, da slovenski državljani menijo, da slovenska država ne dela 
dobro. "Kar ni res. Država in obveščevalne službe delajo odlično, vendar bi morali ta občutek v Sloveniji tudi bolj okrepiti. Da 
se ne bo mislilo, da so Hrvati uspešnejši, Slovenci pa neučinkoviti. Še posebej pri obveščevalnih službah velja, da če se o njih 
ne govori veliko, je verjetnost, da delajo dobro, veliko večja, kot če se o njih govori zelo veliko," je ponazoril. 
Ocenil je, da je "takšno vedenje Hrvaške neprimerno, ker je v nasprotju z nekaterimi demokratičnimi standardi sobivanja". 
"Ne gre samo za vprašanje ene države proti drugi. Takšno delovanje držav je legitimno. Gre za dve državi, ki sta članici EU-ja 
in Nata, katerih temeljna predpostavka je medsebojno sodelovanje za zagotavljanje varnosti. To pa pomeni, da se moraš 
držati nekih pravil, ki v takšni združbi veljajo," je opozoril. 
Sprega oblasti in gospodarstva za to, da bi utišali medije kot enega pomembnih stebrov demokratičnih družb, je vsekakor 
kaplja čez rob spodobnosti sodobnih demokratičnih družb. 
Lobnikar 
Sprememba odnosa do protiobveščevalne dejavnosti" 
Druga stvar pa je, da moramo spremeniti odnos do protiobveščevalne dejavnosti oziroma se mora Slovenija nekaj naučiti iz 
tega," je opozoril. Po njegovih besedah namreč afera sporoča, da "je profesionalno varnostno delovanje nujno za uspešno 
delovanje Slovenije, zaradi tega je treba na nacionalnovarnostni sistem misliti kot na pomemben podsistem", obveščevalno 
skupnost pa je treba finančno in kadrovsko podpreti. 
"Varnost stane, ampak je strateško pomembna," je dejal Lobnikar, ki pa hkrati ocenjuje, da to v resnici ni strošek, saj je 
družba, ki poskrbi za lastne varnostne sisteme, uspešna. Zato se morajo pristojni po njegovem mnenju odločiti, kako bodo 
na sistemski ravni podprli razvoj tega sistema. 
Naslednje sporočilo omenjene afere pa je, "da bomo morali v Sloveniji spremeniti varnostno kulturo, da bodo torej morali 
odločevalci upoštevati nekatere nasvete, ki jih profesionalci iz obveščevalnih skupnosti in policijskih institucij dajejo", je 
navedel Lobnikar, a hkrati ocenil, da se je to sicer že spremenilo in je drugače kot v preteklosti. 
"Društvo novinarjev Slovenije je zgroženo nad že drugim poskusom posega tuje vlade v uredniške odločitve slovenskega 
medija. Tokrat je hrvaška vlada preko posrednikov in pritiska na lastnike poskušala preprečiti poročanje POP TV. 
Ponavljamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj. Šokirani smo nad 
razumevanjem svobode govora in neodvisnosti medijev v sosednjih državah, sicer članicah Evropske unije. Še posebej nas 



skrbi, da pritiski prihajajo iz držav, ki sistematično kršijo medijsko svobodo in pravice novinarjev. Metode, ki jih vlade 
uporabljajo doma, očitno poskušajo izvoziti tudi čez mejo. Takšna ravnanja kažejo na krizo, v kateri je razumevanje svobode 
izražanja v Evropi, in razkrivajo politične pritiske, za katere smo menili, da so stvar preteklosti. Pristojne pozivamo, da 
hrvaški vladi dajo jasen signal, da so takšne poteze v Sloveniji nesprejemljive.  

• Orbanov krog v Londonu ustanovil nov medij. A. P. J. London - MMC RTV SLO, Reuters. 9. april 2019  
Dopisniki v največjih evropskih mestih 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/orbanov-krog-v-londonu-ustanovil-nov-medij/484998 
 
Skupina madžarskih poslovnežev in politikov iz krogov blizu Viktorju Orbanu je v Londonu ustanovila medijsko agencijo, 
ki bo posebej podrobno pokrivala dogodke v osrednji in vzhodni Evropi. 
zelo kritični do madžarskega premierja in njegovih politik, v domovini pa je uspelo njemu in njegovi stranki Fidesz pridobiti 
nadzor nad državnimi mediji, zaradi česar pogosto posluša kritike o omejevanju svobode govora. 
Novo agencijo, ki se imenuje V4NA, je 31. decembra 2018 v Londonu registriral madžarski veleposlanik v Veliki Britaniji 
Kristof Szalay-Bobrovniczky. Prejšnji mesec je Orbanov tesni sodelavec in siva eminenca Fidesza, Arpad Habony, prek 
svojega londonskega svetovalnega podjetja pridobil 40-odstotni delež v agenciji. Podjetje New Wave Media Group, ki je v 
lasti sklada KESMA, ki nadzira večino provladnih medijev na Madžarskem, pa je od Szalay-Bobrovniczkega pridobil 57-
odstotni delež. 
V središču višegrajske države 
Ime V4NA naj bi napeljevalo, da se bo novičarska agencija osredotočala na poročanje iz štirih držav višegrajske skupine ‒ 
Poljske, Slovaške, Madžarske in Češke, pokrivali pa naj bi tudi druge države srednje in vzhodne Evrope. 
"V naši ekipi je 50 novinarjev, imamo tudi ljudi na terenu v vseh pomembnih krajih po svetu, kjer se kaj dogaja ‒ London, 
Bruselj, Pariz, Berlin, Praga, Budimpešta, Beograd, Bratislava, Varšava," piše na spletni strani agencije. Večina novic je 
dostopna za plačilo, nekaj pa tudi brezplačno. 

• Pahor podelil državna odlikovanja predstavnikom manjšin. A. M.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 11. april 2019  
Državna odlikovanja 
https://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-podelil-drzavna-odlikovanja-predstavnikom-manjsin/485213 
 
Predsednik države je podelil odlikovanja predstavnikom manjšin. Red za zasluge je prejela Tamara Blažina, medalje za 
zasluge pa so prejeli Alojz Debelis, družina Mukič in Janez Stergar.  
Tamara Blažina je odlikovanje prejela za delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh mandatnih obdobjih v italijanskem 
parlamentu. Kot senatorka je bistveno prispevala k ureditvi financiranja slovenskih organizacij v Italiji. V vlogi parlamentarke 
se je velikokrat izkazala kot koristen vezni člen med slovenskimi in italijanskimi vladnimi institucijami, so v obrazložitvi 
odlikovanja zapisali v uradu predsednika republike. 
Za dolgoletno delovanje v Deželni kmečki zvezi in za uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov v Italiji je 
odlikovanje prejel Alojz Debelis. V slovenski narodni skupnosti v zamejstvu ima vidno vlogo tako v družbenem kot 
gospodarskem življenju. Bolj kot strankarstvo sta bila zanj pomembna slovenstvo in blaginja slovenske narodne skupnosti, 
so navedli v Pahorjevem uradu. 
Družina Mukič je s svojim dolgoletnim in vztrajnim delovanjem ter raziskovanjem slovenske kulture in kulturne dediščine v 
Porabju na Madžarskem postala nepogrešljiva na strokovnem področju in v javnem življenju Slovencev na Madžarskem. 
Vsak od treh članov družine je steber kulturnega življenja v Porabju. S svojim delovanjem in z načinom življenja so "postavili 
dom besedi, pesmi, pripovedi, spominu in zavedanju". 
Marija Kozar-Mukič je slavistka in etnologinja, specializirana za slovensko manjšino na Madžarskem. Objavila je več kot 
dvesto strokovnih spisov in šest knjig o proučevanju slovenske kulturne dediščine v Porabju. 
Francek Mukič se je po študiju slovenistike in novinarstva v Ljubljani vrnil v Sombotel, kjer še zdaj deluje kot novinar ter 
direktor in glavni urednik Radia Monošter. Dušan Mukič pa aktivno deluje kot novinar in urednik narodnostnih televizijskih 
oddaj na madžarski televiziji. 
Janez Stergar, ki je odlikovanje prejel za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na 
avstrijskem Koroškem, s konsenzom skuša spodbujati odnose med slovenskimi organizacijami na Koroškem in njihove 
odnose z nemško govorečo večino. Za ta prizadevanja je lani prejel prestižno Kugyjevo nagrado, ki jo podeljuje Skupnost 
koroških Slovencev in Slovenk, so še zapisali v uradu predsednika republike. 
 

 

• Sodji Zlati častni znak za zasluge. ORF.  Avstrija – ORF. 8. april 2019  
https://www.rtvslo.si/slozamejci/avstrija/sodji-zlati-castni-znak-za-zasluge/484890 
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Slika: Lovro Sodja. Foto: ORF/ORF  
 
Ko je profesorju Sodji leta 2005 tedanji veleposlanik Republike Avstrije v Sloveniji Valentin Inzko vročil Avstrijski častni križ 
za znanost in umetnost (litteris et artibus), je v slavnostnem govoru poudaril, da je bil Sodja „tudi izreden povezovalni faktor 
v alpsko-jadranski regiji“. 
Republika Avstrija bo Lovru Sodji podelila Zlati častni znak za zasluge. Avstrija želi Sodjo odlikovati zaradi njegovega 
prispevka h krepitvi dvostranskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo. Vlada je podala pozitivno mnenje k podelitvi. 
Lovro Sodja je od leta 2005 aktiven član upravnega odbora Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani, od leta 
2011 pa predsednik društva. Društvo v sodelovanju s Kulturnim forumom avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani organizira 
Koroške kulturne dneve v Ljubljani, poleg tega pripravlja tudi strokovne ekskurzije v Avstrijo in skrbi za sodelovanje z 
drugimi sorodnimi društvi in klubi iz Celovca, Dunaja, Gradca, Maribora in Ljubljane. Za svoje delo je Lovro Sodja prejel 
Častno priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav in krepitev vezi 
med Slovenijo in Avstrijo. 
Lovro Sodja je od 1978 do 2004 poučeval flavto na Slovenski glasbeni šoli na Koroškem in bil od leta 1986 do 1997 njen 
pedagoški vodja. Za svoje delo na Koroškem je prejel številne nagrade. Sodja je tudi publicistično zelo dejaven – je dopisnik 
za avstrijske in slovenske medije in od leta 2003 tudi dopisnik celovškega tednika Novice. 
Zlati častni znak za zasluge spada med odlikovanja, ki jih od leta 1952 podeljuje zvezni predsednik Republike Avstrije. 
Najvišje odlikovanje je velika zvezda za zasluge Republike Avstrije. Sledita veliki zlati in srebrni častni znak na traku, nato 
veliki zlati in srebrni častni znak z zvezdo; veliki zlati in srebrni častni znak za zasluge, zlati in srebrni častni znak za zasluge, 
zlati in srebrni znak za zasluge ter zlata in srebrna medalja za zasluge. Poleg omenjenih odlikovanj zvezni predsednik 
podeljuje še odlikovanje za znanost in umetnost, vojaška odlikovanja ter odlikovanje za zasluge pri osvoboditvi Avstrije. 

• Kako spodbuditi rojake za sodelovanje na manjšinskih volitvah. Marjana Mirković.  Reka - Radio Slovenija. 
MMC RTV SLO. 10. april 2019  

https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/kako-spodbuditi-rojake-za-sodelovanje-na-manjsinskih-volitvah/485099  
Na sedežu Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, na Reki, je 5. aprila 2019 potekala prva skupščina pod vodstvom zveze. 
Udeležila so se je skoraj vsa do 15 društev, razen dubrovniškega. Predsednica Barbara Riman je med drugim predlagala 
pripravo strategije, na dnevnem redu pa so bile tudi bližnje manjšinske volitve, napovedane 5. maja. Slovenska narodno 
skupnost bo tokrat lahko volila člane kar 23 manjšinskih svetov in 16 predstavnikov, v pripravo kandidatur pa se je na 
območjih, kjer ni društev, dejavno vključena tudi krovna organizacija. 
 
 

 
Slika: Slovenski dom KPD Bazovica na Reki Foto: Radio Slovenija/KPD Bazovica na Reki  
  

https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/kako-spodbuditi-rojake-za-sodelovanje-na-manjsinskih-volitvah/485099
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/04/08/65577018_fp-xl.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/04/10/65577639_fp-xl.jpg


 
Slika: Barbara Antolič Vupora Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković  
 

 
Slika: Darja Jusup in Rafaela Stulina iz SKD Lipa, Zadar Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković  
 
Kot poroča Marjana Mirković, je predsednica Barbara Riman, ki je vodila skupščino, med načrti napovedala pripravo 
strategije kot nujno podlago za prihodnje delovanje, usmerjeno predvsem v pomladitev članstva in krepitev pobud za 
uvedbo slovenščine v javni vzgojno izobraževalni sistem. 
Živahna razprava o manjšinskih volitvah pa je potrdila, da jih oblasti vsa leta organizirajo s figo v žepu. Pobudo za nedavno 
sprejeti zakon o volitvah manjšinskih svetov in predstavnikov je dal Svet za narodne manjšine, ključno telo, ki kroji 
manjšinko politiko na Hrvaškem. Njegov član tudi Darko Šonc, sicer vsa leta predsednik slovenskega manjšinskega sveta v 
Zagrebu, opozarja na težavo z volilnimi imeniki oziroma nedostopnimi seznami volivcev. 
Problemi pa so tudi s samimi kandidati. V slovenskem kulturnem društvu Istra v Pulju, ki je predlagatelj članov sveta na 
mestni in županijski ravni, bo članstvo večinoma ostalo v isti sestavi, saj se, kot pravi nekdanja predsednica Klaudija 
Velimirović, ljudje se otepajo funkcij. Tudi na Reki je društvo Bazovica predlagalo kandidaturo dosedanjih članov, za 
nekatere bo to že peti mandat, k sodelovanju pa bodo na javnem srečanju povabili tudi druge rojake, napoveduje 
predsednik Zvonimir Stipetić.  
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• Ogrožena suverenost Slovenije. Grega Repovž. Mladina, Ljubljana, št. 14, 5. 4. 2019   
Uvodnik 
https://www.mladina.si/190366/ogrozena-suverenost-slovenije/  
Ko je v ponedeljek, 25. marca, na uredništvo Mladine prispelo protestno pismo madžarske veleposlanice v Ljubljani Edit 
Szilágyiné Bátorfi, ki je Mladini očitala, da je naslovnica z upodobljenim madžarskim premierom »prestopila vse meje, je 
nezaslišana in obenem obžalovanja vredna«, smo bili na uredništvu malce presenečeni. »Protestiram proti načinu, na 
katerega ste upodobili predsednika Vlade Madžarske. Nezaslišano in nesprejemljivo je, da predsednika vlade države, ki je 
zaveznica Slovenije v EU in v Natu, enačite s pripadniki mračnih sil preteklosti!« Presenetil nas je namreč jezik, ki je 
spominjal na neki drug čas ter tako nazorno razkrival naravo madžarskih oblasti in tudi veleposlanice same. Pismo je bilo še 
en kamenček v mozaiku, ki tako jasno kaže, s kakšno politiko imamo opravka v sosednji državi in kaj se je zgodilo v državi 
Evropske unije, ki naj bi bila nekakšna zveza demokratičnosti. In pismo je bilo še en dokaz, kakšna sramota je, da Evropska 
ljudska stranka ni zbrala moči, da bi izključila Fidezs Victorja Orbána iz svojih vrst – o čemer je govorila naslovna tema, ki je 
razburila madžarsko politiko. 
A ker je Mladina pokazala tudi na antisemitsko naravo aktualne madžarske vlade, smo stopili na žulj tej oblasti. Da so v 
Budimpešti resno besni na Mladinino zelo jasno stališče do Orbánovega režima, se je pokazalo nekaj dni kasneje, ko se je na 
Mladinino pisanje in naslovnico odzval kar Zoltán Kovács, tiskovni predstavnik madžarske vlade in Orbánov zaupnik, ki je 
sicer pristojen za nadzor medijev na Madžarskem in redno obračunava z redkimi preostalimi oporečniškimi novinarji. 
Vendar pa se je v nadaljevanju izkazalo, da so stvari hujše. 
Iz virov v slovenski diplomaciji smo namreč izvedeli, da je na dan, ko je uredništvo dobilo pismo Edit Szilágyiné Bátorfi, 
pismo prejela tudi vlada republike Slovenije. Verbalna nota, kot se to pismo imenuje v diplomatskem svetu, naslovljena na 
zunanje ministrstvo, ni bila ravno diplomatska, ampak nenavadno ostra, neverjetna, če uporabimo jezik novinarja Boruta 
Mekine. V njem je madžarska veleposlanica protestirala zaradi naslovnice tednika Mladina in v diplomatskem jeziku od 
slovenske vlade zahtevala, naj prepreči, da bi Mladina (ali pa kdo drug) še kdaj v prihodnosti upodobila madžarskega 
premiera na ta način. Od ministrstva smo seveda terjali pojasnilo in potrditev. Kot so nam odgovorili z ministrstva, so to 
noto dejansko prejeli. In nanjo tudi odgovorili: da ministrstvo dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode 
izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev, niti je ne ocenjuje. Odgovor ministrstva, ki ga 
vodi Miro Cerar, je tak, kot mora biti odgovor resne države. Hladen in ne dopušča nobene razprave. 
Vendar pa nam ta razkrita diplomatska nota kaže, kako resne so razmere in s kom imamo dejansko opravka – ne samo mi, 
temveč celotna Evropa. Država, ki si drzne zahtevati od vlade druge države, naj ukrepa zoper novinarje, ki ji je to tako 
naravno, pomeni resno varnostno grožnjo celotni regiji. A to je le pika na i. To je namreč država, ki ne skriva, da poskuša s 
kapitalom in na vse druge načine poseči v avtonomijo slovenske države. Brez zadržkov je na primer posegla v slovenski 
politični prostor in si v evidentno podrejeno vlogo pridobila Slovensko demokratsko stranko Janeza Janše, ki že dalj časa 
ravna tako, da sledi madžarskim političnim interesom (če se je kdo kdaj spraševal, kako nastane kolaboracija, si lahko to 
ogleda zdaj v živo). Prek SDS – za velikimi besedami se vedno znova skriva finančna operacija – je madžarska država prišla 
do dela slovenskih medijev, ki so zdaj združeni v madžarsko državno propagandno podjetje. In seveda zastopajo madžarske 
interese in napadajo slovensko državo in njene institucije. Madžarska vlada tudi načrtno podeljuje državljanstvo 
prebivalcem Prekmurja, tam izvaja investicije, načrtno financira družbene dejavnosti. Vse pove naslednji podatek: dva 
milijona evrov je Madžarska namenila zgolj za gradnjo stadiona in delovanje nogometne akademije v Lendavi. Namen je 
jasen. Seveda je do Šarčeve vlade delala tudi vse, da bi prišla do izhoda na morje prek Luke Koper – prejšnja vlada ji je hitela 
pri tem streči. A primerov je še več: na 72. strani Mladine, v rubriki Dinamit, je objavljena fotografija veleposlanice Edit 
Szilágyiné Bátorfi, posneta na veleposlaništvu v Ljubljani. In kaj je na steni za njo? Zgodovinski zemljevid Velike Madžarske. 
Da, na njem je Prekmurje del Madžarske. Niti se ne trudijo skriti svojih teženj. Takega brezsramnega in revizionističnega 
bahanja predstavnice sosednje države ne bi v Evropi tolerirala nobena resna država. 
Kot je zapisal Borut Mekina: Rubikon je prestopljen. A zaključimo z besedami drugega Mladininega kolumnista, Bogomirja 
Kovača: Varnostno ima v tem trenutku Slovenija največje težave s tremi državami: Hrvaško z njenimi vdori v Piranski zaliv, 
Italijo, katere politiki se spogledujejo z Istro, ter Madžarsko, ki sistematično vstopa v Prekmurje. Še dobro, da smo v Natu, bi 
kdo vzkliknil, da smo v vojaški aliansi, ki nas varuje pred morebitnimi tovrstnimi težnjami. A kaj, ko nas ogrožajo prav članice 
Nata.  
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Včasih so Mladinine naslovne strani dober lakmusov papir. Tudi pred tremi desetletji se je vse začelo zaradi neke na videz 
nedolžne satirične naslovnice o gradnji vile Branka Mamule, ki je bil takratni obrambni minister Jugoslavije in ki so mu jo 
morali v Opatiji graditi vojaki na služenju vojaškega roka med svojim šolanjem. Tedanji Jugoslovanski ljudski armadi (JLA) je 
bilo kritike dovolj: začela je stopnjevati pritisk na Slovenijo, od tukajšnjih politikov je začela zahtevati ukrepe, pojavile so se 
zahteve, naj lokalna politika kaznuje tednik, spravi pod nadzor preveč samosvoje avtorje, sankcionira glavne akterje in utiša 
časopis. Kaj je sledilo – proces JBTZ, vznik mirovniškega gibanja, gibanja za zaščito človekovih pravic in osamosvojitev 
Slovenije –, nam je vsem dobro znano. 
Tudi ta teden je v Ljubljano prispelo kratko sporočilo, ki pa v svoji vsebini razkriva nasproti stoječi režim, temen, podoben 
tistemu, ki ga je leta 1988 zagovarjala JLA. Slovensko zunanje ministrstvo je pretekli teden, 25. marca, zaradi Mladinine 
naslovnice, objavljene 22. marca, prejelo uradni protest Madžarske, tako imenovano verbalno noto. Verbalne note so v 
odnosih med državami formalni kanali komuniciranja, a zadnja, ki so jo v Ljubljano poslali iz Budimpešte, ni bila 



ravno diplomatska, ampak nenavadno ostra, celo neverjetna in sama po sebi povedna. Takoj za standardnim, vljudnostnim 
pozdravom Madžarska Sloveniji namreč sporoča svoje trdno prepričanje, da naslovna stran Mladine, ki je izšla 22. marca, 
»krši načela svobode tiska in svobode izražanja« in da takšna dejanja »škodijo sicer odličnemu dvostranskemu sodelovanju 
naših držav«. Temu nato sledi skorajda neverjetna zahteva Sloveniji po sankcioniranju časopisa: 
»Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani zato protestira pri Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije zaradi 
politično neodgovorne naslovnice tednika Mladine in zaproša za pomoč spoštovano ministrstvo pri preprečevanju podobnih 
incidentov v prihodnosti.« Kako si Madžarska predstavlja, da bo v Ljubljani, na Dunajski cesti, kjer je sedež Mladine, 
»preprečevala« podobne incidente, s pomočjo spoštovanega slovenskega zunanjega ministrstva, si lahko predstavljamo tudi 
v domišljiji. A tokrat Mladika, torej slovensko zunanje ministrstvo, ni molčala, kot je ob mnogih preteklih, precej očitnih 
madžarskih intervencijah v slovensko notranjo politiko. Ker smo za noto izvedeli iz neuradnega vira, smo seveda najprej 
preverjali, ali ne gre za morebitno lažno novico – glede na njeno res neverjetno, a takrat še domnevno vsebino. A na 
slovenskem zunanjem ministrstvu so na naše vprašanje potrdili, da je nota z zgoraj navedenim sporočilom prišla iz 
Madžarske ter da so nanjo tudi odgovorili. »V odgovoru smo zapisali, da MZZ pri izvajanju politik in aktivnosti dosledno 
spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev, 
niti je ne ocenjuje,« so nam pojasnili. 
Mnogi izkušeni diplomati, s katerimi smo govorili, takšne note v svoji dolgi karieri doslej še niso videli. Roman Kirn, sedaj že 
bivši svetovalec pri predsedniku vlade na področju zunanje politike in dolgoletni veleposlanik na Dunaju, v New Yorku, 
Washingtonu in Haagu, recimo pravi, da so »takšne note za države, kjer velja svoboda tiska, neobičajne. Sam takšne note v 
svoji praksi nisem videl, še manj odposlal. Dogaja pa se, da diplomatsko konzularna predstavništva v takšnih primerih 
posredujejo neposredno pri uredništvih«. Peter Toš, predsednik kluba nekdanjih slovenskih diplomatov, pa, da se navadno 
takšni spori končajo z izmenjavo not in da pričakuje odgovor slovenskega ministrstva, ki bo Mladino vzelo v bran – kar se je 
tudi zgodilo. 
Uradni protest Madžarske zaradi Mladinine naslovne strani, na kateri se Janez Janša, Branko Grims in Milan Zver stiskajo k 
madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbánu, ki medtem drži roko v fašističnem pozdravu, je sicer zadnji v vrsti 
madžarskih nenavadnih reakcij. Pred tem je pismo Mladini poslala madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Szilágyiné Bátorfi 
in ji očitala, da si ne prizadeva za prijateljstvo med narodi in da njeni članki ne odsevajo dejstev. Ker smo v Mladini Orbána 
na naslovnici enačili »s pripadniki mračnih sil preteklosti«, je recimo veleposlanica poudarila, da se »Madžarska vlada 
odločno zavzema za varstvo pravic judovske skupnosti na Madžarskem. Madžarska judovska skupnost nikakor ni ogrožena, 
se ne sooča z antisemitskimi napadi, temveč uspeva in cveti.« 
Ta teden je v Ljubljano prispelo kratko sporočilo, ki pa v svoji vsebini razkriva nasproti stoječi režim, temen, podoben 
tistemu, ki ga je leta 1988 zagovarjala JLA. 
Poleg nje se je ta teden o Mladini na svoji spletni strani razpisal tudi Zoltán Kovács, tiskovni predstavnik madžarske vlade, ki 
sicer redno obračunava z madžarskimi mediji. A sedaj je svoj način obračunavanja z mediji razširil tudi čez mejo: Kovács je 
zapisal, da ga zgodovinsko zmedena in neprofesionalna drža Mladine, »nekoč glasnice Komunistične partije«, nikakor ne 
preseneča. Primerjave med Orbánom in nacizmom naj bi bile nesprejemljive, dejanski povod za naslovnico pa naj bi bilo 
»Orbánovo nasprotovanje imigraciji«, je zapisal, čeprav v članku o tem nismo pisali, ampak o Orbánovem razgrajevanju 
demokratičnih institucij. »Za intelektualce v uredniških prostorih Mladine, ki ima dolgo zgodovino multikulti agende in 
globoko antipatijo do RKC, mora biti vsak, ki nasprotuje imigraciji in ima željo zavarovati krščansko kulturo, nacist. Tukaj 
imamo še en nesrečen primer nestrpnosti današnje levice,« je poudaril. 
Jeza Orbánove vlade je razumljiva. Mladinina karikatura Orbána se je v preteklih tednih precej hitro razširila znotraj 
madžarske javnosti – o naslovni strani so poročali skoraj vsi še preostali neodvisni madžarski mediji, kot so 24.hu, hvg.hu, 
tednik Magyar Narancs ali madžarski poslovni portal napi.hu. – in to zaradi nekega zelo dobrega razloga. Uradna 
Budimpešta meni, da je karikatura žaljiva, skregana z realnostjo, celo lažniva, dejansko pa je Mladinin karikaturist Tomaž 
Lavrič s svojo satiro zadel Orbána v najobčutljivejšem trenutku, ko se njegova vlada spoprijema s hudimi očitki, da širi 
antisemitizem in poskuša zmanjšati odgovornost Madžarov za holokavst. Zadnji škandal je izbruhnil decembra, ko je njegova 
vlada za letos napovedala odprtje muzeja holokavsta v Budimpešti, šest let trajajočega projekta, vrednega 16 milijonov 
evrov. Na prvi pogled gre za hvalevredno zamisel, s katero pa se predstavniki madžarske judovske skupnosti ne strinjajo. 
Prepričani so, da želi vlada z njim revidirati zgodovino. 
Madžarska veleposlanica sicer v pismu poudarja, da se njena vlada »odločno zavzema za varstvo pravic judovske 
skupnosti«, a v federaciji madžarskih judovskih skupnosti Mazsihisz v Budimpešti pravijo, da zadeva ni tako črno-bela. 
Predsednik federacije András Heisler nam je na naše vprašanje odgovoril, da »vlada Viktorja Orbána ni protisemitska. 
Problem madžarske skupnosti Judov je – poleg sovražnega govora, ki ga lahko občutimo na Madžarskem – povezan s 
primerno obravnavo zgodovinskih dogodkov, ki morajo biti primerno upoštevani in razdelani ter predstavljeni«. Orbánove 
vladne kampanje proti Sorosu recimo nikoli ne sporočajo, da gre za Juda, ne glede na to pa seveda splošna javnost to zelo 
dobro razume, saj je skrajna desnica to leta in leta ponavljala, vlada pa zdaj gradi na tej podlagi. In poleg tega, kot omenja 
Heisler, želi vlada zgodovino napisati po svoje. 
Madžarska vlada želi zgodovino napisati na novo, tako kot da je bil za poboj 565.000 madžarskih Judov odgovoren le nemški 
okupator, nam je pojasnil znani madžarski zgodovinar Laszló Karsai z Univerze Szeged, »čeprav vemo, da se je vse začelo 
veliko prej, takoj po prvi svetovni vojni, že leta 1920 z zakonom, imenovanim numerus clausus«. Numerus clausus je bil 
dejansko prvi protijudovski formalni akt po prvi svetovni vojni v Evropi, s katerim je Madžarska omejila študij Judom na 
njihovih univerzah. »Namen teh politikov je oprati zgodovino. Ne želijo, da bi kdorkoli celo omenil odgovornost madžarskih 
podpornikov nacizma. Za Orbána je bil Horty (madžarski vodja med drugo svetovno vojno, op. a.) veliki državnik in 
nacionalni graditelj,« omenja Karsai. 



Pravzaprav se po decembru spori med vlado in judovskimi organizacijami kar vrstijo. Ker se madžarski Judje s konceptom 
muzeja ne strinjajo, je decembra lani madžarski provladni tednik v lasti Orbánove zaupnice Márie Schmidt - Figyelő na 
naslovni strani objavil sliko predstavnika madžarskih Judov, ki se kopa v denarju. Ameriški The Times je o omenjeni naslovni 
strani zapisal: »Slika na naslovnici madžarskega vladnega glasila bi lahko bila tudi propaganda iz nacistične Nemčije: portret 
Andrasa Heislerja, predsednika federacije madžarskih judovskih skupnosti, kako se prha v šopu bankovcev visokih 
vrednosti.« Februarja je sledil nov, nenavaden incident. Madžarski funkcionar je napadel predstavnike britanskih Judov, ki 
so prišli vlado opozorit na Orbánove antisemitske izjave. Marca lani je denimo Orbán v predvolilnem govoru v Budimpešti 
jasno začrtal svojo politiko, vredno vsake antisemitske etikete: »Mi se borimo proti sovražniku, ki je drugačen od nas. Ni 
odprt, ampak se skriva; ni neposreden, ampak zvit; ni odkrit, ampak zakrit; ni nacionalen, ampak je mednaroden; ne 
verjame v delo, ampak špekulira z denarjem; nima svoje domovine, ampak misli, da si lahko lasti ves svet.« 
Ali je bila Lavričeva satirična kritika Orbána utemeljena, zato ni vprašanje. Kajti, kot pravi Orbán, se danes Madžarska bori 
proti »mednarodnemu sovražniku«, tudi proti »multikulti intelektualcem« v Sloveniji. Ta boj pa ni zgolj simboličen. 
»Ugotavljamo, da Madžarska slovenskim državljanom madžarske narodnosti podeljuje madžarsko državljanstvo,« je v 
zadnjem intervjuju o madžarskem ekspanzionizmu našteval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Madžarska poleg tega 
kupuje pomembna slovenska podjetja in se zanima za bančni sistem. In Madžarska, ki je doslej iz posebnega fonda namenila 
skoraj dva milijona evrov za spodbujanje gospodarske aktivnosti madžarske narodne skupnosti, s čimer je vplivala na 
konkurenčnost drugih podjetij na tem območju, je zdaj zagnala nov projekt pomoči Slovencem, ki znajo madžarsko in s 
katerim naj bi financirali projekte onstran Mure. 
K sreči tokrat slovensko zunanje ministrstvo ni molčalo, kot je ob mnogih preteklih, precej očitnih madžarskih intervencijah 
v slovensko notranjo politiko. Ministri se sicer jasnemu izražanju mnenj pretežno izogibajo. 
Do tega vdora v Slovenijo prihaja po tem, ko se je v Sloveniji Orbánov ideološki aparat, nekakšna peta kolona, že dodobra 
zasidral. Usklajeni akciji madžarske vlade proti Mladini so ta teden sledili njihovi državni mediji, ki jih ima ta država tukaj. 
Mediji, kot so Nova24, Škandal24 in tednik Demokracija, so namreč od decembra v solastništvu madžarske države – Orbán 
je sredi decembra podpisal odlok, na podlagi katerega so lastniki približno 500 medijev svoje časnike, revije, spletne portale 
in radijske ter televizijske postaje podarili državnemu holdingu, imenovanemu Srednjeevropska ustanova za tisk in medije 
(CEPMF), ki od tedaj koordinira njihovo delo in skrbi, da širijo »madžarsko nacionalno zavest«. Nova24, ki je sedaj del 
omenjenega holdinga in tudi formalno pod madžarskim nadzorom, je recimo ta teden napisala, da se je »Orbánov tiskovni 
predstavnik odzval na nedostojne napade Mladine in razkril njihovo bedo«. 
Na prvi pogled je mogoče zadnjo madžarsko noto spregledati in jo zaradi njene bizarnosti pozabiti kot osamljen primer, 
toda večji del sovražnega govora v Sloveniji, katerega posledice se ne kažejo le v nestrpnih demonstracijah proti beguncem, 
ni spontan, ampak dobro finančno podprt, in to v velikem delu prav iz Madžarske. Ta vpliv na politiko v Sloveniji, katere del 
je tudi omenjena nota, ni zanemarljiv. Največja slovenska parlamentarna stranka, SDS, je danes največja Orbánova dolžnica. 
Četudi ima Madžarska večje interese v Romuniji, na Slovaškem ali Hrvaškem, ni dvoma, da se je doslej Orbánov režim 
najtesneje in brez posebnega upora usedel prav v Slovenijo, kjer obvladuje del notranje politike. To smo lahko zadnjič 
zaznali tudi pri razpravi znotraj Evropske ljudske stranke (EPP) o izključitvi Orbánovega Fidesza iz skupine: slovenski 
predstavniki so ga najbolj branili. 
Kar počne Madžarska, je mednarodni škandal, ob katerem pa je doslej uradna Ljubljana molčala in si zatiskala oči. Januarja 
lani je poslanec Levice Franc Trček na vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi z madžarsko državno podporo propagandi 
SDS, iz vlade so mu tedaj odgovorili, da »glede na informacije, s katerimi razpolaga Vlada Republike Slovenije, ni razlogov, ki 
bi narekovali kakršnekoli diplomatske ukrepe do Madžarske«. Veleposlanica te države zato še ni bila poklicana na zagovor 
na ministrstvo za zunanje zadeve, prav tako tedanji premier Miro Cerar na srečanjih z madžarskim premierom ni 
problematiziral njegovega političnega vdora v Slovenijo. Tudi premier Marjan Šarec tega vprašanja še ni odprl. »Vprašanja 
morebitnega madžarskega vmešavanja v našo predvolilno tekmo pa sam ne odpiram, ker se je to zgodilo, še preden sem 
prevzel premiersko funkcijo,« je odgovoril na naše vprašanje v zadnjem intervjuju. 
Kar počne Madžarska, je mednarodni škandal. Jasni, a vljudni odgovor je ne bo ustavil pri izvrševanju široko začrtane 
strategije. 
Poslanec SMC Jani Möderndorfer, ki vodi parlamentarno preiskovalno komisijo na temo madžarskega financiranja 
slovenskih političnih strank, predvideva, da bo za kakršnokoli bolj formalno sporočilo proti Madžarski »ključno poročilo – 
izredni nadzor računskega sodišča nad poslovanjem političnih strank za vsa štiri leta«. A dodaja, da že zdaj »določene 
slovenske uradne institucije« zaznavajo nekatere nenavadne aktivnosti Madžarske v Sloveniji. Ampak za to danes ni treba 
več biti obveščevalni agent. Uradno madžarsko zaprosilo za pomoč »pri preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti«, 
kot je bila objava karikature na Mladinini naslovni strani prejšnji mesec, je jasna ilustracija odnosov med obema državama in 
vloge, ki jo Madžarska pripisuje Ljubljani. 
Po naših informacijah se je zunanje ministrstvo – pod vodstvom Mira Cerarja – tokrat prvič jasno odzvalo na sicer že nekaj 
let trajajoče madžarsko vmešavanje v tukajšnji medijski prostor in notranjo politiko. To se je dejansko začelo leta 2016, z 
madžarskimi finančnimi injekcijami medijem v solastništvu SDS. Jasni odgovor ministrstva Madžarske seveda ne bo ustavil 
pri izvrševanju široko začrtane strategije. Verbalna nota o Mladini je le razkrila, kako brezkompromisno se začenja vesti 
Madžarska do Slovenije.  

• Internacionala sovraštva : Generacija identitete /Jure Trampuš. – št. 14, 05.04.2019, str. 28-32 
Avstrijsko tožilstvo je potrdilo, da preiskuje tudi slovenske državljane, ki so povezani z avstrijsko vejo gibanja 
Generacija identitete 

https://www.mladina.si/190405/internacionala-sovrastva/ 
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Slika: Gibanje Generacija identitete ima v Sloveniji kakšnih sto članov, zagovarjajo domoljubje, tradicijo, nasprotujejo 
globalizmu in islamu. Povezani so s sorodnimi evropskimi združenji, predvsem z avstrijskim. Foto: Mladina 
 
V sredo zjutraj je Martin Sellner, vodja avstrijskih identitarcev, svojim 31 tisoč sledilcem sporočil, da v Sloveniji živi časten 
človek. Mislil je na Janeza Janšo. »Hvala, gospod Janša! Časten človek. Hvala,« je zapisal in dodal članek avstrijskega časnika 
Die Presse, ki poroča, kako vodja opozicije v Sloveniji podpira gibanje Generacija identitete. 
Avstrijcem se zdi Janševa podpora zelo nenavadna. Sellner je v policijski preiskavi zaradi suma sodelovanja s teroristično 
organizacijo, avstrijski kancler Sebastian Kurz pa od svojih koalicijskih partnerjev svobodnjakov zahteva, da se tudi sami 
jasno in odločno distancirajo od organizacije, ki jo vodi Sellner, torej od avstrijske veje gibanja Generacija identitete. 
»Desničarski skrajneži niso nič boljši od islamskih skrajnežev. Obe radikalni ideologiji pomenita nevarnost za našo državo, v 
naši svobodni in liberalni družbi nimata mesta,« je ostro dejal Kurz. 
 

 
Slika: Marš »1000 Patrioten in Spielfeld« je novembra 2015 pripravilo avstrijsko identitarno gibanje. Protestniki so 
zahtevali zaprtje meje, med njimi so bili tudi Slovenci. © Matej Pušnik 
 
Kakšno zvezo ima to s Slovenijo? Kakšno s terorizmom? Kako je v to vpletena slovenska SDS? Da bi razumeli bolje, se 
moramo vrniti nekaj let v preteklost. 
Sredi aprila 2016 je na brniško letališče iz Istanbula priletelo letalo, na katerem je bil Brenton Tarrant, Avstralec, skrajni 
desničar, zagovornik ideje o prevladi belcev, oboževalec Andersa Breivika, norveškega nacista, ki je leta 2011 na otoku 
Utøya ubil 69 ljudi, večinoma mladih. Tarrant je 15. marca storil podobno dejanje, v novozelandskem Christchurchu je vdrl v 
mošejo in islamski center ter ubil 50 muslimanov. Dejanje je v živo prenašal na Facebooku. A kaj je Tarrant počel v Sloveniji? 
Je zapustil Brnik? Se je sestal s kakšnim Slovencem? Ali tukaj živijo ljudje, ki se strinjajo z njegovimi idejami, dejanji? 
Slovenska policija pravi, da o tem ne ve veliko. »Ker v skladu z določili zakona o prijavi prebivališča ne hranimo več podatkov 
o hotelskih gostih iz takratnega obdobja, nimamo podatka, ali je oseba bivala v katerem od slovenskih hotelov (ali drugih 
nastanitvenih kapacitetah) oziroma koliko časa se je zadrževala v Sloveniji,« so policisti pojasnili v odgovoru in dodali, da je 
policija »preverjala tudi druge možnosti potovanja navedene osebe (rent-a-car, GoOpti …), vendar uporabnih podatkov ni 
pridobila«. 
 



 
Slika: Transparent pred Fakulteto za družbene vede. Foto: Mladina 
 
Več sledi so našli avstrijski policisti. Tarrant je avstrijskemu gibanju Generacija identitete, pravzaprav njegovemu vodji 
Martinu Sellnerju, nakazal »nenavadno visoko vsoto denarja«. Gre za 1500 evrov, ta donacija pa se je po višini bistveno 
razlikovala od drugih nakazil, ki jih je prejel Sellner. 
»Preiskujemo vse mogoče sume in povezave, podatkov je res veliko. In da, v tem kontekstu preiskujemo tudi Sellnerjeve 
stike z državljani Slovenije,« pravijo na graškem tožilstvu. 
Avstrijski državni tožilec in tiskovni predstavnik tožilstva v Gradcu Hansjörg Bacher je za Mladino potrdil, da sta tožilstvo in 
policija zaradi suma davčne utaje že dlje preiskovala omenjenega Martina Sellnerja, tudi zato, ker je prek interneta prodajal 
majice z oznakami identitarnega gibanja. »Gospod Sellner je odpiral celo vrsto bančnih računov in jih tudi zapiral. Že pri tej 
preiskavi smo naleteli na sumljivo donacijo 1500 evrov, ki pa je postala še toliko bolj sumljiva, ko se je zgodil napad na Novi 
Zelandiji,« je povedal Bacher. Po tem dogodku je tožilstvo preiskavo s suma davčne utaje razširilo še na sum sodelovanja v 
teroristični skupini. Na graškem tožilstvu ne morejo podrobno pojasnjevati, kaj so ugotovili do zdaj, poudarjajo pa, da so 
med hišnimi preiskavami zasegli ogromno dokumentov, računalnikov, telefonov in drugih podatkovnih nosilcev. »Zdaj 
preiskujemo vse mogoče sume in povezave, podatkov je res veliko. In da, v tem kontekstu preiskujemo tudi Sellnerjeve stike 
z državljani Slovenije,« so dodali na graškem tožilstvu. 
 

 
Slika: Počastitev obletnice obleganja Dunaja, kjer je bila pred mestom leta 1683 poražena turška vojska. Premagala jih je 
poljska konjenica, ki se je spustila s hriba Kahlenberg. Na procesiji z baklami in zastavami so bili tudi Slovenci. Foto: 
Mladina 
 
Tarrant je Avstrijo zadnjič obiskal novembra lani, s kom se je sestal, ni znano. Zanima ga avstrijska zgodovina, na enega 
izmed kosov orožja, s katerimi je pobijal, je vgraviral ime grofa Ernsta Rüdigerja von Starhemberga, avstrijskega feldmaršala, 
ki je leta 1683 vodil obrambo Dunaja pred Turki. V spomin na to obleganje je 8. septembra lani identitarno gibanje Avstrije 
pripravilo komemorativno prireditev, ki je potekala v okolici Dunaja na hribu Kahlenberg. Tam se je z baklami in zastavami 
zbralo nekaj sto mladih, ki so se, kot je zapisal tednik Demokracija, ponosno in hvaležno spominjali zgodovine, junakov, ki so 
preprečili »islamizacijo Evrope«. Med tistimi, ki so slavili poraz Turkov pred Dunajem, so bili tudi pripadniki slovenske veje 
gibanja Generacija identitete. 
Naključno nakazilo  
Generacija identitete je mednarodno gibanje mladih desničarjev, izvorno prihaja iz Francije, črpa iz ideje francoske Nove 
desnice, iz razmišljanja filozofa Alaina de Benoista, ki že dolgo piše, da naj bi bila evropska civilizacija ogrožena in da izginja 
evropska kultura. Rešitev je vrnitev v preteklost, k tradiciji, njenim (domnevnim) vrednotam, v homogenizaciji, zapiranju, 



etnopluralizmu, ki ne dovoli prehajanja in dopolnjevanja. Slovenski sociolog Rastko Močnik je o Alainu de Benoistu dejal, da 
je neonacist, ki ima rad reakcionarno romantiko, njegova dela pa niso vredna »resnega intelektualnega zanimanja«. 
Kljub pogledu v preteklost pa Generacija identitete pri svojem delu uporablja sodobne načine političnega prepričevanja, 
njeni pripadniki imajo radi spektakle, nenadne akcije, včasih zasedejo kakšno zgradbo (npr. azilni dom), drugič prekinejo 
kakšno predavanje, slikajo se s transparenti, dejavni so na spletu. V Sloveniji ima gibanje tri podružnice: v Ljubljani, 
Mariboru in Velenju. Kar je ironično, saj brez priseljevanja tujcev tega rudarskega mesta ne bi bilo. 
 

 
Slika: Nalepka Generacije identitete na vratih poslanske pisarne SNS. Foto: © Borut Krajnc 
 
Martin Sellner, osumljeni vodja avstrijskega gibanja Generacija identitete, je obtožbe o neposredni povezavi s Tarrantom 
zanikal. Donacijo je priznal in povedal, da se je Tarrantu zanjo tudi zahvalil. To pa naj bi bilo vse, denar, ki ga je dobil od 
njega, naj bi sedaj nakazal v dobrodelne namene. Podpira zgolj »mirni aktivizem«, sam pa »s tem terorističnim napadom 
nima ničesar«. Resnica naj bi bila, kot trdi, drugačna, namen donacije naj bi bila Tarrantova želja po radikalizaciji desnih 
evropskih gibanj, kar pomeni, da so Avstrijci pravzaprav žrtve skrajneža, ki jih je želel z denarjem premamiti v nasilje. V 
Avstriji je bilo identitarno gibanje sicer nedavno oproščeno sumov spodbujanja sovražnega govora in pozivov k nasilju. Zdaj 
so se njegovi pripadniki, kot že zapisano, spet znašli v preiskavah. 
Kakršnekoli povezave s kriminalnimi dejanji zanikajo tudi slovenski pripadniki Generacije identitete. »Identitarci se ne 
bojimo pregleda. Ničesar ne skrivamo in prepričani smo, da so naše aktivnosti v zakonskih okvirih svobode izražanja in 
zborovanja,« so zapisali na svoji spletni strani. »Celotna slovenska podružnica Generacija identitete pokončno in trdno stoji 
za avstrijskim soborcem Martinom Sellnerjem.«  
Slovencem se za zdaj res ni treba bati poglobljenih kriminalističnih preiskav. Na slovenski policiji pravijo, da ne vodijo 
»predkazenskega postopka zoper osebe, povezane z gibanjem Generacija identitete v Sloveniji«. Priznavajo, da so 
seznanjeni z obstojem omenjenega gibanja, pa tudi, da gre za širši evropski pojav. »V nekaterih članicah EU so bili pripadniki 
teh gibanj obravnavani kot storilci kaznivih dejanj z obeležjem nasilja in ogrožanja ustavne ureditve. Slovenska policija pa do 
zdaj v tej zvezi ni ugotovila elementov kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti, kot tudi s tem v 
zvezi ni prejela nobene prijave.« Po dodatnem poizvedovanju so še zatrdili, da »policija nima podatka, da avstrijski varnostni 
organi vodijo preiskavo tudi zoper osebe, povezane z gibanjem v Sloveniji«. 
Pravica in odgovornost  
V Sloveniji velja ustavna pravica do združevanja; 42. člen ustave določa, da ima vsak pravico, da se svobodno združuje z 
drugimi. Prepovedi te pravice so dopustne le, »če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem 
nalezljivih bolezni«. 
Gibanje Generacija identitete do zdaj v Evropski uniji ni bilo nikjer uradno prepovedano, so pa nekatere njegove 
člane preiskovali policisti. Recimo v Franciji, kjer se je novinar Al Jazeere pod krinko pridružil pripadnikom tega gibanja v 
Lillu, posnel njihovo gostilniško hvalisanje Hitlerja ter načrte, kaj bodo naredili z Arabci, in bil hkrati priča uličnemu napadu 
na mlajšo žensko, ki so jo pretepli zgolj zato, ker se jim je zazdelo, da se ni rodila v Franciji. Policija je kasneje zaradi napada 
aretirala tri ljudi. 
Prepletenost slovenske Generacije identitete in SDS je zelo očitna. 
Slovenski pripadniki gibanja se, drugače od evropskih kolegov, skrivajo pred javnostjo. Intervju so dali zgolj Demokraciji, na 
objavljenih fotografijah akcij pa skrivajo obraze. Kar je nenavadno, v Nemčiji, Avstriji, Franciji radi nastopajo pred novinarji, 
nadzorovano, umirjeno razlagajo svoje poglede. Ko je lani Facebook blokiral njihove internetne profile, so se preselili na 
rusko različico Facebooka VKontakte (Vk.com), ki ne pozna omejitev v zvezi s širjenjem sovraštva in sovražnim govorom. 
Pripadniki slovenske veje Generacije identitete so to selitev označili za zmago nad cenzuro. 
Slovenska internetna skupina ima malo več kot 100 članov, med njimi je nekaj tujcev, Rusov, Avstrijcev, Italijanov, pa tudi 
Slovencev. Med temi je najbolj izpostavljen Matej Hrustek, poklicni gasilec, ki pravi, da ima rad vse ljudi, da ni rasist, težavo 
pa vidi predvsem v tem, da priseljenci od naše družbe zahtevajo, naj se jim prilagaja. »Da o sistematičnem priseljevanju, 
zamenjavi populacije, če hočete, niti ne govorimo. Proti temu smo in bomo,« je navrgel v intervjuju za Demokracijo. 



 
Slika: Nalepka Generacije identitete na ljubljanskem trnovskem mostu. Foto: Mladina 
 
Nekateri člani so bolj neposredni, eden pozira z orožjem, drugi širijo novice o tem, da je bil teroristični napad na Novi 
Zelandiji fake news, nekdo je objavil nacistične simbole, spet drugi tekste o arijski rasi. Slovenska veja Generacije identitete 
vseskozi zavrača trditve, da simpatizira z nacistično ideologijo. »Če bi spremljali naše delovanje, bi vedeli, da smo mi 
antifašistična in antikomunistična organizacija. Večkrat smo v svojih objavah obsojali fašizem, prav tako pa tudi nacional 
šovinizem. Cilj našega delovanja je etnopluralizem in multipolarnost,« so pred dnevi zapisali na Twitterju. 
Navidezna miroljubnost  
In ravno tukaj je težava, v imenu strpnosti izključujejo, v imenu izvoljenosti izbirajo, v imenu namišljene tradicije omejujejo, 
vrednotijo. Sami sebe predstavljajo kot rešitelje Evrope, kot novodobne križarje, templjarje, ki naj bi staro celino rešili pred 
islamom. Generacija identitete ni patriotska organizacija, ampak gre za prikrito rasistično združenje. 
Ustavimo se malce pri ideji o multipolarnosti in etnopluralizmu. Pripadniki Generacije identitete, »hipster nacisti«, kot so jih 
zlovešče ljubkovalno poimenovali mediji, načeloma zavračajo nasilje, pazijo, da se mednje, kakor je bilo prikazano v Al 
Jazeerinem dokumentarnem filmu Generation hate, ne »vrinejo ostareli nacisti, ki pozdravljajo Hitlerja«. Tudi Portugalec 
Jose Pedro Zuquet, zgodovinar, ki je izdal posebno knjigo o identitarcih, je v intervjuju za Večer dejal, da naredijo vse, kar se 
le da, da jih ne bi povezali z nacizmom. »Njihova notranja pravila so jasna in stroga: dovoljene niso niti šale med njimi, 
norčevanje, ki bi omenjalo nacizem, jude ali antisemitizem. Njihovi sovražniki so globalisti, muslimani in vsi Neevropejci, ki 
živijo v Evropi.« A stara skrajna desnica, ostareli nacisti in milenijski domoljubi imajo podobne ideje, zanje je prava Evropa 
zgolj bela Evropa. Da ne dvigujejo roke v nacistični pozdrav, ne pomeni veliko. 
Stara skrajna desnica, ostareli nacisti in milenijski domoljubi imajo podobne ideje, zanje je prava Evropa zgolj bela Evropa. 
Za brezizhodni položaj, v katerega naj bi se potapljala evropska celina, Generacija identitete ponuja tudi rešitev. To je 
skupnost narodov, etnopluralizem, kot pravijo, kjer obstajajo narodno čista ozemlja, brez prišlekov, tujcev. In kako do 
takšne družbe? Preprosto. Identitarci govorijo o remigraciji. O dosledni izselitvi tistih, ki so prišli v Evropo, ne glede na 
razloge, zakaj so tu, ne glede na to, da so se nekateri rodili v Evropi, ne glede na to, kako dolgo živijo tukaj. Tujce bi 
poslali nazaj. Preselili bi jih. Kam, ni pomembno. Morda pa na Madagaskar, kamor je nekoč Hitler že želel preseliti Jude, pa 
se je raje odločil za koncentracijska taborišča in dokončno rešitev judovskega vprašanja, za Endlösung. 
Eden izmed treh ciljev slovenske veje gibanja je »boj proti veliki zamenjavi«. Ideja o veliki zamenjavi je konspirativna teorija 
o tem, da se bela populacija Evropejcev namenoma zamenjuje z ljudmi, ki prihajajo iz arabskih držav in Afrike. Zadaj naj bi 
bil pretkan načrt, veliki plan, zarota, ki jo izvajajo bruseljske finančne in politične elite. Namen vsega tega je panevropska 
celina, kjer ne bo narodov, namen je uničenje Evrope, njene kulture, pogrom nad belim evropskim prebivalstvom. 
Velika zamenjava je tudi naslov manifesta, ki ga je Brenton Tarrant nekaj minut, preden je začel pobijati ljudi, objavil na 
internetu. 
S forumov v politiko  
Lahko bi zamahnili z roko in rekli, da gre za mladinsko gibanje, pomehkužene in instagramovske obritoglavce, ki kot 
politična subkultura jemljejo te ali one vzorce ter jih prilagajajo svojim ciljem. Lahko bi rekli, da gre za mlade, ki si vzhičeno 
pravijo, da so herojska kontrakultura, avantgarda, evropska rekonkvista. Lahko bi trdili tudi, da so predvsem smešni, nosijo 
bakle in zastave, slavijo rituale in križarske rede, spogledujejo se z germanskim ali slovanskim panteonom in trdijo, da so 
znanilci družbenih sprememb. 
Stvar pa je veliko resnejša, njihova »kontrakultura« postaja politični mainstream. Nekateri francoski pripadniki so 
neposredno povezani z Le Penovo, podobno kot so tudi nekateri avstrijski svobodnjaki povezani z avstrijskimi identitarci, 
podpredsednik avstrijske vlade Heinz-Christian Strache pa je na družabnih omrežjih delil njihove objave. Enako je v Sloveniji. 
Na vratih poslanske skupine SNS je nalepka Generacije identitete, člana SDS Žan Mahnič in Branko Grims javno podpirata 
njene pripadnike. Tudi Janez Janša retvita njihova sporočila, Bernard Brščič, ki po italijanskem zgledu ustanavlja Domovinsko 
ligo, pa je napisal uvod v njihov manifest. 
Prepletenost slovenske Generacije identitete in SDS je zelo očitna. 
Pripadniki francoske veje so aprila 2018 zasedli gorski prelaz Col de l’Échelle, ker naj bi ga množično prehajali migranti. Vse 
skupaj so posneli iz helikopterja in naredili propagandni video, ki se je množično delil po internetu. »Ni bilo pomembno, da 
tistega dne niso ustavili nobenega migranta,« je o tem zapisal francoski novinar Robin d’Angelo, pomembno je bilo, da je 



bila akcija na gorskem prelazu deležna velike pozornosti. »Generacija identitete cilja na skrajno desne kroge, njen namen je 
vriniti vprašanje identitete v medijske vsebine in politične načrte glavnih političnih strank.« Pripadniki Generacije identitete 
vseskozi poudarjajo, da so nenasilni, do sedaj so resnično delovali tako. To pa ne velja za njihove ideje. »Možnost nasilja je 
zanje realna že v bližnji prihodnosti, za to krivijo politične elite in liberalne politike. Ne dvomim, da je njihov pogled na 
prihodnost Evrope apokaliptičen,« je v Večeru opozoril Jose Pedro Zuquet. Kdor sebe vidi kot edinega rešitelja sveta, bo v 
imenu te ideje hitro priklical Harmagedon. 
Prejšnji teden je ljubljansko višje sodišče na sedemletno zaporno kazen pravnomočno obsodilo moškega, ki je marca 2016 
poskušal ubiti taksista. Sodniki so bili prepričani, da je bil napad z nožem posledica ideoloških prepričanj. Obsojeni ima 
tetoviran keltski križ, v njegovi notranjosti je bela svastika, pod križem napis »white pride«. Povod za napad naj bi bilo 
vprašanje, »ali je taksist Srbin«. 
Zgodil se je zločin iz sovraštva, ta iz Domžal ni prvi te vrste v Sloveniji. 
Glava v pesku  
Kako je Damir Črnčec, ki je danes zaupnik predsednika vlade, pred leti politično priredil poročilo Sove o ekstremizmu 
Prepričanje, da pri nas, v mirni Sloveniji, ni desnih skrajnežev, je napačno. Samo v zadnjih desetih letih je obstajalo več 
različnih med seboj povezanih skupin, ki so javno ali na spletu zagovarjale sporna prepričanja. Njihovi pripadniki sicer trdijo, 
da gre za patriotizem, ljubezen do domovine, poudarjanje slovenstva, domoljubje, v bistvu pa skandirajo rasistična gesla, 
mečejo bakle, pišejo grafite in transparente. Včasih so tudi nasilnejši. 
 

 
Slika: 27. novembra 2012 je v Ljubljani potekala ljudska vstaja. Spremljali so jo verjetno največji izgredi, ki so jih slovenski 
skrajneži pripravili pred parlamentom. Foto: © Miha Fras 
 
Naj omenimo nekatere izmed njih: v Sloveniji sta bili okoli leta 2010 dve mesti, kjer je bilo neonacistično gibanje močno 
razvito – Domžale in Žiri. Prirejali so se shodi, zasebne koncertne prireditve, različna srečanja. Policija je te dogodke 
spremljala, v poročilu državnozborske komisije pa je takrat pisalo, da je v »mednarodnih krogih Slovenija zaradi dejstva, da 
takšni shodi niso prepovedani, postala prava meka za mednarodno dejavnost oziroma sodelovanje ekstremistov«. 
Neonacistične skupine nosijo različna imena: Blood & Honour, Headhunters Domžale, pa tudi Slovenski radikali, Tu je 
Slovenija in Avtonomni nacionalisti. Najmanj dva člana skupine Blood & Honour sta bila povezana s stranko SDS. V tej so 
imeli celo osebo, odgovorno za stike z neonacisti, po nekaterih podatkih pa naj bi bili pripadnike teh skupin v prostem času 
urili pripadniki Slovenske vojske. 
Vse ni ostalo le pri druženju, pitju piva in pisanju gesel. Skupina neonacistov je recimo vdrla na okroglo mizo o nestrpnosti v 
Sloveniji na Filozofski fakulteti in skušala prekiniti predavanje. Leta 2009 se je zgodil napad na Cafe Open, pri katerem je 
bil poškodovan gejevski aktivist Mitja Blažič, sodišče pa je tri napadalce najprej obsodilo (eden izmed njih je imel doma 
nacistično literaturo), a so bili na vrhovnem sodišču zaradi napačne hrambe DNK pozneje oproščeni. Junija 2016 je okoli 30 
zamaskirancev poskušalo vdreti v Rog, kjer so takrat intenzivno pomagali beguncem, podobno se je zgodilo s Sokolskim 
domom v Novem mestu, kjer so neznanci najprej na vrata narisali svastiko, čez nekaj tednov pa so vanje vrgli še molotovko. 
Če spregledamo Šiškovo vardo, se je eden od večjih incidentov zgodil v času vstaj. Med enim izmed ljubljanskih protestov, 
novembra 2011, se je pojavila skupina nekaj deset posameznikov, policija jih ni ustavila, pomešali so se med mirne 
protestnike, začeli metati pirotehnična sredstva, kamenje, izzivati, nekateri naj bi bili kričali neonacistična gesla. Med njimi 
so bili pripadniki skupin Blood & Honour, Headhunters Domžale ter navijaške skupine Green Dragons. 
Politika se je morala odzvati. V parlamentu so začeli preučevati ekstremistične skupine, poročila je pisala tudi Sova. Od 
februarja 2012 do marca 2013 je bil direktor varnostno-obveščevalne službe Damir Črnčec, takrat zaupnik predsednika vlade 
Janeza Janše (njegova vlada ga je tudi imenovala na to funkcijo). Poročila, ki jih je v tistem času poslancem pošiljala Sova, so 
bila skrajšana, prirejena, uravnotežena. Nekdanja poslanka Maja Dimitrovski je takrat dejala, da jih je »Sova zavajala«. SDS, 
Damir Črnčec je bil v tistem času njen podpornik, je pač želela dokazati, da nasilje na vstajah ni bilo organizirano in da ga 
niso povzročile skupine desnih skrajnežev. Med drugim je bilo v Črnčečevem poročilu zapisano, da je težko potegniti ločnico 
med »patriotizmom, domoljubjem, desnim ekstremizmom in nasilnim desnim ekstremizmom«. 



 
Slika: Damir Črnčec v času, ko je bil zaveznik Janeza Janše. Fotografija je nastala junija 2014 na dan, ko je Janša odšel v 
zapor. Črnčec je bil eden od glavnih organizatorjev shoda. Foto: © Borut Krajnc 
 
Je pa zato Sova ovadila več novinarjev, ki so poročali, kakšne informacije zbira oziroma zakaj jih ne. Nekdanji novinarki Dela 
Anuški Delić so očitali, da je v člankih leta 2011, v katerih je opisovala povezavo med neonacisti in stranko SDS, objavila tajne 
podatke. Pregon se je začel ravno na podlagi Črnčečeve ovadbe. Kasneje je Sova ovadila Erika Valenčiča (RTV), ki je poročal o 
politično prirejenem poročilu o ekstremističnih skupinah, preganjali pa so tudi novinarko Dnevnika Meto Roglič in novinarja 
Petra Lovšina. V vseh teh primerih je tožilstvo odstopilo od pregona, ki ga je zahtevala Sova. 
Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je decembra lani vladi predlagala nekaj priporočil za 
okrepitev varnosti v Sloveniji. Med drugim so govorili o nespoštljivem odnosu do državnih simbolov, o pomenu vladavine 
prava, o negativnih demografskih gibanjih, kibernetskih grožnjah in islamskem terorizmu. Besed o nevarnosti desnih 
ekstremističnih skupin v priporočilih ni. Na drugi strani pa je vlada bolj konkretna. V odgovoru na priporočila poslancev je 
zapisala, »da se ob vse večji polarizaciji družbe predvsem na spletu širijo sovražne vsebine, ki vsebujejo elemente 
radikalizma«. 
Damir Črnčec je danes svoja stališča malce popravil. V intervjuju za Siol je dejal, »da so v Sloveniji prisotni vsi trije tipi 
radikalizmov oziroma ekstremizmov, to so desni, levi in tudi islamski fundamentalizem«.  
 
 

Reporter,  Ljubljana 

• Orban o dosežkih Junckerja: Angleži odhajajo, migranti prihajajo. STA. Reporter, Ljubljana,  06. apr. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/orban-o-dosezkih-junckerja-anglezi-odhajajo-migranti-prihajajo-695990 
 
 
Madžarski premier Viktor Orban je včeraj ob začetku kampanje svoje stranke Fidesz pred evropskimi volitvami znova 
napadel predstavnike Evropske ljudske stranke (EPP), med njimi predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja. EPP 
je marca zaradi napadov na Junckerja sicer zamrznila članstvo Fidesza. 
Z besedami "Angleži odhajajo, migranti prihajajo" je Orban opisal dosežke Evropske komisije v Junckerjevem mandatu, 
poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Orban se je danes obregnil tudi ob vodilnega kandidata EPP, Nemca Manfreda Webra, češ da je "užalil Madžare". "Nič 
čudnega, da vse več ljudi pravi proč z njim," je dejal Orban. 
Weber je pred kratkim za nemško televizijo dejal, da ne bi sprejel mesta predsednika Evropske komisije, če bi bila njegova 
podpora odvisna od glasov Fidesza. 
Madžarski premier je tudi namignil, da se bo njegova stranka po majskih evropskih volitvah odločila, ali želi ostati v EPP. "Po 
volitvah bomo videli, kam bo šla EPP. Če bo šla v levo in liberalno smer, ji ne bomo sledili," je dejal. 
Orban je še dejal, da bruseljski birokrati živijo v svojem svetu ter da jim je treba odvzeti ukrepanje v zvezi z migranti in ga 
vrniti v roke nacionalnih vlad. Dejal je, da politika komisarja za migracije Dimitisa Avramopulosa, ki tudi prihaja iz EPP, 
pomeni "program popolne zamenjave prebivalstva". Na evropskih volitvah je zato v igri obstoj krščanske civilizacije, je dejal 
Orban. 
EPP je 20. marca ob strinjanju Fidesza zamrznila njegovo članstvo za nedoločen čas, in sicer do priprave poročila posebnega 
odbora, ki bo ocenil ravnanje stranke. 
Orban je pred tem že leta buril duhove s potezami, ki spodkopavajo evropske vrednote in pravila, povod za poziv k izključitvi 
pa je bila protimigracijska kampanja, v kateri je Fidesz napadel tudi predsednika Evropske komisije Junckerja, sicer vplivnega 
člana evropske konservativne družine, in ga prikazal kot podpornika nezakonitih migracij. 

• Salvini predstavil evropsko zavezništvo desničarskih populistov. STA. Reporter, Ljubljana,  08. apr. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/salvini-predstavil-evropsko-zaveznistvo-desnicarskih-populistov-696369 
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Italijanski notranji minister in predsednik stranke Liga Matteo Salvini je danes v Milanu predstavil zavezništvo več evropskih 
desnih populističnih strank za volitve v Evropski parlament. Poimenovali so ga Evropsko zavezništvo ljudstev in narodov, 
njegov cilj pa je postati najmočnejša politična skupina v Evropskem parlamentu. 
Po napovedih Salvinija se bo zavezništvu priključilo okoli deset gibanj oz. strank iz EU. "Naš cilj je zmagati na evropskih 
volitvah in spremeniti pravila Evrope. Pridružile se nam bodo tudi druge stranke," je danes poudaril Salvini na novinarski 
konferenci, ki jo je naslovil V smeri Evrope razuma. 
Dogodka so se udeležili vodja nemške Alternative za Nemčijo Jörg Meuthen, Olli Kotro iz stranke Pravi Finci in Anders 
Vistisen iz danske Dansk Folkeparti, poroča avstrijska tiskovna agencija AFP. 
Salvini je poudaril, da govori tudi v imenu drugih strank, med katerimi da sta avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ) in 
Nacionalno združenje francoske desničarke Marine Le Pen. Slednji sta sedaj skupaj z Ligo v Evropskem parlamentu del 
politične skupine Evropa narodov in svobode (ENF). 
A vidnih desničarskih populistov v Milanu danes ni bilo. Le Penova se je opravičila, ker da ima predvolilno srečanje v 
Bretanji. Tudi avstrijski svobodnjaki niso na dogodek poslali nobenega predstavnika, čeprav naj bi nameravali postati del 
zavezništva, navaja APA. Izjalovili so se tudi upi, da bo v Milano prišel madžarski premier Viktor Orban, čigar stranka Fidesz 
je trenutno suspendirana iz Evropske ljudske stranke. 
"Prizadevamo si za nove evropske sanje. Za številne družine in državljane je EU postala nočna mora. Delamo za zaposlitve, 
družinsko politiko, varnost, zaščito okolja in prihodnost mladih. Če bo EU temeljila le na financah, birokraciji in goli 
gospodarski miselnosti, potem nima prihodnosti," je dejal Salvini. Poleg tega zavezništvo v ospredje postavlja še varovanje 
zunanjih evropskih mej, boj proti tihotapcem ljudi in terorizmu ter spoštovanje nacionalnih identitet. 
"Nismo nostalgiki ali skrajneži. Edini nostalgiki danes sedijo v vladi v Bruslju. Gledamo v prihodnost. Zastarela razprava o 
desnici in levici, fašistih in komunistih ne zanima 500 milijonov državljanov Evrope, to prepuščamo zgodovinarjem," je med 
drugim še poudaril Salvini. 
Vodja AfD je medtem izpostavil potrebo po varovanju zunanjih meja EU, s čimer bi po njegovem zaščitili "bogato dediščino" 
Evrope. "Biti moramo evropska trdnjava, v kateri sami odločamo, kdo lahko pride vanjo in kdo ne. Če (nemška kanclerka 
Angela) Merkel trdi, da to ne gre, ji mi odgovarjamo, da je to s politično voljo mogoče, kot dokazujeta Salvini in njegova 
Liga," je dejal Meuthen. 
Kotro iz Pravih Fincev je posvaril pred nevarnostjo evropske "super države", na kateri naj bi delala Merklova in francoski 
predsednik Emmanuel Macron. "Suverenost članic EU je treba spoštovati. EU je vse bolj centralizirana in upravljana iz 
Bruslja. Če bi se načrti Macrona in Merklove uresničili, bi to vodilo v ustanovitev super države, v kateri suverene države ne 
bi imele več besede," je dejal Kotro. 
Salvini je danes še napovedal, da bodo člani novoustanovljenega zavezništva v Milanu 18. maja pripravili veliko zborovanje 
ob koncu kampanje pred evropskimi volitvami. Po njegovih besedah se bodo tega zborovanja v nasprotju z današnjim 
dogodkom udeležili tudi najvidnejši politiki zavezništva. 
Stranka Liga in evropske populistične stranke so tudi zgled za novo ustanovljeno slovensko stranko DOM - Domovinska liga. 
A v tej stranki so po poročanju slovenskih medijev povedali, da niso prejeli vabila v Milano. 

• Plenkovićeva vlada zanika poskus vplivanja na slovenske medije. STA. Reporter, Ljubljana,  09. apr. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/plenkoviceva-vlada-zanika-poskus-vplivanja-na-slovenske-medije-696604 
 
Hrvaška vlada je danes "najodločneje in v celoti" zavrnila vse navedbe o poskusu kakršnega koli vpliva na slovenske medije. 
Svetovalec hrvaškega premierja Robert Kopal je zanikal tudi vpletenost hrvaške varnostno-obveščevalne agencije (SOA) v 
prisluškovanje slovenskim uradnikom v procesu arbitraže. 
V Banskih dvorih so danes zavrnili navedbe slovenskih medijev, da se je prvi mož avstrijske medijske hiše Styria na 
Hrvaškem, sicer frančiškanski duhovnik Ivan Tolj predstavil kot posrednik hrvaške vlade pri poskusu, da bi v slovenskih 
medijih preprečil objavo zgodbe o vlogi SOA pri prisluškovanju slovenskim akterjem v arbitražnem postopku, je poročala 
hrvaška tiskovna agencija Hina. 
Plenkovićev svetovalec za nacionalno varnost Kopal je pred današnjim srečanjem ožjega kabineta hrvaške vlade novinarjem 
dejal, da SOA v Sloveniji ni snemala ljudi, ki so sodelovali v arbitraži, niti ni hrvaška vlada poskusila vplivati, da bi preprečila 
objavo zgodbe o hrvaških obveščevalcih. 
Na vprašanje, kdo je potem pozval Tolja, ki se je skliceval na hrvaško vlado, je Kopal odgovoril, da ne ve, kaj je Tolj povedal. 
"Lahko povem, da vlada na noben način ni vplivala na Tolja," je izjavil Kopal, ki je bil v preteklosti tudi državni sekretar na 
hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve, v katerem je bil tudi glavni obveščevalni analitik. Delal je tudi v hrvaških 
varnostnih agencijah, vključno s SOA. 
"Vse, kar SOA dela, je v skladu z zakonom, legitimno in legalno. Je tudi pod različnimi vrstami nadzora, od državljanskega do 
strokovnega, in nikoli doslej ni bilo ugotovljeno, da je kakorkoli delovala nezakonito ali protizakonito," je dejal. "Ni mogoče, 
da bi SOA prisluškovala drugi državi," je dodal. 
Na novinarsko vprašanje, kako potem slovenski premier Marjan Šarec na podlagi poročila slovenske obveščevalno-
varnostne agencije Sova trdi, da je SOA prisluškovala slovenskim uradnikom, je Kopal odgovoril, da "hipotetično rečeno 
morda obstajajo politični motivi". 
Kot je pojasnil, je Šarec morda to dejal, ker je prepričan, da gre za resnico, a se bo, je dodal, pokazalo, da navedbe niso 
resnične. 
Kopal je zatrdil, da ni znano, kako so posnetki pogovorov med nekdanjim slovenskim sodnikom v arbitražnem postopku 
Jernejem Sekolcem in agentko slovenske vlade Simono Drenik, ki so pripeljali do umika Hrvaške iz arbitražnega postopka, 
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prišli v hrvaške medije. Prepričan pa je, da jih hrvaškim medijem ni poslala SOA. 
Tudi SOA je danes zavrnila navedbe slovenskih medijev kot "netočne in tendenciozne konstrukte". 

• Slovaki ostro nad Madžare. Kaj bo storil Viktor Orban? A. Ž.  Reporter, Ljubljana, 09. apr. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/slovaki-ostro-nad-madzare-kaj-bo-storil-viktor-orban-696523 
 
Po novem slovaškem zakonu je na Slovaškem prepovedano igrati ali pet tujo himno. Edina izjema so uradni obiski 
predstavnikov tujih držav. 
To pomeni, da je prepovedano tudi petje madžarske himne. Na Slovaškem živi okoli pol milijona Madžarov, ki predstavljajo 
od osem do deset odstotkov prebivalstva te srednjeevropske države, piše madžarski Hungary Today. 
Kazen za kršenje zakona je 7.000 evrov. Zakon, ki bo stopil v veljavo 15. maja letos, je več kot očitno uperjen proti madžarski 
manjšini in je zato zelo razburil Madžare. Odhajajoči slovaški predsednik Andrej Kiska je že napovedal, da bo dal veto na 
zakon. 
Pobudnik zakona je Slovaška narodna stranka (SNS), ki je del vladajoče koalicije. Velik zagovornik zakona je poslanec SNS 
Dušan Tittel, ki kot tarčo zakona omenja navijače nogometnega kluba DAC iz mesta Dunajska streda (madžarsko 
Dunaszerdahely), v katerem večinoma živijo pripadniki madžarske manjšine. Navijači DAC vsako nogometno srečanje 
začnejo s prepevanjem madžarske himne. 
Med Slovaško in Madžarsko so spori dokaj pogosti. Številni Madžari še niso preboleli Trianonske pogodbe iz leta 1920, kar 
priča priljubljenost zemljevidov Predtrianonske Ogrske, ki je bila znana po zatiranju nemadžarskih narodov, tudi 
prekmurskih Slovencev. 
Pred leti je med drugim izbruhnil spor, ker je Viktor Orban napovedal, da bodo slovaški evroposlanci iz vrst madžarske 
manjšine v Evropskem parlamentu zastopali madžarske interese. 
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• Österreichisches Jahrbuch für Politik 2018 
                  Andreas Khol (Hg.),  Günther Ofner (Hg.),  Stefan Karner (Hg.),  Wolfgang Sobotka (Hg.),  Bettina Rausch (Hg.),   
                  Günther Ofner (Hg.),  Dietmar Halper (Hg.)  
Österreichisches Jahrbuch für Politik  - Jahr 2018 
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/sozial-rechts-und-
wirtschaftswissenschaften/politikwissenschaft/49111/oesterreichisches-jahrbuch-fuer-politik-2018  
 

• Südosteuropa. Journal of Politics and Society, Volume 67, Issue 1 (Mar 2019) 
                  Issue 1, 2019 offers research articles on Bosnia-Herzegovina, Croatia, and Serbia. 
https://www.ios-regensburg.de/ios-publikationen/zeitschriften/suedosteuropa.html 
https://www.degruyter.com/view/j/soeu.2019.67.issue-1/issue-files/soeu.2019.67.issue-1.xml  
 

• Studies in Ethnicity and Nationalism, Volume 19, Issue 1, April 2019 
                 Special Issue: Sectarianism and Regime Formation in a New Middle East 
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17549469/current 
 

• Current Issues in Language Planning, Volume 20, Issue 3, 2019 
https://www.tandfonline.com/toc/rclp20/20/3?nav=tocList  
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