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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Skupno z nekdanjimi borci za severno mejo. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
14, 12. 4. 2019, str. 2 

Spominjanje na velikovškem pokopališču  
https://www.novice.at/politika/skupno-z-nekdanjimi-borci-za-severno-mejo/  
Z novo kvaliteto premagovanja starih nasprotij ter prizadevanj za lepšo prihodnost v alpsko-jadranskem zboru narodov je 
skupno spominjanje na padle na obeh straneh v bojih za Koroško pred 100 leti oplemenitila letos soudeležba vnukov in 
pravnukov Maistrovih borcev, ki so se pobudi za spravo in čezmejni dialog pridružili prvič. Koordinatorji slovesnosti v 
Velikovcu, ki se je vršila dvojezično in je privabila nad 200 udeležencev, so Danijel Grafenauer, Josef Feldner, Janez 
Stergar in Marjan Sturm.  
 

 
Slika: Z novo kvaliteto premagovanja starih nasprotij ter prizadevanj za lepšo prihodnost v alpsko-jadranskem zboru 
narodov je skupno spominjanje na padle na obeh straneh v bojih za Koroško pred 100 leti oplemenitila letos soudeležba 
vnukov in pravnukov Maistrovih borcev, ki so se pobudi za spravo in čezmejni dialog pridružili prvič. Foto: ©fritzpress 
 
Velikovec.  Mestno pokopališče v Velikovcu je bilo minuli konec tedna sedmič kraj skupnega spominjanja na padle v bojih 
pred sto leti. »Umrli so v veri v svojo domovino, ker politika ni bila sposobna razrešiti konfliktov na miren način,« je 
sporočilo spominske prireditve, ki se je razvila iz dialoga med Marjanom Sturmom in Josefom Feldnerjem. Danes sta poleg 
njiju člana koordinacijskega tima za čezmejni dialog tudi predsednika mariborskega in ljubljanskega Kluba koroških 
Slovencev zgodovinarja Danijel Grafenauer in Janez Stergar. Spominsko slovesnost v Velikovcu so obeležili s polaganjem 
vencev, cerkvenim blagoslovom ter v glasbenem okviru in z besednimi prispevki dijakov in dijakinj velikov-ške gimnazije 
Alpe-Adria, Slovenske gimnazije v Celovcu in waldorfske gimnazije v Ljubljani. Pobuda, ki se je pred leti porodila na tihem in 
jo je marsikdo opazoval zadržano, nezaupljivo in deloma odklonilno, je medtem deležna vedno širšega sprejemanja.  
Slovesnosti so se udeležili podpredsednik Vladimir Ovnič iz Zveze društev generala Maistra, predsednik Slavko Delalut iz 
Zveze vojaških gornikov, slovenski vojaški ataše na Dunaju polkovnik Milan Kranjec, podpredsednik koroškega deželnega 
zbora Jakob Strauß, generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan s soprogo, avstrijska veleposlanica v Ljubljani Sigrid Berka, 
predstavnik društva TIGR iz Primorske, vojaški komandant Koroške Walter Gitschtaler idr. Prireditev je povezoval Arno 
Manner, s prevajanjem pa mu je stal ob strani Manuel Jug.     
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Slika: Z novo kvaliteto premagovanja starih nasprotij ter prizadevanj za lepšo prihodnost v alpsko-jadranskem zboru 
narodov je skupno spominjanje na padle na obeh straneh v bojih za Koroško pred 100 leti oplemenitila letos soudeležba 
vnukov in pravnukov Maistrovih borcev, ki so se pobudi za spravo in čezmejni dialog pridružili prvič. Koordinatorji 
slovesnosti v Velikovcu, ki se je vršila dvojezično in je privabila nad 200 udeležencev, so Danijel Grafenauer, Josef 
Feldner, Janez Stergar in Marjan Sturm. Foto: ©fritzpress 
 

• Pogovori proti pozabi. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 
2-3 

https://www.novice.at/kultura/zgodovina/pogovori-proti-pozabi/  
Taboriščniki koncentracijskih taborišč druge svetovne vojne, med njimi bivši interniranci iz avstrijske Koroške, njihove 
hčere in sinovi ter predstavnice Zveze slovenskih žena in dijaki so pred nedavnim sodelovali na pogovoru, ki ga je gostil 
predsednik Slovenije Borut Pahor. Osebnim zgodbam bivših internirancev so v ljubljanski predsedniški palači prisluhnili 
tudi dijaki Slovenske gimnazije. 
 

 
Slika: Taboriščniki koncentracijskih taborišč druge svetovne vojne, med njimi bivši interniranci iz avstrijske Koroške, 
njihove hčere in sinovi ter predstavnice Zveze slovenskih žena in dijaki so pred nedavnim sodelovali na pogovoru, ki ga je 
gostil predsednik Slovenije Borut Pahor. Osebnim zgodbam bivših internirancev so v ljubljanski predsedniški palači 
prisluhnili tudi dijaki Slovenske gimnazije. Na sliki predsednik Borut Pahor v pogovoru z dijakom Slov enske gimnazije 
Samuelom Wieserjem. Foto: Novice 
 
»Povabil sem ljudi, ki so utrpeli najhujše izkušnje v tem času, ki jim je bila odvzeta svoboda in, ki so morali v sebi razviti 
najbolj plemenite lastnosti, da so to gorje preživeli,« je uvodoma dejal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sem 
prepričan, da so vojne izogibne –, da o vojnah odloča človek, da je mogoče odločati tudi, da ni vojn, da je mir, je poudaril 
Pahor še preden je predal besedo taboriščnikom. 
»Ko se je začela vojna, sem bila stara toliko, kot ste vi zdaj,« je začela Dana Valič, ki je trpela v  taborišču Ravensbrück. Poleg 
dijakov Slovenske gimnaziji so ji prisluhnili še vrstniki iz Državnega izobraževalnega zavoda Gregorčič v Gorici, Šolskega 
centra Nova Gorica, Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana in Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. »Vojna je nekaj 
groznega. Takrat se razvijajo najboljše lastnosti človeka – takrat človek pokaže ali je res človek.« 
Kot 16-letna je bila aretirana Elza Kumer iz Gorice: »V goriških zaporih sem doživela en mesec, nato pa taborišče 
Auschwitz.« Kumer je povedala, da ne more verjeti, da še zmeraj obstajajo ljudje, ki pravijo, da gre pri taboriščih za 
izmišljotine. Kumer je delala po taborišču in videla, kako so prispeli transporti: »V tem času sem stalno videvala, kako so se 
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transporti pripeljali. Ko so jih odprli se je vsulo veliko mrtvih iz vagonov. Vse ostale so hitro spravili v vrste. Najdaljša je bila 
vrsta, ki je šla direktno v krematorij.« 
Bivši taboriščnik koncentracijskega taborišča na Rabu je povedal, kako so pri burji morali 24 ur držati šotor, da ga ni odneslo 
in kako se še danes vračajo spomini: »Kadar pri nas divja burja po Krasu in Vipavski dolini, sem jaz vedno na Rabu.« 
Kot bivši interniranec taborišča Moringen se je prireditve udeležil tudi Erni Blajs, ki se je v pogovoru z Novicami spomnil 
predvsem kazni, pretepov in hudega dela z municijo 554 metrov pod zemljo. »Zaprli so me 12. oktobra 1942. En mesec sem 
bil v zaporu v Celovcu, nato do konca vojne v taborišču.« Še danes se začne tresti, ko se Blajs spominja strahu, ki ga je tedaj 
prestajal. Še bolj kot v taborišču pa ga je bilo strah, ko je partizanom vozil jed.  
S Koroške so se pogovora še udeležili sinovi in hčere bivših internirank in internirancev ter predsednica Zveze slovenskih 
žena Daniela Topar in bivša predsednica Milka Kokot. Medgeneracijski projekt in hkrati nov pristop h kulturi spominjanja 
pripravlja Taboriščni odbor Ravensbrück – Auschwitz na pobudo in pod osebnim pokroviteljstvom predsednika Boruta 
Pahorja. Za organizacijo pogovora, ki je potekal že četrtič, je bila  med drugim tudi odgovorna Zveza slovenskih žena. 
Z vprašanjem, v koliko lahko izkušnje in doživeta grozodejstva taboriščnikov, ki so jim kasneje v življenju služila kot moralni 
kompas, lahko služijo navzoči mladini kot moralni kompas, je Pahor predal besedo generaciji, ki ni doživela vojne. 
»Tudi iz moje družine so bili med drugo svetovno vojno izseljeni v Nemčijo. Moj dedek je  zelo trpel nad izselitvijo,« je 
povedal Fabian Hribernig iz Slovenske gimnazije, ki je dodal, da ima največ znanja o tem času od starih staršev.  
Dijakinja goriškega liceja pa je omenila dogodek na šoli, ko so se študenti na Dan slovenske kulture znašli pred 
neofašističnimi plakati na šolskih zidovih: »Počutili smo se ogrožene in bili smo nemirni, saj nismo pričakovali, da se še 
danes lahko soočamo s takšnimi dogodki. Dogodek je v nas zbudil potrebo po globokem razmisleku in nas opozoril, da se 
kljub vsemu po skoraj 75 letih zgodovina lahko ponovi.« 
»Vas je kaj strah za prihodnost?« je vprašal Pahor.  
»Imam upanje, da take prireditve pomagajo k temu, da se bolj zavedamo zgodovine, je odgovoril dijak Slovenske gimnazije  
Samuel Wieser in dodal: »Opažam, da se med mladimi in tudi  v pouku zgodovine na drugih šolah v Avstriji vedno manj 
govori o vseh teh grozotah, ki so se zgodile in s tem gre zavest v izgubo.« 

• Spominska plošča Janši odslej tudi v slovenščini. Avtor: Boris Jaušovec. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
14, 12. 4. 2019, str. 4 

Odkritje na Dunaju 
https://www.novice.at/novice/lokalno/spominska-plosca-jansi-odslej-tudi-v-slovenscini/  
V parku Augarten so znamenitemu slovenskemu čebelarju slovesno odkrili še obeležje v slovenščini. Čebele naj bi bile 
povezovalni element med Avstrijo in Slovenijo, toda koroški in štajerski čebelarji se morajo ukvarjati s škodo, ki jo 
povzročajo hibridne ameriške čebele iz Labotske doline  
 

 
Slika: Boštjan Noč, Dejan Židan, Wolfgang Sobotka in Leopold Podlogar so skupaj odkrili novo ploščo Antonu Janši. Foto: 
Boris Jaušovec  
 
Dunaj. V dunajskem parku Augarten so ta teden odkrili spominsko ploščo znamenitemu slovenskemu čebelarju Antonu 
Janši (1734-1773) še v slovenščini. Pod bakrenim reliefom, ki prikazuje Janšo med poučevanjem o čebelah, in ploščo v 
nemščini, ki so jo avstrijski čebelarji v tem dunajskem parku postavili že ob 200. obletnici Janševega rojstva, obnovili pa leta 
2015, zdaj novi slovenski napis pojasnjuje Janševo narodnost in izvor. Prek dodane QR-kode se pride tudi do uradne spletne 
strani Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), kjer je na voljo še več podatkov o čebelarju, svetovnem dnevu čebel in slovenskih 
čebelarjih. 
Na slovesnosti, ki jo je tako kot spominsko ploščo in sladko pogostitev sponzorirala Janševa rojstna občina Žirovnica, sta 
spregovorila predsednika parlamentov Slovenije in Avstrije, Dejan Židan in Wolfgang Sobotka. Židan je povedal: »Hvala 
Avstriji za pomembno podporo pobudi ČZS za razglasitev svetovnega dneva čebel, ki ga bomo 20. maja, na Janšev rojstni 
dan, zaznamovali drugič«. Sobotka je izrazil pristno navdušenje nad zgodbo Antona Janše in nad tradicijo čebelarstva, ki jo 
goji Slovenija. Poudaril je pomen ozaveščanja kot tudi ekološkega kmetijstva za ohranjanje naravnega okolja: »To je tudi 
naloga vseh nas v prihodnosti.«  
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Zbrane -precej Slovencev, ki živijo na Dunaju, in številne avstrijske prijatelje – je pozdravil tudi predsednik Čebelarske zveze 
Boštjan Noč: »Z otvoritvijo te spominske plošče v slovenščini so se uresničile že stoletja dolge sanje slovenskih čebelarjev«. 
Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar je bil »lokalpatriotsko ponosen, da je Janša ime svoje rojstne občine ponesel vse do 
Dunaja«. S svojo prisotnostjo je prireditev ozaljšala še medena kraljica Slovenije Valentina Marinič. 
Janša se je rodil na Breznici na Kranjskem, ki je v 18. stoletju seveda spadala pod Habsburško monarhijo. Skupaj z bratoma 
se je leta 1766 odpravil na Dunaj, da bi se izobrazil za bakroreza na Akademiji likovnih umetnosti, a ga je premamilo 
čebelarstvo. Po opravljenih osnovnih izpitih se je prijavil na razpis dunajske Nižjeavstrijske gospodarske družbe za učitelja 
čebelarstva in službo dobil. Kajti 6. aprila 1770 je z odlokom cesarice Marije Terezije postal prvi cesarsko-kraljevi učitelj 
čebelarstva v Augartnu na novoustanovljeni čebelarski šoli. V času delovanja na dvoru si je prizadeval za reorganizacijo in 
pospeševanje čebelarstva, ukvarjal se je s selitvijo čebel in čebelarjenjem v lesenih panjih, ki jih je na novo zasnoval. Veljal je 
za največjega poznavalca čebel in njegovo poučevanje je temeljilo na praktičnem pouku. Ker je bil dober slikar, je sam 
poslikaval panjske končnice, velikokrat s krajnskimi motivi. Dve njegovi knjigi še zmeraj veljata za temelj sodobnega 
čebelarstva. 
Čebelarstvo in čebele so pomembni povezovalni elementi med državama, je dejala slovenska veleposlanica na Dunaju 
Ksenija Škrilec, saj je tudi ambasada sodelovala pri pripravi slovesnosti. Avstrijska prestolnica se že nekaj časa zavzema za 
urbano čebelarstvo. Ima več kot 700 čebelarjev in 5000 panjev, štirje so postavljeni na strehi mestne hiše. No, drugače pa je 
na avstrijskem Koroškem, kjer čebelarji opozarjajo, da tudi po desetletnem prehodnem obdobju, ki se je izteklo letos marca, 
v Labotski dolini hibridnih ameriških čebel buckfast še niso zamenjali s kranjskimi čebelami. Zavoljo tega imajo škodo, ki 
sega tudi čez mejo v Slovenijo. Ob robu slovesnosti na Dunaju nam je Noč odgovoril, da so slovenski čebelarji že pisali na 
kmetijsko ministrstvo, naj posreduje pri avstrijskih kolegih: »Slovenija je v Evropsko unijo šla s pogojem, da je v Sloveniji 
mogoče gojiti samo avtohtono kranjsko čebelo, ki je dokazano tradicionalna tudi na avstrijskem Koroškem. Tudi na 
Koroškem imajo zakon o zaščiti krajnske čebele, vendar tega nekateri čebelarji v Labotski dolini ne upoštevajo. Zato 
pričakujemo dogovor na državni ravni.« Kot nam je povedal Jozi Hribar, čebelar iz Železne Kaple – Bele, naj bi v Labotski 
dolini stalo okoli 5000 spornih panjev s hibridnimi čebelami: »To je na plemenilni postaji Kočna v Podjuni terjalo vsaj sedem 
tisoč matic domače sivke, to je kranjske čebele. Po najnižji ceni pomeni to okoli 210 tisoč evrov nepotrebnih stroškov.« 
Poleg tega je ta problem pereč tudi na slovenskem Štajerskem, saj ob več kot stokilometrski meji z Avstrijo ni vzpostavljena 
desetkilometrska varnostna cona in prihaja do mešanja čebel. 
Slovenski napis na spominski plošči: 
Anton Janša (*1743 Breznica +1773 Dunaj) 
Kranjski kmet in čebelar je bil prvi učitelj čebelarstva na čebelarski šoli Marije Terezije, ki je učil nakladno čebelarjenje in 
prevažanje čebel na pašo. Napisal je dve čebelarski knjigi in je začetnik modernega čebelarstva. 
Ob praznovanju svetovnega dne čebel Čebelarska zveza Slovenije in Občina Žirovnica 2019.   

• V naših krajih imamo zdravniki pri roki vse, samo reči je treba, tam ni pa nič. Intervju: Jurij Gorjanc. Pogovarjal se je: 
Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 6 

Mednarodna zdravniška pomoč  
Jurij Gorjanc, višji zdravnik (Oberarzt) v bolnišnici Usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini. Foto: Novice 
V nedeljo bo v celovškem Domu glasbe na sporedu dobrodelni koncert za nabavo kirurške opreme za bolnišnico v 
Tanzaniji. Član zdravniške ekipe je tudi Jurij Gorjanc, kirurg, alpinisti in gorski reševalec. 
https://www.novice.at/novice/lokalno/v-nasih-krajih-imamo-zdravniki-pri-roki-vse-samo-reci-je-treba-tam-ni-pa-nic/ 
 
 

 
Slika: Novembra letos bo desetčlanska zdravniška ekipa iz Slovenije in Avstrije spet odpotovala v afriško Tanzanijo, da tja 
prinese sodobno znanje o kirurškem delu pa tudi kirurško in drugo zdravstveno opremo. Član zdravniške ekipe je tudi 
Jurij Gorjanc, višji zdravnik (Oberarzt) v bolnišnici Usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini. Foto: Novice 
 
Celovec. Kar je v Evropi za zdravnike hitro rešljiva težava, je marsikje po svetu še vedno nepremagljiva ovira. Tam ljudje še 
vedno umirajo za obolenji in zapleti, ki so v evropski medicini rutinski poseg. 
Novembra letos bo desetčlanska zdravniška ekipa iz Slovenije in Avstrije spet odpotovala v afriško Tanzanijo, da tja prinese 
sodobno znanje o kirurškem delu pa tudi kirurško in drugo zdravstveno opremo. Namen odprave je jasen – ne samo dajati, 
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temveč postavljati temelje za zdravstveni razvoj. V ta namen bo to nedeljo, 14. aprila, v celovškem Domu glasbe (Koncertna 
hiša) ob 19. uri  dobrodelni koncert, na katerem bo sopranistka Kaya Tokushisa ob spremljavi pianistke Beate Ilone Barzca 
nastopila s pesmimi C. Debussyja, M. Ravela, R. Hahna, G. Faureja in F. Liszta (moderira Monika Novak-Sabotnik. 
Član zdravniške ekipe je tudi Jurij Gorjanc, višji zdravnik (Oberarzt) v bolnišnici Usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini. Doma 
je s Prevalj na Koroškem, kjer je odraščal v zdravniški družini – tudi vsi štirje fantje so se odločili za zdravstveni poklic. Leta 
2012 je v prvi slovenski koroški himalajski odpravi osvojil vrh Broad Peaka, osemtisočaka v pakistanskem delu Himalaje. Še 
vedno je aktiven član Gorsko reševalne službe Slovenije, v helikopterskem reševanju pa sodeluje tudi v avstrijskih gorah.  
V preteklosti ste poseben izziv iskali v Himalaji, že leta pa kot zdravnik pomagate v Afriki. Kaj vas vleče iz evropske cone 
udobja? 
Jurij Gorjanc: Gre nam zelo dobro, skoraj predobro. Vse, kar potrebujemo, imamo. Čeprav v delo v bolnišnici vložim veliko 
energije, me je vedno mučilo, kako lahko pri nas človek z rakom preživi, v Afriki pa ne more preživeti, če ima ukleščeno kilo, 
pruh po domače. Še preden sem prišel v Šentvid, sem začel hoditi z angleško organizacijo na zdravniške odprave, najprej 
smo šli v Mongolijo, in to je postala stalnica. Učimo lokalne zdravnike, vrnemo pa se tudi sami srečni in zadovoljni, da smo, 
kar delamo in znamo, predali tam, kjer tega še ne znajo.  
Torej obstajajo neke vzporednice z alpinizmom: kakor je v gorah najprej treba premagati telesne napore, da se razveseliš 
ob doseženem, je treba najprej nekaj dati, da na srčni ravni dobimo povrnjeno še več? 
Je hvaležnost ljudi in zadovoljstvo, da je uspelo nekaj narediti v razmerah, ki so zelo težave. In tudi ekspedicija v gore je 
povezana s tveganjem in s pripravami. 
Vi ne posredujete samo znanja, temveč s seboj pripeljete tudi zdravstveno opremo. 
To je treba zelo dobro presoditi. V Afriki so že od vedno vajeni donacij. Ko Afrika vidi belega človeka, si misli, da jim bo nekaj 
prinesel. Iz te miselnosti jih skušamo potegniti, ker menimo, da bodo navsezadnje oni sami morali hoditi pomagat drugim. 
So bolnišnice, ki so zelo dobro opremljene, je pa ponekod tako, da ne pazijo na razvoj. Res pa je tudi, da ne morejo takoj 
dobiti rezervnih delov, če se kaj pokvari. Če odnesemo kaj tja, najprej preverimo, če to res potrebujejo. Včasih je njihova 
drža taka, da naj bi prinesli vse. To pa nima smisla. Že štiri leta hodimo na lokacijo, ki jo dobro poznam, in točno vprašamo, 
kaj potrebujejo. Sedaj se dogovarjam z ortopedom Maxom Zdoucem, ki nabavlja nov ultrazvočni aparat in bi nam bil 
pripravljen dati starega. Preverimo, kaj res potrebujejo, in to deluje. S tem je zagotovljena tudi kontinuiteta. 
Torej vedno spet iščete nove lokacije, kjer bi se dala pomoč najbolje razvijati naprej? 
Tako je. Sam ostanem toliko časa na eni lokaciji, dokler ne vidim, da stvari potekajo normalno in da je potem za novo ekipo 
popolnoma jasno, kdo bo koga kaj naučil, kakšen aparat se bo kje uporabljal. Jaz lahko potem drugod začnem vse postavljati 
od novega. Pri tem sodelujem z angleško organizacijo Hernia international, ki ve za moje izkušnje. V naših krajih imamo 
zdravniki pri roki vse, samo reči je treba, tam ni pa nič. Če zdravnik, ki tega ni navajen, pride na novo lokacijo, bo obupal v 
dveh dneh. Treba se je znajti. Tako kot v hribih ni varoval in je treba plezati prosto. 
Ljudje v Srednji Evropi so po navadi precej radodarni pri darovanju, pričakujejo pa, da je pomoč tudi smiselno 
uporabljena. Ali učinek svojega dela preverjate tudi med letom? 
Če ne gremo naslednje leto spet tja, potem ja. Z zdravnico v Tanzaniji sem v rednem stiku in vemo, da so aparati koristno 
uporabljeni. Povratne informacije imamo. Smo naleteli pa tudi že na manj zanesljive ljudi in tam opravimo svoje delo, raje 
pa ne pustimo ničesar, ker ni lokacija, kjer bi se kaj vlagalo, in ne moremo ljudem garantirati, da je njihov dar koristno 
uporabljen. V Tanzaniji sedaj gradimo do nekega standarda, nima pa smisla do vrhunskega nivoja. Važno je, da je splošno 
urejeno, da lahko rojevajo in poskrbijo za nujne stvari in da delajo rutinske operacije, ki so tam smiselne. Razvijamo torej do 
srednjega, dobrega nivoja. 

• Peršmanov muzej kot kraj spominjanja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 7 
Slovenski inštitut Dunaj  
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/persmanov-muzej-kot-kraj-spominjanja/  
 

 
Slika: Predavatelj Valentin Sima zelo podrobno in izdatno podal najprej vpogled v dogajanja, ki so privedla do upora in 
pregona Slovencev, ter opisal kraj in dogodek 25. aprila 1944, ko je prišlo do enega od mnogih nacističnih zločinov v 
Evropi z umorom 11 članov družin Sadovnik in Kogoj. Foto: Novice 
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Dunaj. »Mesec april je poln zgodovinskih zarez in spominskih dni, ki so tesno povezani z usodo koroških Slovencev – kot 
začetek izseljevanja 1942, smrtna sodba selskim žrtvam 1943 in pokol pri Peršman 25. aprila 1945,« je uvodoma ugotovil 
direktor Slovenskega inštituta Herbert Seher in hkrati opozoril na 8. april  – mednarodni dan spominjanja na usodo Romov.  
Po predstavitvi gosta večera v okviru stalnice »hotspot podjuna« – je predavatelj Valentin Sima zelo podrobno in izdatno 
podal najprej vpogled v dogajanja, ki so privedla do upora in pregona Slovencev, ter opisal kraj in dogodek 25. aprila 1944, 
ko je prišlo do enega od mnogih nacističnih zločinov v Evropi z umorom 11 članov družin Sadovnik in Kogoj. Po predstavitvi 
Peršmanovega muzeja, ki deluje od leta 1982 naprej, je priznani zgodovinar še osvetlil svojevrstni način spominjanja – med 
tabujem in pozabo – v povojnem času, ki je tesno povezan tudi z zgodovino odnosov uradne Koroške do slovenske 
narodnostne skupine. Zanimivi prispevki mnogoštevilne publike – med drugim bivšega veleposlanika Avstrije v Ljubljani 
Mayrhofer-Grünbühla – so dokazali vidno prizadetost tudi na strani ljudi, ki živijo na Dunaju. 

• Prejela bo državno nagrado. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 7 
Katja Gasser  
https://www.novice.at/novice/lokalno/prejela-bo-drzavno-nagrado/ 
 

 
Slika: Izrednega priznanja bo letos deležna koroška Slovenka novinarka Katja Gasser, ki prihaja iz znane in ugledne 
Gasserjeve družine v Bilčovsu. Prejela bo avstrijsko državno nagrado za literarno kritiko. Foto: Novice 
 
Dunaj. Izrednega priznanja bo letos deležna koroška Slovenka novinarka Katja Gasser, ki prihaja iz znane in ugledne 
Gasserjeve družine v Bilčovsu. Prejela bo avstrijsko državno nagrado za literarno kritiko. Kulturna urednica avstrijske 
radiotelevizije ORF vodi od leta 2008 njen literarni oddelek in ji bodo  visokokaratno nagrado podelili letos jeseni. 
Državno nagrado za literarno kritiko – vsako drugo leto izmenično z državno nagrado – podeljuje Urad zveznega kanclerja za 
kulturno publicistiko osebnostim, ki so se odlikovale z odličnimi prispevki na področju literarne kritike v časopisih in revijah, 
v avdiovizualnih medijih ali v posameznih publikacijah. Nagrada je vredna 10.000 evrov in jo običajno podeljujejo jeseni. 
Katja Gasser je rojena leta 1975 v Celovcu, danes  pa Bilčovščanka živi in dela na Dunaju. Maturirala je na Slovenski gimnaziji 
v Celovcu in po študiju napisala disertacijo o avtorjih povojne literature Ilse Aichinger in Günterju Eichu. Med Eichovimi 
najbolj znanimi deli so njegove povojne pesmi »Inventur und Latrine« ter zbirka proze »Maulwürfe«. 
Katji Gasser k imenitnemu odlikovanju čestita tudi uredništvo Novic. 

• Bilčovški gledališčniki na festivalu Transgeneracije. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 
12 

Umetnost mladih 
https://www.novice.at/kultura/oder/bilcovski-gledaliscniki-na-festivalu-transgeneracije/ 
 

 
Slika: Dne 15. aprila, se bo v Štihovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma začel Festival sodobnih umetnosti mladih 
Transgeneracije s predstavo Starejše gledališke skupine SPD Bilka iz Bilčovsa. Foto: Novice 
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Ljubljana. Prihodnji ponedeljek, 15. aprila, se bo v Štihovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma začel Festival sodobnih 
umetnosti mladih Transgeneracije ob 11. uri s predstavo Starejše gledališke skupine SPD Bilka iz Bilčovsa. Ansambel, ki je na 
lanskih Transgeneracijah prejel priznanje žirije za predstavo Pasji dnevnik, bo tokrat nastopil z igro Simone Semenič Mi, 
evropski mrliči v režiji Sebastjana Stariča. Režiser je sicer osnovno besedilo temeljito oklestil in ga priredil za štiri igralce, 
dopolnil pa ga je z glasbo, ki jo je izbral oziroma posebej napisal Dejan Došlo.  

• Barvita tehnika, barviti ženski glasovi in Trta-Song. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 
13 

Ženski zbor Trta - Koncert ob peti obletnici delovanja ženskega zbora Trta je imel formo in vsebino, dober šov in še boljše 
petje.  
https://www.novice.at/kultura/oder/barvita-tehnika-barviti-zenski-glasovi-in-trta-song/  
 

 
Slika: Ženski zbor Trta - Koncert ob peti obletnici delovanja ženskega zbora Trta je imel formo in vsebino, dober šov in še 
boljše petje. Foto: Novice 
 
Pliberk. Iz zemeljske orbite se je širok začetni pogled skokovito zožil in zapičil v Žitaro vas in s serijo slik iz te podjunske 
občine na osmih velikih zaslonih v ozadju se je minulo soboto v pliberškem Kulturnem domu začel Trta-Song. Zagotovo eden 
tehnično najbolj dodelanih koncertov na koroških ljubiteljskih odrih sploh. Ženski zbor Trta si je za peto obletnico svojega 
delovanja privoščil pravi spektakel. In ne samo to. Obiskovalce, ki so veliko pliberško dvorano zapolnili do zadnjega sedeža, 
je prevzel tudi z vrhunsko pevsko kakovostjo. 
Pevke, 20 jih je, so si pod vodstvom svoje zborovodje Špele Mastek Mori, ki jih z odločno dirigentsko roko spremlja od 
samega začetka, zamislile poseben spored, na kar je spomnil že sam naslov koncerta: Trta-Song. Vsakoletno evropsko 
pevsko merjenje ima prav podoben naslov. In prav podobno je tokrat tudi v Pliberku skozi večer vodila dvojica 
moderatorjev, Helena Gregorn in Roman Petek. Osrednji del koncerta je sestavljajo 13 pesmi iz 13 držav, pevke pa so v prej 
posnetih video spotih predstavljale vsako izmed njih. Manjkal ni niti plesni vložek, nastopil je mlad par iz pliberške plesne 
šole Kunauer, na koncu pa je bilo z nekakšnim »aplavzometrom« izvedeno glasovanje o najbolj priljubljeni skladbi. Nekako 
je naneslo, da je to bila pesem Slovenije, v istrskem narečju zapeta skladba Rudija Bučarja Sen znala jes v izvedbi žitrajskega 
ženskega zbora. 
In prav pri tej skladi, pa seveda ne samo pri njej, se je pokazalo, da večer ni bil samo forma, temveč je imel ves čas tudi 
resno vsebino. Povedano drugače: bil je izvrsten šov, izjemno pa je bilo tudi petje. In to je navsezadnje pri koncertu vselej 
odločilno. Ženski zbor Trta si je za peto obletnico s tem nastopom pripravil najboljše darilo kar sam. Publika pa je ob njem 
lahko pošteno uživala. 

• Predstavili so dve novi leposlovni knjigi Leva Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 
13 

Slovenski kulturni center Korotan 
https://www.novice.at/kultura/literatura/predstavili-so-dve-novi-leposlovni-knjigi-leva-detela/  
2. aprila so v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju predstavili dve novi literarni publikaciji pisatelja Leva 
Detele, ki sta pravkar izšli v Celovcu pri Mohorjevi založbi in pri založbi Fran. 
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Slika: V Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju so predstavili dve novi literarni publikaciji pisatelja Leva 
Detele, ki sta pravkar izšli v Celovcu pri Mohorjevi založbi in pri založbi Fran. Foto: Novice 
 
Dunaj. Dogodek se je odvijal ob avtorjevi osemdesetletnici. Po pozdravnih besedah namestnice veleposlanice Republike 
Slovenije v Avstriji Marjane Prvinšek Bokal so o Detelovi književnosti spregovorili vodja kulturnega centra Korotan Anton 
Levstek, avstrijski pisatelj in prevajalec Peter Kersche in urednik celovške Mohorjeve založbe Roman Till.  
Lev Detela je prebral več izbranih odlomkov iz pravkar celovški pri Mohorjevi založbi izdanega romana »Die kahl 
geschlagene Welt« (Do golega posekani svet) o prvi svetovni vojni in koncu habsburške monarhije, ki ga je napisal v 
nemškem jeziku, pripravlja pa tudi slovensko inačico.  
Zadnji del prireditve je bil namenjen Detelovi liriki, saj je v Celovcu pravkar izšla tudi njegova pesniška zbirka »Nočna vožnja 
v Jeruzalem«, iz katere je avtor predstavil nekaj značilnih besedil. 
Prijeten literarni večer je polepšala mariborska pevka Ana Bezjak, sledil pa je še prijazen 
razgovor ob zakuski. 
 

 
 
Slika: Dve novi leposlovni knjigi Leva Detela: roman »Die kahl geschlagene Welt« (Do golega posekani svet) o prvi 
svetovni vojni in koncu habsburške monarhije, ki ga je napisal v nemškem jeziku, pripravlja pa tudi slovensko inačico  in 
pesniška zbirka »Nočna vožnja v Jeruzalem«. Foto: Novice 
 

• Kulturna in jezikovna ponudba za mladino v Rožu. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, str. 
14 

Bilčovško društvo »Rož`n Rock« z novim vodstvom 
https://www.novice.at/kultura/rozn-rock-z-novim-vodstvom-kulturna-in-jezikovna-ponudba-za-mladino-v-rozu/  
Bilčovško društvo - Kar je začela pred 5 leti peščica angažiranih bilčovških mladink in mladincev z gradnjo mostov med 
mladino obeh narodnih skupnosti, se je razvilo v pravo zgodbo uspeha. 
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Slika: Bilčovško društvo »Rož`n Rock« z novim vodstvom. Foto: Novice 
 
Bilčovs. Letos bodo že šestič priredili priljubljeni rock-koncert v Bilčovsu.  Hvalevredno dajejo bilčovški prostovoljni gasilci 
letos spet prireditvene prostore na razpolago. Prireditev bo potekala jeseni, priprave pa so se že začele. V začetku februarja 
se je srečalo okoli 30 rožnrockerjev in  rožnrockeric pri Ogiju na kickoff-meetingu in hkrati na občnem zboru. 
Novo predstojništvo z vodjo Marino Hedenik in namestnikom Simonom Boštjančičem že intenzivno dela na »Rož`n Rocku 
2019«! Letos bo društvo »Rož`nRock« prvič nastopilo  tudi pri bilčovškem prazniku krompirja. 
Vse zainteresirane mladince in mladinke iz regije prisrčno vabijo k sodelovanju pri rednih pripravljalnih srečanjih #štomtiš 
kakor tudi na koncertu samem.  

• Dober štart Dobljanov. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, 
str. 14 

Odbojka  
https://www.novice.at/novice/sport/dober-start-dobljanov/ 
 

 
Slika: Minulo sredo se je za odbojkarje SK Posojilnica Aich/Dob začela finalna serija  državnega prvenstva. Foto: Novice 
 
Pliberk.  Minulo sredo se je za odbojkarje SK Posojilnica Aich/Dob začela finalna serija  državnega prvenstva. Kot že lani je 
tudi letos nasprotnik v finalu Union Raiffeisen Waldviertel. Finalna serija se igra po sistemu best-of-seven, torej na štiri 
dobljene igre. 
Prvo tekmo minulo sredo v pliberški JUFA areni so Dobljani dobili s 3:1 (25:20, 25:21, 17:25, 25:18) v nizih. Z močnim 
pritiskom servisa so Dobljani dobili prva dva niza. V tretjem pa je koncentracija popustila in so izgubili tretji niz s 17:25.  
Četrti niz je bil spet jasno v rokah Dobljanov, ki so dobili prvo tekmo finalne serije. Že lani so Dobljani dobili prvo finalno 
tekmo s 3:1 v nizih, finalna serija pa se je končala po štirih tekmah. 
Druga tekma je na sporedu v nedeljo v Zwettlu, tretji obračun pa bo v sredo, 17. aprila,  spet v Pliberku. Četrta tekma sledi 
21. aprila v Zwettlu. Če bo potrebno, bodo naslednje tekme v sredo, 24 aprila, v nedeljo,  28. aprila, in v torek, 30. aprila. 
Vse tekme se začnejo ob 20.25 in bodo na ogled na avstrijski televizijski postaji ORF Sport+.                                              

• Kljub historično hudemu porazu je še vedno prvo mesto mogoče. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 
12. 4. 2019, str. 15 

SAK ve za razloge zgodovinsko visokega debakla v Treibachu: 10 igralcev je izpadlo!  
https://www.novice.at/novice/sport/kljub-historicno-hudemu-porazu-je-se-vedno-prvo-mesto-mogoce/  
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Slika: Kljub historično hudemu porazu je še vedno prvo mesto mogoče. SAK ve za razloge zgodovinsko visokega debakla v 
Treibachu. Foto: Novice 
 
Kako je mogoče, da je SAK v Treibachu zgubil 0:9?  To so se v zadnjih dneh spraševali navijači SAK in seveda vsa koroška 
nogometna javnost. Tako visoko SAK še nikoli ni izgubil. Pogled na lestvico pa kaže, da se kljub temu še ni nič zgodilo, SAK je 
lahko kljub temu letos še prvak. Pri diferenci golov je bil SAK že vso sezono za Wolfsbergom in Treibachom, tako, da teh par 
golov ne bo odločalo prvenstva, seveda pa ta poraz SAK boli. In še kako!  
Trener Wolfgang ve za razlog, ker mu je manjkalo iz kadra 8 igralcev (Aleksič, Vukovič, Lausegger, Camber, Bürgler, Oraže, 
Klarič, Benkovič), med tekmo sta izpadla še Marjan Koletnik in Čeglaj. Eberhard: »Torej je manjkalo 10 igralcev, igrali smo 
praktično z amatersko ekipo.« 
Razlog je torej znan, toda poraz leži vsem v želodcu. Ta petek se bo del teh igralcev vrnil in vsi so radovedni na reakcijo 
ekipe. Zmaga proti Spittalu bi bila edini pravi odgovor.  

• V boju proti izpadu so zdaj vsi od 12. mesta navzdol. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 14, 12. 4. 2019, 
str. 15 

https://www.novice.at/novice/sport/v-boju-proti-izpadu-so-zdaj-vsi-od-12-mesta-navzdol/ 
 
 

 
Slika: Derbi Sele – Železna Kapla se je pred 400 gledalci končal 0:0 neodločeno. Foto: Novice 
 
Derbi Sele – Železna Kapla se je pred 400 gledalci končal 0:0 neodločeno. Ob koncu sta bila obe ekipi zadovoljni, toda resno 
pomagal ta remi v resnici ni nobeni. Ker teoretično izpadejo štirje klubi, sta Kapla in Sele še v resnih težavah. Po trenutni 
lestvici pa bi Bilčovs in Globasnica že fiksno izpadla. 
Kdo izpade? Če iz regionalne lige izpadeta dva koroška kluba (trenutno Velikovec in Lendorf), potem izpade iz podlige kar 7 
klubov, kar pomeni, da igrata 13. uvrščena relegacijo.  
 

 

• Po poteh Angela pozabe. ORF, Celovec, 16.04.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/140/  
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Leta 2011 je Maja Haderlap za svoj roman Angel pozabe prejela nagrado Ingeborg Bachmann. Osem let kasneje je roman 
predmet eseja na centralni maturi v Sloveniji. Dovoljšen razlog za maturante in maturantke, da si ogledajo prizorišča 
romana.  
Kulturnozgodovinski pohod 
Lepena v občini Železna Kapla-Bela je eno izmed osrednjih prizorišč v avtobiografskem romanu Angel pozabe pisateljice 
Maje Haderlap. Kot mnogi pred njimi so se pred nedavnim zbrali na tem kraju tudi maturantje in maturantke Biotehniške 
gimnazije Novo mesto. Spoznali so delo koroško-slovenske pisateljice Maje Haderlap s pomočjo literarno- in 
kulturnozgodovinskega pohoda. 
 

 
Slika: Lepena v občini Železna Kapla-Bela je eno izmed osrednjih prizorišč v avtobiografskem romanu Angel pozabe 
pisateljice Maje Haderlap. Kot mnogi pred njimi so se pred nedavnim zbrali na tem kraju tudi maturantje in maturantke 
Biotehniške gimnazije Novo mesto. Spoznali so delo koroško-slovenske pisateljice Maje Haderlap s pomočjo literarno- in 
kulturnozgodovinskega pohoda. Foto: orf  
 
Maturitetna snov v Sloveniji 
Vsako leto za maturo v Sloveniji komisija izbere literarna besedila, o katerih naj maturantje in maturantke napišejo esej. 
Letos sta to „Francoski testament“ Andreia Makina in „Angel pozabe“ Maje Haderlap. 
Zdravko Haderlap vodi po poteh Angela pozabe 
Celostno učenje v sklopu ekskurzije maturantom in maturantkam omogoča spoznavanje romanesknih resničnosti onkraj 
literarnosti. Majin brat Zdravko Haderlap pripoveduje in odgovarja na razna vprašanja. 
Ogled lepenskih zgodovinskih prizorišč 
Izdatnemu pogovoru in raziskovanju Vinklnove domačije sledi ogled Peršmanove domačije, zgodovinskega prizorišča, ki je 
predstavljeno tudi v romanu Angel pozabe. 
Od minule jeseni naprej se je že okoli 800 maturantov in maturantk iz Slovenije poslužilo ponudbe kulturnega in 
izobraževalnega centra a-ZONE pod vodstvom Zdravka Haderlapa. Za vse, ki se zanimajo za književnost, center a-ZONE še 
naprej ponuja tovrstne meje presegajoče pohode po sledeh Angela pozabe in drugih del koroških umetnikov in umetnic. 
 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Tamari Blažina je Pahor vročil red za zasluge. Slovenija. Državna odlikovanja. Med prejemniki medalje tudi 
kmetovalec Alojz Debelis. Primorski dnevnik, Trst, letnik 75, št. 87, 12.4.2019, str. 1  

• Pahorjeva pohvala in zahvala : Ljubljana - predsednik Republike vročil državna odlikovanja zamejcem / (ak). 
Primorski dnevnik, št. 87 (12. apr. 2019), str. 3 

• Italija bi morala vzpostaviti posebno okrožje za manjšino: Slovenija – v Državnem zboru so razpravljali o 
politični zastopanosti Slovencev v Italiji. Primorski dnevnik, št. 87 (12. apr. 2019), str. 3 
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• Boris Peric. "Naša skupina je še solidna in bo ostala v oporo manjšini" : intervju - likvidacijski upravitelj družbe KB 
1909 Boris Peric pred današnjo skupščino delničarjev. Marko Marinčič. Primorski dnevnik, št. 87 (12. apr. 2019), 
str. 5 

• »Osem krovnih organizacij naj skupaj izda publikacijo o zamejskih Slovencih«: Celovec – SKGZ in SSO med 
koroškimi rojaki. Skupni projekt organizacij Slovencev v štirih državah bi lahko prispeval k oživitvi zamrle 
Slovenske zamejske organizacije (SloMak). Primorski dnevnik, št. 87 (12. apr. 2019), str. 4 

• (maj) Naracija fojb, skonstruirana »državna resnica«: Trst – Društvo Tina Modotti je v goste povabilo zgodovinarja 
Angela d Orsija. Primorski dnevnik, št. 87 (12. apr. 2019), str. 8 

• (sas) Ali tudi novinarji dvigamo zidove pred migranti?: Trst – srečanje v Novinarskem krožku o medijskem 
poročanju o migrantih in mejah. Primorski dnevnik, št. 87 (12. apr. 2019), str. 8 



• Jaruška Majovski. Fojbe, tisoč podpisov za preklic dokumenta : Italija - peticijo je sprožil Državni inštitut 
Ferruccio Parri. Primorski dnevnik, št. 88 (13. apr. 2019), str. 3 

• Sandor Tence. Tomaž Kunstelj novi veleposlanik v Rimu namesto Bogdana Benka: Slovenija -  v kratkem. Primorski 
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• Po načrtu prestrukturiranja naj bi razpolovili dolgove: Gorica – skupščina delničarjev finančne družbe KB 1909. 
Primorski dnevnik, št. 88 (13. apr. 2019), str. 4 

• (nm) Škoda hladne vojne: Špeter – posvet na pobudo Inštituta za slovensko kulturo. Primorski dnevnik, št. 88 (13. 
apr. 2019), str. 4 

• Irščina je na Severnem Irskem še vedno zapostavljena pastorka: medtem ko imajo v Walesu učinkovito jezikovno 
zakonodajo. Primorski dnevnik, št. 89 (14. apr. 2019), str. 10 

• Bojan Brezigar, Ivo Vajgl. »Doslej so vse države s članstvom v EU nekaj pridobile, tudi države, ki so neto 
plačnice«: evropski poslanec Ivo Vajgl tudi o manjšini, italijansko-slovenskih odnosih, Sloveniji in Hrvaški ter 
Zahodnem Balkanu. Primorski dnevnik, št. 89 (14. apr. 2019), str. 12-13 

• (pv) Na podlagi recipročnosti do predstavništva v Rimu: Slovenija – Ljudmila Novak po dveh srečanjih z zamejci. 
Primorski dnevnik, št. 91 (17. apr. 2019), str. 3 
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• Tisočero podpisnikov za preklic sporne svetniške pobude o fojbah. Jaruška Majovski. Primorski dnevnik, Trst, 
12. apr. 2019  

Poziv v podporo svobodi raziskovanja in izražanja je sprožil Državni inštitut Ferruccio Parri  
https://www.primorski.eu/trzaska/tisocero-podpisnikov-za-preklic-sporne-svetniske-pobude-o-fojbah-ME240284 
 

 
Slika: Bazovski šoht. Foto: ARHIV  
 
Nemudoma naj se prekliče pobuda, ki jo je vložil deželni svetnik stranke Forza Italia Piero Camber in jo je deželni svet FJK 
odobril 26. marca. Na njeni podlagi naj bi deželna uprava FJK prekinila vsakršno financiranje, pokroviteljstvo ali sodelovanje 
z javnimi ali zasebnimi organizacijami in ustanovami, »ki neposredno ali posredno podpirajo dejavnosti, katerih namen je 
zanikanje obstoja fojb ali eksodusa, omalovaževanje razsežnosti omenjenih pojavov ali zanikanje njihovega političnega 
pomena«. 
Tako je mogoče prebrati v peticiji, ki je bila naslovljena na predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo, v vednost pa 
poslana tudi predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Pripravil jo je Državni inštitut Ferruccio Parri, pod okriljem katerega 
deluje mreža zgodovinskih inštitutov za zgodovino odporništva in sodobnosti. Pobuda za prepoved financiranja organizacij, 
ki ne priznavajo »politične vrednosti« fojb in eksodusa, je po mnenju podpisnikov nevaren napad na svobodo raziskovanja 
in izražanja nasploh, pravi poskus vsiljevanja »državne resnice«, po kateri naj bi v primeru fojb šlo za etnično čiščenje. Pod 
poziv se je podpisalo več kot tisoč posameznikov, med katerimi so tudi slovenska imena. 

• Repentabor: Vidali umaknil kandidaturo. Ivan Žerjal. Primorski dnevnik, Trst, 13. apr. 2019  
Dogovor med listama Skupaj za Repentabor in Občani za Repentabor v podporo Martini Skabar 
https://www.primorski.eu/trzaska/repentabor-vidali-umaknil-kandidaturo-BE240388 
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Slika: Maurizio Vidali. Foto: ARHIV  
 
Maurizio Vidali ni več županski kandidat Občanov za Repentabor na prihodnjih upravnih volitvah, ki bodo 26. maja. Svojo 
kandidaturo je umaknil spričo dogovora med listama Skupaj za Repentabor in Občani za Repentabor, ki sta se odločili skupaj 
podpreti župansko kandidatko liste Skupaj za Repentabor Martino Skabar. Vidali, ki bo nosilec liste Občanov, je, kot piše v 
skupnem tiskovnem sporočilu obeh list, svoj umik utemeljil z željo po dobrem in korektnem sodelovanju, ki je osnova za 
dobro upravljanje predvsem manjših občin. 
Ob dogovoru med listama pa je županska kandidatka liste Skupaj za Repentabor Martina Skabar poudarila, da so našli 
skupen jezik z listo Občani, »katere kandidati za svetnike so pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje, tudi na podlagi 
skupne izkušnje v dolinski občini« in to »potem ko je Napredna lista nepričakovano in kratkovidno zavrnila našo ponudbo 
po ponovnem dogovoru o skupnem upravljanju Občine Repentabor, dogovor, ki se je v petnajstih letih izkazal za uspešnega 
in primernega.« 
Maurizio Vidali, bivši predsednik tržaškega pokrajinskega sveta, ki je v preteklosti politično deloval v vrstah stranke 
Slovenska skupnost, je bil svojo župansko kandidaturo na listi Občani za Repentabor napovedal decembra lani, nekaj dni 
pred božičnimi prazniki. Gibanju Občanov, kjer v vodstvenih organih deluje kot slovenski predstavnik, se je pridružil v 
začetku letošnjega leta in je tudi kandidiral na deželnih volitvah, vendar brez uspeha. 
Lista Skupaj za Repentabor, ki je v zadnjih petnajstih letih skupaj z Napredno listo upravljala občino in zdaj za županjo 
kandidira Martino Skabar, dosedanjo odbornico za šolstvo, je izraz stranke Slovenska skupnost in neodvisnih kandidatov. Iz 
te liste je izhajal tudi dosedanji župan Marko Pisani, ki ne kandidira več. Napredna lista, ki za župansko mesto kandidira 
dosedanjo svetnico Tanjo Kosmina, se je tokrat odločila, da pred volitvami ne bo sklepala nobenih dogovorov s kako drugo 
politično silo, to pa na podlagi srečanja z občani, ki je potekalo pred nekaj tedni in na katerem se je 90 odstotkov 
udeležencev opredelilo za samostojen nastop. 

• »Doslej so vse države s članstvom v EU nekaj pridobile, tudi države, ki so neto plačnice«: evropski poslanec Ivo 
Vajgl tudi o manjšini, italijansko-slovenskih odnosih, Sloveniji in Hrvaški ter Zahodnem Balkanu. Intervju: Ivo 
Vajgl. Pogovarjal se je: Bojan Brezigar. Primorski dnevnik, Trst, št. 89 (14. apr. 2019), str. 12-13 

Evropski poslanec Ivo Vajgl po desetih letih zapušča Evropski parlament. Na majskih volitvah ne bo več kandidiral in 
umika se iz aktivne politike. 
 

 
Slika 1: Ivo Vajgl je po izobrazbi inženir, vendar se je že od mladih nog ukvarjal z novinarstvom. Svojo dolgo delovno pot v 
tujini je začel prav v Trstu, ko je bil leta 1969 imenovan za dopisnika slovenske radiotelevizije in dnevnika Delo 
 
Vajgl je po izobrazbi inženir, vendar se je že med študijem začel ukvarjati z novinarstvom kot urednik študentskih listov 
Katedra in Tribuna. Po študiju se je zaposlil v dopisništvu agencije Tanjug v Ljubljani, svojo dolgo delovno pot v tujini pa 
je začel prav v Trstu, ko je bil leta 1969 imenovan za dopisnika slovenske radiotelevizije in dnevnika Delo. Bil je najmlajši 



slovenski dopisnik v tujini. Takoj se je vključil v okolje slovenske manjšine v Italiji, svoje delo je opravljal profesionalno in 
korektno. Bil je poznan in priljubljen in v času, ki ni bil lahek, je Slovenijo in slovensko javnost seznanjal z dogajanjem na 
Tržaškem, Goriškem in v Beneški Sloveniji, ko je bila meja še precej zaprta, ko je nad odnosi med državami lebdela senca 
hladne vojne in ko je bila slovenska manjšina v Furlaniji Julijski krajini odrinjena na obrobje ter so Slovencem odrekali 
polnopravno mesto v deželni družbi. To je bil tudi čas hude napetosti, začetka terorizma v Italiji z očitnim namenom, da 
bi z destabilizacijo državo potisnili za nekaj desetletij nazaj. 
Po koncu tržaškega mandata je Vajgl postal vodja slovenskega dopisništva jugoslovanske agencije Tanjug v Ljubljani, nato 
pa dopisnik Tanjuga v Bonnu. 
Diplomatsko kariero je začel leta 1984 kot generalni konzul SFRJ v Clevelandu, nato je bil dve leti tiskovni predstavnik 
jugoslovanskega zunanjega ministrstva v Beogradu. Po referendumu o osamosvojitvi Slovenije je odstopil in se kot 
glavnina slovenskih diplomatov vključil v dejavnost slovenskega zunanjega ministrstva. 
V ministrstvu je deloval do leta 2004. Bil je prvi slovenski veleposlanik na Švedskem, od koder je pokrival še sedem 
skandinavskih in pribaltskih držav, nato veleposlanik v Avstriji in v Nemčiji, vmes dve leti državni sekretar na zunanjem 
ministrstvu, leta 2004 pa zunanji minister v vladi, ki jo je vodil Anton Rop. Od leta 2004 do leta 2008 je bil svetovalec 
predsednika republike Janeza Drnovška za zunanjo politiko, leta 2008 pa je bil izvoljen za poslanca v Državni zbor in 
imenovan za predsednika za Komisije za mednarodne odnose. 
V Evropski parlament je bil prvič izvoljen leta 2009 kot kandidat stranke Zares, pet let kasneje pa je bil ponovno izvoljen 
kot kandidat stranke Desus. Vseh deset let je bil član zunanjepolitičnega odbora Evropskega parlamenta, kjer se je veliko 
ukvarjal z vključevanjem držav Zahodnega Balkana v EU, in s premoščanjem konfliktnih situacij, med drugim v Zahodni 
Sahari, v Gorskem Karabahu in v Palestini. V zadnjem času je veliko prizadevanj namenil dogajanju v Kataloniji. 
Ob koncu mandata je pri založbi Mandrač v Izoli izdal knjigo z naslovom Posebno slab ali samo navaden dan v 
Strasbourgu. V prvem delu knjige je zbral kolumne, ki jih je v zadnjih letih objavljal v izolskem tedniku Mandrač, ki ga 
ureja Aljoša Mislej, bolje poznan kot Mef: gre za zapiske o njegovem intenzivnem poslanskem delu, pa tudi za nekaj 
zanimivih komentarjev o tekočih dogajanjih. Drugi del sestavljajo trije zapisi. Najprej spomini s prvega veleposlaniškega 
mesta v Stockholmu, ki bralcu razkrijejo marsikatero značilnost skandinavskih in pribaltskih držav ter so vsekakor poučno 
branje, primerno tudi za popotnike, ki se odpravljajo v tiste kraje. Sledi zapis o delu jugoslovanskega generalnega konzula 
v Clevelandu 'v času, ki ni bil najprijetnejši, predvsem zaradi nelagodja in včasih tudi nevarnosti zaradi dejavnosti 
politične emigracije, predvsem hrvaške in srbske, ki se nista omejili zgolj na politiko in pisanje, kar je veljalo za Slovence. 
Zadnji zapis z Naslovom Popoviči pa je namenjen otroškim spominom, času, ko je poletja preživljal v rojstnem kraju svoje 
mame, vasici Popoviči na skrajnem jugu hrvaške. obale. Prisrčen zapis o časih, ki so minili. Knjiga, ki jo je vredno prebrati. 

Pogovor z Ivom Vajglom je stekel prav po predstavitvi njegove knjige v Ljubljani v petek, 5. aprila. 
Dopisništvo v Trstu je bila tvoja prva delovna obveznost v tujini. Zakaj si se zanjo odločil, kako si se počutil, kaj si v Trstu 
spoznal? 
V tistem času, leta 1969, mi je bila dana možnost, da grem kot dopisnik, kot se je takrat reklo, v tujino. Star sem bil 27 let in 
takrat tako mladi ljudje običajno niso imeli možnosti za take službe; .zaposlitev v tujini je bil za tiste čase nekakšen privilegij. 
Meni je to mesto po-nudil takratni direktor televizije Dušan Fortič z namenom, da me prepriča, da se zaposlim na RTV 
Ljubljana. Dopisnik RTV je bil istočasno tudi dopisnik Dela in zame je bila to zelo mikavna ponudba. 
Ko sem prišel v Trst, sem komaj malo lomil italijanščino, samo toliko, kolikor sem se je naučil s poslušanjem popevk, sicer pa 
mi je bilo popolnoma jasno, da odhajam v Trst zaradi Slovencev in dejansko sem pokrival pretežno teme iz življenja 
Slovencev v vseh treh pokrajinah. Časi so bili taki, da je vladalo do dopisnikov iz Ljubljane nekakšno nezaupanje. Kadar smo 
šli snemat v Beneško Slovenija, se je vedno blizu pojavil karabinjerski avto; niso nas motili, niso nam poskušali preprečiti 
snemanja, ampak so bili zraven in vedno smo bili zaskrbljeni, kajti takrat je bila Benečija območje vojaških služnosti in v 
vsakem trenutku bi te lahko ustavili, zaslišali, morda prepovedali snemanje. 
Torej si se takoj vključil v življenje slovenske manjšine? 
Seveda, zame je bilo najpomembnejše, da sem imel vso oporo v slovenski manjšini, v gledališču, v Slovenski kulturno-
gospodarski zvezi, v Slovenski skupnosti, predvsem pa v Primorskem dnevniku. Moj delovni dan se je vedno začel na 
Primorskem dnevniku sredi dopoldneva, končal pa se je v poznih večernih ali nočnih urah, ko je bil Primorski dnevnik 
pripravljen za tisk. Takrat sva se tudi midva spoznala in se družila, ko smo vsi čakali na krtačne odtise. Sploh je veljalo 
načelo, da je treba prikazovati manjšino kot nekakšen most v odnosu med državama. To je bilo tudi nekakšno vodilo za 
moje poročanje. Sem pa od vsega začetka tudi iskal stik z italijanskim življem, institucijami, mestom. Pri tem mi je precej 
pomagal kolega Bogo Samsa, ki je imel vedno dobre zveze z dobronamernimi italijanskimi intelektualci. 
Kakšni pa so bili tvoji odnosi z italijanskim delom Trsta? 
V nekem obdobju je začel izhajati II Meridiano di Trieste, tednik, ki je bil nekakšen glasnik novega odpiranja in 
sporazumevanja med Italijani in Slovenci. Tedaj smo tudi precej naredili v utrjevanju čezmejnega sodelovanja. Spomnim se, 
da je na italijanski strani prednjačila tržaška pokrajina s predsednikom Michelejem Zanettijem. Leta 1974 je bila prav 
Pokrajina organizator velike mednarodne konference o manjšinah. Takrat je pravzaprav ta italijanska sredina dala priznanje 
slovenski narodni skupnosti in so Slovenci na tej konferenci nastopali enakopravno. 
Trst je bil zame seveda prvo mesto na italijanski strani in nanj sem gledal tako kot večina ljudi, ki so prihajali iz tedanje 
Jugoslavije nakupovat. Zanimivo je, da s temi ljudmi, tudi kar nekaj znanih obrazov iz Slovenije je bilo, nisem nikoli uspel 
vzpostaviti stikov. Prihajali so s svojimi željami in nihče se ni hotel pogovarjati, ker je navsezadnje šlo za tihotapljenje, pa naj 
je šlo za kavbojke, za očala ali karkoli že - v tistem času še ni bilo elektronike. Bali so se, da bi jih kdo spraševal, kje so kaj 
kupili, kje so dobili denar in tako naprej. 
Ti ljudje se za slovensko manjšino v glavnem niso zanimali... 



Natanko tako, ta komercialni del Trsta je povsem zakril kulturni del mesta, tako italijanski kot slovenski. Zakril je slovensko 
kulturo, njeno izročilo v mestu in seveda trudi v okolici kot del 
slovenskega narodnega prostora. Mi, ki smo prihajali iz Slovenije, pa smo slovenstvo občutili predvsem v institucijah: v 
gledališču, v knjigarni in, če si prihajal s tem namenom, v organizacijah. Sam sem med svojim mandatom pobliže sledil tudi 
volitvam, spremljal sem delo slovenskih izvoljenih predstavnikov tako na državni kot tudi na krajevni ravni, na občinah, na 
pokrajini in v deželnem svetu. Na izvoljene predstavnike so bili pozorni tudi v matični domovini, vedelo se je, kdo so in kaj 
delajo, kako si prizadevajo za uveljavljanje pravic manjšine. 
Bil je še drugi del Slovencev, ki so imeli svoje gospodarske strukture, to je bil dokaj zaprt gospodarski prostor s svojo 
funkcijo v trgovini med Jugoslavijo in Italijo. 
Če zdaj narediva nekajdesetletni preskok in preideva na sedanji čas, kako ocenjuješ politiko, ki jo ima danes Slovenija do 
manjšine v Italiji? 
Predvsem pogrešam, da Slovenija ne zna uporabljati istega pristopa, iste prakse, ki jo imajo nekateri drugi narodi do svojih 
manjšin v drugih evropskih državah. Recimo, kako Danci podpirajo svojo manjšino v Schleswig - Holsteinu, kako Avstrijci 
podpirajo svojo manjšino na Južnem Tirolskem in tako naprej. Mislim, da smo mi še vedno ostali pri nekakšnem preprostem 
podpiranju kulture, medijev in podobnih dejavnosti, premalo pa je bilo narejenega, da bi se manjšina uveljavila kot subjekt v 
državi, kjer živi, tako v Italiji kot v Avstriji in da odigra vlogo mostu brez neke etikete odvisnosti od matične države. 
Ko gre za manjšino v Italiji seveda obžalujem, da je prišlo do takšne diskontinuitete, predvsem v bančnem sistemu. Tu je bilo 
premalo posluha na naši, slovenski strani, da tudi to dejavnost spravi v okvire zakonitosti v obeh državah, vendar z 
namenom, da se ohrani gospodarska moč in samostojnost manjšine. Seveda so danes v pogojih odprte meje in dejstva, da 
smo vsi skupaj člani Evropske unije, razmere drugačne in z veseljem ugotavljam, da je v Trstu ozračje drugačno; sodeloval 
sem na nekaterih konferencah z italijanskimi kolegi in ni več razloga, da bi se v takem dialogu čutili manjvredni. Slovenija je 
sprejeta kot enakopravna članica. Seveda pa obstajajo ksenofobne nacionalistične stranke, tako v Italiji kot v Avstriji, 
posamezniki, ki se poslužujejo izkrivljenih dejstev; eden takih primerov je bil nastop predsednika Evropskega parlamenta 
Tajanija v Bazovici, sledila so mu opravičila, ki niso bila povsem prepričljiva, potem so se ponavljale Tajanijeve izjave o tem, 
da je bil fašizem tudi nekaj pozitivnega in da je Mussolini gradil ceste in podobno. Ne morem si predstavljati da bi v Nemčiji 
neki politik, še zlasti na taki ravni danes pozitivno omenjal Hitlerja, češ da je gradil avtoceste. Ta preteklost nas torej še 
vedno spremlja in nas od časa do časa opozarja, da potrebujemo prijatelje, da moramo sodelovati na vseh ravneh, v 
gospodarstvu, v kulturi, med univerzami in študenti, vse to je pomembno, ker bodo potem odnosi odpornejši pred 
politikami in politiki, ki jim ta raven dobrih odnosov ne ustreza ter se sklicujejo na neko slavno preteklost in zgodovino, ki si 
jo razlagajo po svoje. 
Kaj pa odnos Slovenije do Slovencev v Avstriji? 
V Avstriji je imela slovenska država močnejši instrument, ki bi moral jamčiti obstoj, razvoj in pravice slovenske manjšine. To 
je Avstrijska državna pogodba. Mislim, da je greh generacije, kateri tudi sam pripadam, da nismo znali uveljaviti nesporne 
pravice, da se prijavimo kot nasledniki Jugoslavije, države podpisnice Avstrijske državne pogodbe. Res je, da so Avstrijci 
vlagali ogromne napore, da bi to preprečili; pri tem niso izbirali sredstev, tudi grozili so, da bo prišlo do zaostrovanja 
odnosov in lahko zmanjša podporo Avstrije mednarodnem priznanju Slovenije, če pri tem vztrajamo; spominjam se obiskov 
na državni ravni, kjer so bile take grožnje izrečene. Če je bilo v tistem času, ko smo bili bolj ranljivi, nekako razumljivo, pa ni 
bilo nobenega tehtnega razloga, da tega nismo naredili kasneje. Do danes bi to lahko naredili, samozavestno, kot je na 
primer to naredila Češka, ki se je pri depozitarju pogodbe v Moskvi notificirala kot naslednica te pogodbe. Mislim, da je 
napaka, ki smo jo naredili, ponavljale so jo različne vlade, češ da se bodo stvari razvijale v pravo smer in da takšne garancije 
niso potrebne. To je napačno razmišljanje. Garancija, ki počiva na mednarodnem pravu, je najmočnejša garancija in danes je 
velikemu številu predstavnikov naše manjšine v Avstriji jasno, da jih je tukaj naša država pustila na cedilu oziroma, da ni 
dovolj zrelo presodila te priložnosti. 
Vprašanje strpnosti, prijateljstva, sodelovanja ne zadeva samo nas, to je eno temeljnih vprašanju današnje Evrope. 
Kakšna je njena prihodnost? Kaj lahko pričakujemo v času po bližnjih evropskih volitvah? 
Mislim, da same volitve evropskega parlamenta ne bodo privedle to nekaterih velikih pretresov oziroma sprememb 
razmerij. Ne pričakujem, da bo skrajna populistična desnica imela zelo močno podporo in veliko novih mandatov. Bolj me 
skrbi, da obstaja težnja delitve Evrope, ne samo po shemi Evrope dveh hitrosti, torej hitrejše in počasnejše Evrope, ampak 
delitve na vzhod in zahod. Čedalje več novih članic na vzhodu uveljavlja vrednote, ki niso vrednote skupne Evrope. Do razlik 
prihaja celo glede nekaterih temeljnih vrednot. To se zdaj kaže v pogovorih, ki jih imamo glede Poljske in Madžarske, ampak 
tudi Romunija ne blesti po spoštovanju človekovih pravic in pravne države ter spoštovanju manjšin. Prav tako je 
problematična tudi Bolgarija, v mnogih pogledih pa še Hrvaška. To je območje, kjer je več korupcije kot v ostalem delu 
Evrope, tu so pritiski na medije neprimerljivo pogostejši in ostrejši kot v stari Evropi, tu so nove populistične stranke precej 
bolj odkrito agresivne kot na Zahodu, tu nastajajo te nevarne delitve. Poleg tega v trenutku, ko smo ugotovili, da se mora 
Evropa emancipirati, da mora graditi svojo avtonomno varnostno in zunanjo politiko, da mora varovati svojo identiteto, da 
mora biti igralec v globalnih procesih v svetu, v tem trenutku ugotavljamo, da sile od zunaj skušajo vplivati na to, da bo 
Evropa šibkejša, da se bo razdelila po mejah nekdanje železne zavese in vse to je zelo zaskrbljujoče. 
Katere so te sile? 
Očitno je, da nova ameriška administracija s Trumpom igra na karto slabitve Evrope in to ne samo na gospodarskem 
področju. Med Evropo in ZDA zaenkrat še ni odprte trgovinske vojne, vendar obstajajo znaki, da lahko do nje pride. Ne 
verjamem, da se bo Trumpova administracija zaustavila na sedanji stopnji. Trgovinska vojna med Kitajsko in ZDA nas prav 
tako lahko zaskrbljuje, tudi zato, ker je na Kitajskem velika prisotnost evropskega kapitala, ki bi ga te sankcije, carine in drugi 
ukrepi, ki omejujejo svobodno trgovino, močno prizadeli. 



Poleg tega smo si v Evropi sami zabili gol z radikalnimi ukrepi hladne vojne proti Rusiji. Mislim, da si sami zapiramo vrata v 
nekem velikem geografskem, ekonomskem in političnem prostoru; prepričan sem, da zaostreni odnosi na mejah z Rusijo 
niso v interesu Evrope in včasih pozabljamo, da mora pri strateških in geostrateških odločitvah veljati, da mora o tem 
odločati politika v parlamentih z mandati, ne pa vojaške strukture. Pomisleke imam tudi glede na pritiske, da je treba 
povečati sredstva za oboroževanje, kar zahteva zveza Nato; seveda pri tem pozabljamo na dejstvo, da niso vse članice 
Evropske unije tudi članice Nata in za njih takšne zahteve ne veljajo. Kadar zahtevaš večjo vojaško moč, oboroževanje, mora 
biti ta zahteva utemeljena na potencialnem nasprotniku, pred katerim se moraš braniti. Ni dobro, da ta nasprotnik po-stane 
sovražnik z imenom in priimkom, da je to Rusija in da je to jutri lahko tudi Kitajska. Evropska unija bi po mojem mnenju tudi 
v globalnih odnosih morala imeti na prednostnem seznamu krepitev miru in blažitev sporov v skladu z mednarodnim 
pravom. Temu zdaj ni tako. 
Kako gledaš na dogajanja v zvezi z brexitom in zelo vizionarsko vprašanje - kako se bo zadeva končala? 
Težava, s katero se Združeno kraljestvo odloča, ali bi bilo noter ali zunaj, ali naj bi odšli s sporazumom ali brez sporazuma, 
kaže pravzaprav na krizo in težavo sedanjega načina demokratičnega odločanja v parlamentih. Ta direndaj v londonskem 
parlamentu gotovo postavlja pod vprašaj delovanje parlamentarnega modela, ki je star že pet ali šest stoletij in včasih 
deluje še kar groteskno. Vsekakor pa je zelo neučinkovit, ko gre za tako pomemben projekt, kot je članstvo ali nečlanstvo 
Velike Britanije v Evropski uniji. Kaže tudi na pomanjkanje fleksibilnosti, ko gre za odnos do širše javnosti. Vsi namreč vemo, 
da je bil prvi referendum zgrajen na lažeh, ki so propagando za nasprotovanje Evropski uniji utemeljevale na povsem lažnih 
podatkih o tem, koliko bi z izstopom država prihranila, ker ji ne bo treba prispevati svojega deleža v skupni evropski 
proračun. Vsa protievropska kampanja je temeljila na lažeh. Moje mnenje je, da bi bilo treba vendarle to odločitev ponovno 
preveriti z novim referendumom. Veliko nas je v Evropskem parlamentu, ki tako mislimo, čeprav nekateri o tem govorimo, 
drugi pa ne. 
Seveda, posebno poglavje je, kako se obe veliki stranki, konservativna in laburistična, težko dogovarjata o kakršnemkoli 
usklajevanju politik in skupnih interesov. Danes, v aprilu, še ni mogoče predvidevati, kako se bo ta zadeva razvila. Združeno 
kraljestvo je nepredvidljivo. Mi lahko samo z obupom gledamo, naveličani tega cirkusa, ne vemo pa, kakšen bo konec, tudi 
zato, ker ne more biti v interesu Evropske unije, da odnos z Združenim kraljestvom, kar tako presekamo; naš interes je, da 
damo tej državi na razpolago vse priložnosti in ves razpoložljiv čas, da dobro premisli in da dosežejo neko dokončno 
odločitev. 
Vendar nas je to dogajanje izučilo, da je za katerikoli državo odhod iz Evropske unije zelo težak in zelo drag. 
To zagotovo drži. Ta desetletna praksa v Evropskem parlamentu me je izučila, da ljudje pri evropski zakonodaji običajno 
spremljajo samo najbolj razvpite teme. Dejansko pa na evropski ravni sprejemamo 80 odstotkov vse zakonodaje, ki se 
nanaša na najpodrobnejše zadeve v javnem interesu. Prekiniti takšno popkovino z nekaj tisoč uredbami, zakoni, direktivami 
in drugimi dokumenti seveda ni enostavna zadeva. Poleg tega je še popolnoma upravičena domneva, da v Evropski uniji ni 
poražencev. Doslej so že vse države s članstvom v EU nekaj pridobile, tudi države, ki so neto plačnice, ker so pridobile 
dodatno tržišče in priložnosti za svoje gospodarstvo, za inovacije, za kadre, ki jih lahko pošiljajo v svoje obrate v tujino. 
Izkazalo se je, da so tudi tisti, ki so razmišljali o odhodu, kot je bilo to pri Nizozemcih ali pri Avstrijcih, zdaj preračunali in 
ugotovili, da je bolje ostati v Evropski uniji. Razen Britancev, za katere ne vemo, kako se bo zadeva končala, ni nihče odšel, 
zelo veliko pa je tistih, ki bi radi vstopili v Evropsko unijo. 
Med temi so države Zahodnega Balkana. Z njimi si se v času svojega poslanskega mandata zelo intenzivno ukvarjal, v 
zadnjih letih predvsem z Makedonijo in s Srbijo. Gre, kot znano, za dva popolnoma različna primera. Kako bi lahko 
definirali uspešno pot, ki jo je doslej opravila Makedonija? 
V Makedoniji je bilo bolj kot v katerikoli drugi državi veliko pripravljenosti na kompromis in dogovor s sosednjo državo, tisto, 
ki je pravzaprav več kot deset let preprečevala včlanjevanje Makedonije v Evropsko unijo in tudi v zvezo Nato. Res pa je, da 
bi težko govorili, da so v Makedoniji dosegli enotnost na domačem političnem terenu. Makedonija je še vedno razklana, eni 
in drugi sicer govorijo, da se zavzemajo za evroatlantsko prihodnost Makedonije, vendar največja opozicijska stranka v 
Makedoniji VMRO, ki je močna, še vedno odklanja sporazum med grško in makedonsko vlado. To je seveda dejstvo, ki lahko 
v kritičnem trenutku, ali lahko zaradi stanja, ki bi nastalo v primeru preobrata v Grčiji, ponovno postane problem. Torej, 
Makedonija je na dobri poti, sam sem bil sopodpisnik predloga, da se podeli Nobelova nagrada za mir pogajalcema, 
predsednikoma vlad Grčije Ciprasu in Makedonije Zaevu, ampak zadeva še vedno ni dokončna. 
Še vedno obstaja določena stopnja negotovosti, predvsem glede na bližnje volitve v Makedoniji. V primeru zmage 
kandidatke, ki želi nadaljevati stališče dosedanjega predsednika Ivanova, ki v celoti odklanja sporazum iz Prespe, bi to lahko 
postal sistemski problem v makedonski politiki. Ivanov namreč noče podpisovati zakonov in odklanja sporazum, tudi v 
praksi odklanja novo ime Severna Makedonija, zagotavlja, da ne bo nikoli uporabljal tega izraza. Vse to je lahko imeniten 
izgovor grškim nacionalistom, ki utegnejo ponovno prevzeti oblast, da poskusijo razveljaviti ta sporazum. 
Pa še ena nevarnost obstaja. Na Balkanu je kandidatka za članstvo v EU tudi Albanija, ki je glede tega najslabši učenec. 
Nevarnost je, da bo EU obravnavala vstopanje Albanije in Makedonije v paketu in zaostanek Albanije bi lahko močno 
zakasnil tudi vstop Makedonije. Upam, da do tega ne pride, ampak ta nevarnost obstaja, tega se v Skopju zavedajo. 
Zavedajo pa se na žalost tudi tisti, ki jim sploh ni do tega, da se nadaljuje širitev Evropske unije. 
Druga država, s katero se intenzivno ukvarjaš, pa je Srbija. Kakšno je tam stanje? Kako je z njenim vključevanjem v 
Evropsko unijo? 
Kar zadeva Srbijo, ocenjujem, da je stanje pravne države, človekovih pravic, nabitost z nacionalizmom nepripravljenost na 
kompromise glede odnosov s Kosovom, da je vse to tako napeto, da se bodo v Evropski uniji začeli spraševati, ali Srbija 
lahko res postane članica EU. Sploh veliko ljudi meni, da je treba zaustaviti proces širitve Evropske unije na Zahodnem 
Balkanu; ti ljudje samo čakajo, da jim te države ponudijo konkreten razlog za tako odločitev. Konkretnih razlogov pa je že 



veliko: rastoči nacionalizem, stopnjevanje bojevitostih v odnosih, kjer Hrvaška in Srbija tekmujeta v oboroževanju, obstajajo 
problemi narodnostnih manjšin, obstaja problem Bosne in Hercegovine, kjer trenutno kolektivnemu predsedstvu 
predseduje Srb Dodik, vodja Republike srbske, ki je na nekem zborovanju v Srbiji, na katerem so s patetično demonstracijo 
obeležilo dvajsetletnico bombardiranja Beograda s strani zveze Nato, kamor je bil povabljen, povedal, da je Bosna in 
Hercegovina država, ki nima nobene prihodnosti, država, ki bo propadla, in to je povedal kot predsednik te države. Češ, 
Bosna in Hercegovina bo prej ali slej razpadla in Republika srbska bo priključena Srbiji. Pa smo že blizu Miloševičeve parole 
»Vsi Srbi v eni državi«. To se zdaj, eno generacijo kasneje, spet pojavlja kot zahteva. 
Srbija je problematična, je država, v kateri je parlament samo fikcija, v kateri opozicija ne igra nobene vloge, opozicije 
dejansko ne priznavajo, ne dajo ji nobene priložnosti, obstaja politika ignoriranja demokracije in pluralizma. Za liberalno 
stranko ALDE sem poročevalec v senci za Srbijo; že v prejšnjem mandatu sem bil poročevalec za Hrvaško in Črno goro, zdaj 
sem bil poročevalec za Makedonijo in Srbijo. Skratka, z vključevanjem Zahodnega Balkana v EU se ukvarjam že deset let in 
prizadeval sem si, da bi vse države lahko vanjo vstopile. V tem času je odpadla marsikatera zgodovinske hipoteka in odpadla 
je tudi marsikatera zahteva po maščevanju, po oživljanju starih zgodb. Ali se bo to zgodilo ali ne, je odvisno od teh držav 
samih. 
Da ostaneva kar v regiji, kaj meniš o slovensko-hrvaških odnosih? 
Slovensko-hrvaške odnose označuje trajni nesporazum in ocenjujem, da je dolgoročno tako stanje nevzdržno. Zdaj čakamo 
na razsodbo Evropskega sodišča o tožbi, ki jo je vložila Slovenija. Po pravni logiki bi moralo sodišče Sloveniji pritrditi, po 
politični logiki pa ni rečeno, da bo tako. Vsekakor, če se bo sodišče opredelilo v prid Sloveniji, potem bi bil to trenutek, da se 
politika umiri in Hrvaška sprejme, kar je arbitražno sodišče odločilo 
Seveda pa neizogibno na odnose vplivajo tudi dogodki, kot je ta, najnovejši, v zvezi s prisluškovanjem hrvaške obveščevalne 
službe, kar bi seveda morali domnevati že ves čas. Mediji so ga močno razpihnili in del politike je ostro reagiral, češ da to 
vohunjenje ne bi smelo niti praksa znotraj Evropske unije, čeprav vsi vemo, da je to praksa tudi med članicami zveze Nato in 
EU. To pa seveda ne more biti opravičilo za ne-profesionalno obnašanje slovenskih diplomatov in sodnika. Naredili so 
napako, ki je nepopravljiva. Mislim, da bi morali odnosi med Slovenijo in Hrvaško priti do nekega normalnega 
demokratičnega razpleta, ampak trenutno se mi ne zdi, da bi obstajala neka dejanska volja, ne na eni in niti na drugi strani. 
Še vedno čakamo, da se tukaj najde nekdo tretji in preseka ta gordijski vozel. 
Tema, s katero se v zadnjem času zelo intenzivno ukvarjaš, je seveda Katalonija. Zakaj si se odločil, da se tako posvetiš 
Kataloniji, kateri so, po tvoji oceni, danes največji problemi glede statusa Katalonije in kakšne so perspektive? 
Za podporo Kataloncem sem se odločil, ker imamo v skupini katalonskega poslanca, preko katerega sem spoznal veliko 
drugih poslancev iz Katalonije ter sem začutil, da gre tu za neki problem, ki je podoben problemu, ki ga je imela Slovenija v 
bivši Jugoslaviji. Gre za problem kulturne identitete, gre za dejstvo, da je katalonski jezik drugorazredni celo v sami 
Kataloniji, da je Katalonija v podrejenem položaju, ki je podoben Sloveniji v nekdanji državi, da neprimerljivo več prispeva v 
državni proračun kot katerakoli druga regija in da prihaja do nekega prelivanja sredstev, ki ni soglasno sprejeto. Poleg tega 
je bilo jasno, da je bila ukinitev oziroma huda omejitev katalonske avtonomije s prihodom Rajoyeve vlade poteza, ki je 
morala izzvati reakcijo Kataloncev. Španska politika je bila do Katalonije ves čas restriktivna in agresivna, ko je šlo za zahteve 
in pravice Kataloncev in vse skupaj je doseglo višek ob dogodkih 1. oktobra 2017, ko se je španska vlada odločila s silo 
zatreti referendum v Kataloniji. Sam referendum je pokazal, kako spontana in množična je volja Kataloncev po neodvisnosti 
oziroma po samoopredelitvi. 
Ko gre za moje angažiranje, ki ga lahko razširim na vse, kar smo iz solidarnosti s Katalonci naredili v Sloveniji, želim 
poudariti, da ne govorimo o tem, kakšna naj bo državna ureditev Katalonije in Španije, to je njihova stvar. Nikoli nisem rekel, 
da podpiram neodvisno katalonsko državo, ampak odločno protestiram proti nedemokratičnemu posegu v pravice 
katalonskih državljanov kot posameznikov in kot naroda ter seveda obsojam nasilje, ki ga uporablja španska država in ki ima 
svoj vrhunec v političnem procesu, ki pravkar poteka v Madridu. Takšen proces se v nobeni državi Evropske unije ne bi smel 
zgoditi. To je proces, ki počiva na zakonodaji totalitarnega tipa, ki hoče prizadeti in ponižati katalonski narod s tem, ko 
ponižuje njegove predstavnike, ki so bili več kot leto dni zaprti ne da bi jim kdo povedal zakaj, ne da bi poznali obtožnico, bili 
so ločeni od svojih družin. Isto velja za tiste politike, ki so se umaknili v tujino, ki so praktično izkoreninjeni in živijo življenje 
političnih beguncev. To bi moralo izzvati večjo in bolj občutljivo reakcijo Evropske unije, ki bi morala izzveneti v opozorilo 
Španiji, da krši najosnovnejša načela demokracije, ki smo ji zavezani v Evropski uniji. Evropska unija bi morala dati znak, da 
se morajo politični problemi znotraj držav EU morajo reševati s političnimi sredstvi, ne pa s prisilo, z represijo in s sodnim 
pregonom. 
Zaradi tega smo v Evropskem parlamentu ustanovili skupino z imenom »Platforma za dialog Evropska unija - Katalonija« ki 
jo vodim kot predsedujoči; šteje približno 50 poslancev iz 16 držav. Dobil sem povabilo, da bom 29. aprila kot predsedujoči 
tej skupini pričal na procesu v Madrid. Vabilo sem sprejel in bom z veseljem povedal, kakšno je stališče naše skupine. 
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Senatorka Tatjana Rojc se je odzvala na očitek, ki ji ga je Danilo Slokar izrekel v včerajšnjem Primorskem dnevniku. »Čakam 
predlog Lige in ga bom rade volje proučila,« je dejala ob Slokarjevi razlagi, da si Liga zavzeto prizadeva za zagotovitev 
zagotovljenega predstavništva Slovencev v rimskem parlamentu. Uresničitev cilja naj bi po besedah slovenskega deželnega 
svetnika zavirali ravno Demokratska stranka in Tatjana Rojc. 
Za zdaj pa Liga vsaj javno ni predstavila nobenega konkretnega predloga. Rojčevi tudi ni znano, da bi obstajali osnutki ali 
kakšni neformalni pogovori za zagotovitev izvolitve Slovenca v poslansko zbornico oz. senat. 
Zato senatorka dvomi, da so nameni Lige glede Slovencev iskreni. V nasprotnem primeru bi njeni senatorji med razpravo o 
zmanjšanju števila parlamentarcev podprli amandmaje Demokratske stranke ali vsaj skupine Za avtonomijo, ki ji je politično 
bližja. 

• Marij Čuk dobitnik 56. nagrade Vstajenje.  Spletno uredništvo. Primorski dnevnik, Trst, 17. apr. 2019  
Podelitev bo 13. maja v Peterlinovi dvorani v Trstu 
https://www.primorski.eu/kultura/marij-cuk-dobitnik-56-nagrade-vstajenje-DD243036 
 

 
Slika: Marij Čuk. Foto: ARHIV  
 
Marij Čuk je dobitnik 56. literarne nagrade Vstajenje za leto 2018 in sicer za svoj zadnji roman Prah. Tako je namreč odločila 
komisija literarne nagrade, ki se je 16. aprila sestala na sedežu Slovenske prosvete v Trstu in jo sestavljajo Lojzka Bratuž, 
Robert Petaros, Zora Tavčar, Neva Zaghet, Magda Jevnikar in Marij Maver. 
Iz lanske izvirne knjižne bere je komisija pregledala 32 del zamejskih in zdomskih avtorjev z letnico 2018. Odločila je, da 
nagrado Vstajenje prejme Marij Čuk za roman Prah. Kot so zapisali v sporočilu, roman obravnava slovensko narodno 
skupnost v Italiji po drugi svetovni vojni. Ob osebni zgodbi protagonista se dotika političnih pretresov, odkrito se loteva 
odnosov in strankarskih razprtij, dilem in odločitev ter usode skupnosti, ki se neizogibno spreminja in išče rešitve. Avtor s 
svojo kritičnostjo spodbuja k razmišljanju in razpravi. 
Svečana podelitev nagrade bo v ponedeljek, 13. maja 2019, ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Donizettijevi ulici 3 v Trstu. 
Denarno nagrado bo prispevala Zadružna kraška banka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.primorski.eu/kultura/marij-cuk-dobitnik-56-nagrade-vstajenje-DD243036


 

• (pv) Na podlagi recipročnosti do predstavništva v Rimu: Slovenija – Ljudmila Novak po dveh srečanjih z zamejci. 
Primorski dnevnik, št. 91 (17. apr. 2019), str. 3 
 

 

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza 

• Ljubljana: Predsednik Republike vročil državna odlikovanja zamejcem. (ak). Primorski dnevnik,  Trst, 12. 04. 
2019 

http://www.skgz.org/sl/novice/ljubljana-predsednik-republike-vro%C4%8Dil-dr%C5%BEavna-odlikovanja-zamejcem 
 

http://www.skgz.org/sl/novice/ljubljana-predsednik-republike-vro%C4%8Dil-dr%C5%BEavna-odlikovanja-zamejcem


 
Slika: Prejemniki odlikovanj s predsednikom Borutom Pahorjem. Foto: Bor Slana 
  
Pahorjeva pohvala in zahvala 
Dolgoletni političarki Tamari Blažina red za zasluge, kmetovalcu Alojzu Debelisu medalja - Nastop Rdeče zvezde 
  
Ljubljana - V predsedniški palači v slovenski prestolnici je bilo včeraj še posebej slovesno, hkrati pa »zamejsko«. Predsednik 
Borut Pahor je namreč vročil državna odlikovanja predstavnikom slovenskih manjšin v sosednjih državah. Najvišjo, to je red 
za zasluge, je prejela nekdanja parlamentarka v Italiji Tamara Blažina, medalje za zasluge pa so prejeli še kmetovalec in 
dolgoletni predsednik Kmečke zveze Alojz Debelis, družina Mukič iz Porabja na Madžarskem in Ljubljančan Janez Stergar, 
upokojeni zgodovinar, ki je zaslužen za ustvarjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem. 
Vendar predsednik, vedno brezhiben v drži in eleganten v gestah, ter dobitniki priznanj, vidno ganjeni in počaščeni, niso bili 
edini protagonisti dobre pol ure dolge slovesnosti. Zaokrožili so jo tudi člani mešanega pevskega zbora Rdeča zvezda iz 
Saleža spoklonom Blažini, ki je svojo dolgo pot na družbenem in političnem področju začela prav v domači zgoniški občini, 
od koder se je preko različnih vlog zavihtela v Rim, kjer je v obeh vejah parlamenta zastopala Slovence v Italiji celih deset let. 
V utemeljitvi odlikovanja je med drugim zapisano, da je kot senatorka bistveno prispevala k ureditvi financiranja slovenskih 
organizacij v Italiji, s čimer se je končala vsakoletna negotovost zaradi stabilizacijskega zakona, kar omogoča večletno 
načrtovanje dejavnosti in s tem primerno razvojno strategijo manjšine. Slovenija ji priznava tudi vlogo koristnega veznega 
člena med slovenskimi in italijanskimi vladnimi institucijami in zasluge pri predlaganju in sprejemanju zakonov za področje 
šolstva in založništva. »S svojim znanjem, delom, prijaznostjo in načelnostjo je postavila visoke standarde za naslednje 
generacije slovenskih politikov v Italiji,« je še zapisano v utemeljitvi. Tamara Blažina se je zahvalila mnogim, ki so jo včeraj iz 
Italije prišli počastit v Ljubljano, izpostavila pa je svojo vlogo v utrjevanju dobrososedskih odnosov med Italijo in Slovenijo. 
»Prijateljstvo med državama koristi manjšini in miru na našem območju,« je izpostavila. 
Za Alojza Debelisa je v utemeljitvi zapisano, da je Kmečka zveza pod njegovim vodstvom postala priznana in enakopravna 
članica stanovskih organizacij v Furlaniji - Julijski krajini, Republika Slovenije pa se mu zahvaljuje za njegov dolgoletni boj za 
slovensko zemljo in za neomajno ljubezen do nje. Debelis, ki je pred dvema letoma slavil 80 let, je v zahvali predsedniku za 
odlikovanje lucidno pozval mlade, naj z opredeljevanjem za kmetijski poklic preprečijo propad kmetijstva. »Če ljubiš ženo in 
zemljo, bosta oba rodovitna,« se je glasila njegova kmečka modrost. 
Vsak izmed treh članov družine Mukič je steber kulturnega življenja v Porabju. Mama Marija Kozar-Mukič je slavistka in 
etnologinja, objavila je več kot dvesto strokovnih spisov in šest knjig o proučevanju slovenske kulturne dediščine v Porabju. 
Oče Francek Mukič je slovenist in novinar, v Sombotelu deluje kot novinar ter direktor in glavni urednik Radia Monošter. Sin 
Dušan Mukič pa aktivno deluje kot novinar in urednik narodnostnih televizijskih oddaj na madžarski televiziji. 
Janez Stergar 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. Že dolgo pa je predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani.  
 

 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Vüzemske šege se gibijo. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. aprila 2019 - 
Leto XXIX, št. 16, str. 2 

Pogovor z etnologinjo Jelko Pšajd o vüzemski šegaj 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf  
Pred vüzemskimi svetki smo v soboškon muzeji gorziskali etnologinjo Jelko Pšajd, stera je za naše novine raztolmačila, kak je 
gnesden z vüzemskimi šegami v Porabji in Prekmurji, pa tüdi indrik po Sloveniji. S tem se je ob pomauči piscov iz Slovenije in 
zamejstva (o tom, kak je bilou v Porabji, je največ pisala Marija Kozar Mukič) zadnja leta spravlala tüdi kak urednica 
zbornika, steroga je od leta 2009 vsakšo leto vödau Zavod Marianum iz Veržeja.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf
http://www.skgz.org/sites/default/files/news/img_princ/priznanje%20blazina-pahor.jpg


 
Slika: Etnologinja Jelka Pšajd na medgeneracijski delavnici na Gorenjom Seniki. Foto: Porabje 
 
»Deset let smo v Veržeji, v cajti, gda so tam pripravili tüdi vseslovensko vüzemsko razstavo, vödali ške eno knjigo, v steroj 
smo lepau opisali dosta toga, ka je povejzano s tem najvekšim krščanskim svetkom. Eno leto smo pisali o tom kakše krüje in 
pogače so pekli, drügo leto kak so strejlali z maužari, tretjo leto kak so farbali djajca in tak ta dale,« je raztolmačila 
sogovornica in cujdala: »Za tau, kak je bilou v Porabji, nam je trno dosta pomagala Marija. V etom leti smo knjigo nej vödali, 
vej pa smo do zdaj obdelali že vse teme, stere so povezane z vüzenkom. Razstavo pa ške naprej pripravlajo, tüdi v etom leti 
so jo. Istina gé, ka je inda svejta dosta več šeg bilou in so se jih lidge tüdi dosta bole držali kak gnesden. Tau je bilou tüdi 
zavolo toga, ka so bole doma živeli in so bole z zemlauv delali. Poštüvali so vrejmen in so se tüdi po njem bole ravnali. 
Tüdi zavolo toga je biu vüzenek velki svetek. Nej samo zatau, ka je Jezoš Kristoš zavolo nas gorstano in nas greja rejšo, liki 
tüdi zatau, ka je biu tau prvi sprtoletni svetek. Te se je vse začnilo biditi, vse je zeleno gratalo.«  
 

 
Slika: Mateja Huber. Foto: Porabje 
 
Po rečaj Jelke Pšajd je gnesden tak, ka se starci ške tü pa tam držijo starih šeg, tüdi vüzemskih, mladi pa bole malo, »vej pa 
oni nika več ne poumnijo, pa se toga indašnjoga tüdi ne držijo. Oni znajo, ka gé vüzenek, znajo, ka so se djajca farbala, pa jih 
tüdi farbajo ali dostakrat na nauvi način, tak ka küpijo farbe. Inda sveta je toga nej bilou, vej pa so te djajca v glavnom z 
lükom farbali. In tau tak, ka so si gor zakelili kakši list ali travo, pa so te tau z lükom pofarbali.  
 
 
 
 



 
Slika: Z lükovimi lopinjami pofarbana djajca. Foto: Porabje 
 
Tak je bilou tüdi v Porabji. V Prekmurji, sploj na Goričkom, pa so farbali tüdi s farbami, samo ka so te ta djajca ške škrabali. 
Starci se ške spominajo, ka so se deca z žegnanimi djajci tüdi špilali. Metali so ji ali pa pejneze, v lüknjo. Za nagrado so si te 
raztalali farbana djajca, sterim v Prekmurji pravijo remenke, v Prlekiji remenice, po slavsko pa se jim pravi pirhi.«  
 

 
Slika: Tak se pišejo djajca. Foto: Porabje 
 
En keden pred vüzenkom je cvetna nedela, gda v cerkvi blagoslavlajo mačice. »Na Štajerskom delajo presmece, na 
Slavskom, sploj tam pouleg glavnoga varaša Ljubljane, pa butare, stere so rejsan velke. V Prekmurji in Porabji, pa tüdi na 
Štajerskom pa so v glavnom samo vrbine vejke nücali ali pa kakše rauže, stere so ob vüzmi cvetele. Té posvečene vejkice so 
nutvteknili doma v rami ali pa so jih odnesli na njive, gé so te tüdi boga molili, vej pa so vörvali, ka de tau pomagalo, ka nede 
vleti vdarila toča, pa ka do meli dober pauv. V ram pa so nutvteknili mačice zavolo toga, ka so vörvali, ka se obranijo pred 
treskanjom in strejlo,« je raztolmačila sogovornica in cujdala, ka so na velko soboto vseposedi v severovzhodnom tali 
Slovenije, pa tüdi v Porabji, večer na bregaj zakürili ogenj.  
Pred drügo svetovno bojno so strejlali s pravimi maužnari, gnesden pa se bole nücajo plejnate kaštüle in karbid: »Tau naj bi 
zaznamüvalo veseldje, ka je Kristoš od smrti stano in nas odrejšo grejov. Sploj mladi pojdje so bili veseli, ka je glasno bilo, ka 
je poukalo. So pa tüdi vörvali, ka jim s tem, ka glasno strejlajo, čaralice nedo mogle kvara delati. Po enoj strani mamo tau 
indašnjo, staro šego, po drügi strani pa je tak, ka je vse te indašnje, poganske šege, cerkev prekrila s svojimi šegami.« 
Gnesden, že kakši petanjst lejt tau trpi, so v Sloveniji na dosta mestaj tau delo prejkvzela drüštva, stera se samo s tem 
spravlajo: »Več toga poukanja in strejlanja je na ŠtajerskomZnam, ka majo v  Rogatci prav drüštvo moužarov, tak ka ne 
strejlajo samo za vüzemske svetke, liki tüdi ob drügih prilikaj.«  
Znamo tüdi, ka se je za vüzenek ogenj küro tüdi pred cerkvijo, tak ka so si ga lidge te nesli tüdi domau in so ga te vertinje 
ponücale. »Na velko soboto so domau odnesli tüdi sveče, stere so tüdi bile posvečane. Té sveče so meli cejlo leto 
doma. Gda je človek mero, so njemi tau svečo dali v rokau, ka je te šau po sveklom na drügi svejt,« je ške pravla Jelka Pšajd 
in raztolmačila, ka so si lidge na vüzenski pondelek po meši vzeli cajt, ka so počivali, pa tüdi za tau, ka so gorpoiskali tak 
svojo žlato kak pajdaše ali sausede. 
V Porabji je inda sveta tak bilou, ka so drtinje, stere so na stoli ostale od vüzemskoga krüja, nej smeli samo tak talüčiti, liki so 
jih mogli, zavolo toga, ka je tau posvečeno bilou, ličiti na ogenj. V enom tali Goričkoga, pa tüdi na Štajerskom, so té drtinje 
dali tüdi živini, ka naj tüdi mara ma neka od toga, se pravi, ka ne bi zbetežala. »Na Štajerskom je bila tüdi takša šega, ka 
so lupinje od djajc potorili okauli rama, ka aj nej bi kače prišle. Če je od toga gestija ške kaj ostalo, so te en keden sledkar, 
pravli so, ka na bejlo nedelo, pogeli,« ške pravla Jelka Pšajd. 

• Križev pot in še kaj – kipar Stane Jarm. Mojca Polona Vaupotič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 18. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf


O kiparju Stanetu Jarmu, ki se je pred osmimi leti poslovil s tega sveta, je umetnostni zgodovinar Milček Komelj zapisal, da 
ustvarja »neposredno iz prvobitne življenjske moči, v katero je kot boleča rana zadrta zavest o smrtni teži življenja, 
povezana z vdano neomajnim zaupanjem v Boga«. Tudi njegov oče je bil podobar. Od njega je dobil veselje do rezljanja v 
les, čeprav se očetovih dlet ni smel dotakniti. Ustvarjalna žilica mu ni dala miru, rezbaril je, medtem ko je pasel krave.  
 

 
Slika: Stane Jarm na razstavi. Foto: Porabje 
 
Posnemal je očeta in delal najprej »bogce«, pa šatulje in druge drobnarije. Tako so minevala leta, želja po uku je rasla vse 
dotlej, ko mu je sestra, ki je živela v Ljubljani, pomagala, da je zapustil rodno Osilnico in se vpisal na Šolo za umetno obrt. To 
je bilo leta 1946. Po maturi se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost, kjer je leta 1954 diplomiral iz kiparstva. Nekateri 
profesorji so ga hudo »privijali« zaradi njegove impulzivnosti in ga hoteli stlačiti v pretesen akademski kalup, pa se ni dal – 
tudi zaradi nekaterih bistrovidnih pedagogov, ki so cenili njegovo korajžo in ga spodbujali. Dve leti po diplomi je opravil še 
kiparsko specialko pri prof. Zdenku Kalinu.  
Iz Ljubljane se je nato vrnil v rodne kraje, v Kočevje. Tam je bil do upokojitve, leta 1995, zaposlen kot likovni pedagog. 
Poučeval je likovno vzgojo na osnovni šoli in hkrati več let umetnostno zgodovino na kočevski gimnaziji. Skupaj z Ivanom 
Brudarjem in Milošem Humekom je bil soustanovitelj Likovnega salona Kočevje. Poleg kiparjenja v lesu se je posvečal tudi 
grafiki in risbi. Jarmovo umetniško zorenje je bilo kot iz enega kosa – tako kot njegove stvaritve. Za na videz preprostimi 
oblikami monumentalnih in intimnih kipov se skriva ustvarjalec, ki je nekoč videl veliko hudega, pa vseeno ni izgubil upanja. 
Nasprotno, vseskozi se je boril za človeka. Jarmovi trpini se duhovno podrejajo temeljni misli vodilnega simbola Kristusa na 
križu in v njegovem pomenu najdejo duhovno tolažbo kot nasprotje socialnemu in fizičnemu trpljenju. 
 

 
Slika: Kristus, cerkev Črenšovci. Foto: Porabje 
 
Zato so njegovi kipi polni duhovne vsebine, katero zmoremo razbrati in dojeti. Ob Križanem so njegove pogoste teme še 
matere, vdove in talci, množice glav, pojoče deklice ter zbori, Kristusova glava, Pietà in Križev pot. Po njegovih besedah je 
Kristus hotel zbuditi sočutje, odpreti ljudem oči za svoje trpljenje. Nekateri ljudje hočejo lepega Kristusa, sam pa je z grobim 
postopkom skušal doseči vtis njegove bolečine. Prvo naročilo, kip Kristusa za cerkev v Idriji, je prevzel namesto očeta, a mu 
je že vdihnil svoj značilni trpki pečat. Sčasoma so sledila različna cerkvena naročila iz vse Slovenije.  
Med mladimi duhovniki je postal znan po novomašnih križih. Njegova roka je segala po najdebelejših dletih, po motornih 
žagah, bìl se je z najtršimi hrastovinami, zapis bolečine se je mešal z ustvarjalno slo. Les se je v silnih sunkih pretakal skozi 
kiparjeve roke, pod katerimi so se rojevale nove oblike ter vedno pristne in vznemirljive avanture, ki se jim reče ustvarjalni 
napor. 
Delal je doma, včasih pa tudi v cerkvah ali na mestih, kjer stojijo kipi. Motorka, s katero je oblikoval les, pusti za seboj 
posebno sled, podobno žuljem, koži, hrapavim dlanem ... Nekateri so bili proti temu orodju, ker je stroj. Vendar se je kipar 



predal temu, kar je sam želel. S to danostjo je delal in se prilagajal temu, kar je trenutno opažal. Nadaljeval je, dokler po 
njegovem mnenju stvar ni bila končana. Ko ga je naročnik prosil, naj naredi neko delo, je začel najprej premišljevati v tisto 
smer. Nato je začel ustvarjati na podlagi izkušenj. Poslušal je tistega, ki mu je delo naročil, gledal les, iskal pravi kos, gledal, 
kje bo to stalo ... Še posebej je rad poudarjal – les je živa materija, treba ga je spoštovati, biti pozoren na letnice, na 
grče ... 
Nekaj posebnega pa so gotovo njegovi križevi poti. Prvega je izdelal za cerkev v Bistrici – župnija Črenšovci v Prekmurju. 
Arhitekt in duhovnik Požauko mu je dejal, da je prostor majhen in da lahko postaje križevega pota merijo le 25x25 cm. Za 
tako površino je upodobil le bistvene fragmente (glavo, roke ...). Ko je po več letih spet videl svoj prvi križev pot, je menil, da 
je našel kar dobro rešitev. Sicer pa predstavlja monumentalni križev pot v Novi Gorici za cerkev Kristusa Odrešenika 
svojevrsten vrh njegovega snovanja. Niz postaj zaključuje ogromen kip trpečega, a hkrati zmagoslavnega Božjega Sina. 
Kristusovo telo je robato, sloko, razpotegnjeno in postavljeno v popolno vertikalo. Celotna upodobitev zavzema prostor 
krepkega drevesnega debla. Roki sta izrazito lopatasti, tako da je zgornji del vertikale še posebej poudarjen in je na takšen 
način vidno označena pot navzgor. Njegovi nogi sta na križ položeni vzporedno, kar je sicer manj pogost način upodobitve. 
Kratka opasnica okrog Jezusovih ledij je edina opazna horizontala, ki prekinja popolno navpičnost. Tako upodobljeni Kristus 
ni nikakršen odmaknjen človek, ampak predvsem Odrešenik, (kmečki) sin človekov.  
Prav tako je znan Jarmov Križev pot na Svetih gorah, ki je bil postavljen v jubilejnem letu 2000. O križevem potu je Jarm 
nekoč dejal: »Vedno me je pretreslo trpljenje, ki so ga doživljali ljudje okoli mene. Čeprav po naravi nisem žalosten človek. 
Življenje me je vedno vračalo k spoznanju, da je življenje Kalvarija, poleg vseh lepih trenutkov. Med Kristusovim in našim 
trpljenjem sem povlekel nekaj prispodob: Kristusa so obsodili na smrt - ko se človek rodi, je obsojen na življenje, ki poteka 
po vseh padcih in srečanjih ... Kristusu sta pomagala Veronika in Simon - tudi nam ljudje pomagajo prenašati križ. Tudi mi na 
poti življenja padamo in vstajamo in tudi nas na koncu položijo v grob. Tu se pojavlja vprašanje: Je to dokončna, zadnja 
postaja? Gotovo bi bila zadnja, če ne bi bilo vere v vstajenje. Dejstvo vstajenja daje smisel življenju. Če se življenje ne 
nadaljuje po smrti, če ni večnega življenja, potem se ne splača niti priti na svet«. 
Stane Jarm je leta 1964 prejel nagrado Prešernovega sklada za kip Talec. Gre za masivno skulpturo Kristusa, ki kleči in visoko 
dviguje roke. Motiv nakazuje dogajanje med drugo svetovno vojno in trpljenje slovenskega prebivalstva, še posebej na 
Kočevskem. Na hrbtni strani je vrezana signatura JARM 95. 
Prispevek Staneta Jarma k likovni podobi rodnega Kočevja je zelo velik. Že v samem mestnem jedru najdemo številne 
kiparske stvaritve, mimo katerih nas vodi Pot Staneta Jarma. Veličastna sta tudi Križev pot Slovencev v Kočevskem rogu 
in kip sredi vasi Mačkovec.  
Leta 2012, leto dni po Jarmovi smrti, je kiparju v poklon izšla monografija. Ob tem dogodku je bila v njegovem kraju hkrati 
razglasitev Jarmovega leta. Izdaja monografije je bila eden najpomembnejših tematskih ciljev leta, ki je bilo prepredeno z 
dogodki, s katerimi je bilo javnosti predstavljeno Jarmovo ustvarjanje. Avtorice monografije Breda Ilich Klančnik, Bojana 
Rogina in Nadja Kovačič so pripravile obsežno delo, ki vsebuje strokovne prispevke o kiparjevem delu in življenju, številne 
fotografije, podatke o razstavah in bibliografske podatke. Monografija je opremljena z več kot pet sto fotografijami in 
materiali, ki jih hranijo številne slovenske galerije, muzeji, župnije, družina Jarm ter drugi posamezniki.  
Ob vsem pa nikakor ne gre prezreti besed, ki jih je kipar Stane Jarm rad izrekel: »Umetnost, lepa stvar lahko deluje na ljudi. 
Lepa umetniška podoba je lahko močnejša od besede«.  

• Ne dá, niti za tri Merike nej. Silva Eöry. Fotografije: Silva Eöry in osebni arhiv Geze Bačiča. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 5 

Geza Bačič – bači, steri je nej biu samo v Zaturcaj  
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf 
Geza bači dé v Zaturce je knjiga, stero ste bralci naši novin konec preminaučoga leta daubili kak knjižni dar. Kak smo že 
pisali, je najvekši »krivec« za tau, ka je Štefan Kardoš tau knjigo napiso Geza Bačič, steri je od svojoga dejdeka Petra Kutoša 
zvedo, ka vse se je godilo te, gda je on biu sodak v prvi svetovni bojni. Gnes nemo telko pisali o dejdeki, več o njegovom 
vnüki in o njegovom žitki. 
 

 
Slika: Geza Bačič že od malih naug zbera orožje. Fotografija: Silva Eöry 
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Znam, ka dostakrat tak gé, ka tisti, steri so dosta lagvoga v bojni doživeli, o tom neškejo gučati. Kak ste vi svojoga staroga 
očo nagučali, ka vam je o tom pripovejdo, ga prvo pitam. »Ge brodim, ka tüdi on nej bi o tom gučo, če ga ges furt na furt nej 
bi o tom spitavo. Ges sam vö z njega rejči vlejko. Tüdi ges sam bojna generacija. Dobro se spaumnim, kak je bilau te, gda so 
rusoški sodaki prišli k nam. In te, gda sam zvedo, ka je biu moj dejdek v bojni ranjeni, sam ga ške bole volau meu spitavati o 
tom. Müva sva bila dosta vküper, pasla sva krave, kosila sva senau pa autavo, pa tau domau vozila, tak ka sva se te leko tüdi 
pogučavala.« 
 

 
Slika: Dejdek Peter Kutoš. Foto: Osebni arhiv Geze Bačiča 
 
Sogovornik ške pove, ka je stara mati dostakrat čemerna bila, pa je svojomi možej pravla: »Ka njemi li tau telko tolmačiš.« 
On pa ji je nazaj pravo, ka tau dela tüdi zavolo toga, ka de Geza, če de tüdi sam mogo kak sodak v bojno titi, znau, ka more 
delati na fronti. »Pravo mi je, ka pred pükšo nikdar ne smeš prignjeni bežati. Eni so, gda so šli v napad, pred sebov male 
lopate držali. Tau norost ne delaj, mi je pravo dejdek, vej pa krugla dé skauz in se deformera, tak ka de rana dosta vekša, kak 
če tak fasivaš metek,« se spaumni Geza in pove, ka je tüdi zavolo vsega toga te, gda je 1968. leta eno leto preživo v 
jugoslovanski sodačiji, in tau v Celji, tau doživo samo kak en dukši lepši izlet (kirándulás): »Mi smo kak sodaki meli vse, ka  
smo nücali. Ške gnesden rad poglednem v sodačko knjižico, v steroj piše, ka so me cenili kak dobroga pajdaša in sodaka. 
Ges brodim, ka je tau bilou tüdi zavolo toga, ka me je stari oča navčo, ka je pajdaštvo pri sodakaj trno fontoško.« 
Sogovornik pravi, ka je meu trno lepo mladost, vej pa je gor raso v cajti, gda si je lüstvo pomagalo: »Žetev smo vküper delali. 
Za mlatitev si mogo meti več kak 20 lüdi. In tau si te mogo dojslüžiti. Človek je človeki pomago, če pa si njemi nej mogo 
pomoči, pa si ga pri meri püsto. Gnesden je vse inači. Kombajn pride in poženje, večer pa si človek doma doj sede pred 
televizijo in je rad, če ga niške ne mauti.« Kak edinec, pravi ka je v tistom cajti v Križevcaj tüdi zavolo bojn nej bilou dosta 
dece, je z očom in materjo živo na Vreji, stari oča in mati pa v dolej, v Žlaki: »Naš ram, steri je pouleg gasilskoga dauma, ške 
stogi. Ge sam ga sledkar prenauvo, v Križevcaj mam ške gorice in njive, pa tam rad delam. Tisto ta ne dam, za tri 
Merike nej.« 
Že mladoga ga je pout odpelala v Mursko Soboto, gé gnesden tüdi žive. Po zgotovlenih štiri lejtaj osnovne šoule se je s 
cugom začno voziti v prekmurski glavni varaš, prva v nižjo gimnazijo, po tistom pa v srednjo ekonomsko šaulo: »Do Petrovec 
sam od dauma šau peški, pozimi tüdi s skijami, včasi pa s piciklinom. V srednji šauli sam iz Sobote domau znau tüdi peški titi, 
sploj večer, če sam šau v kino. Čiglij je tau okauli dvajsti kilometrov, je nej nikša baja bila. Ges sam tak brž šau, kak če bi se s  
biciklinom pelo.« 
Po tistom ga je pout odpelala še dale, na študij prava (jog) v Ljubljano, gé je spozno tüdi svojo ženo Marijo, s sterov sta se po 
istini prvo pout srečala že prva, na enom gostüvanji v Pečörovcaj. V zakoni sta se njima naraudili dvej čerki, Lili in Taja, 
sterivi sta zdaj že tüdi oženjeni in mata vsakša po par, čerko in sina. Kak univerzitetni dilplomerani pravnik je prvi deset lejt 
biu kriminalist, po tistom je šau delat na soboško občino, gé je vodo sekretariat za notranje zadeve, največ, »27 slüžbenih 
lejt pa sam preživo v Peskovcaj, gé sam biu direktor gojitvenoga lovišča Kompas. Ge koli sam delo, vseposedi sam se dobro 
razmeu z zaposlenimi. Srečo sam meu, ka sam furt meu dobre sodelavce. Na Kompasi smo delali na petek in svetek, eno 
nedelo smo nej fraj bili, pa se je nikdar niške nej gor proso. Nevole smo meli samo zavolo toga, ka divdjačina velki kvar dela. 
Tak je ške gnesden.« 
Leta 2010 je šau v penzijo, ali njemi je nej dugi cajt. Pouleg toga, ka se z zgodovino spravla, ga že od malih naug zanima tüdi 
orožje (fegyver), nej samo djagersko (djager je od leta 1963), liki tüdi sodačko, stero zbera. »Začnilo se je tak, ka mi je ob 
konci drüge svetovne bojne, gda so k nam prišli rusoški sodaki, eden od nji dau pištolo, stera je bila namenjena za 
dvobojevanje. Eden od sausednij pojbov mi jo je vkradno, samo sam jo sledkar, po tresti lejtaj, li daubo nazaj. Kelko se da, 
sam jo spuco. Mam ške več, nej samo staroga orožja, tüdi novejše, stero sam največ küpo v Avstriji. Tau mam ekstra v 
enoj iži doj zaklenjeno, v posebnih kovinski omaraj,« je na konci ške raztolmačo Geza Bačič.  

• Romi so praznovali. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, 
str. 6 

Od Slovenije... 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf  
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 »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, « je na osrednji slovenski slovesnosti ob 
svetovnem dnevu Romov, ki je bila v Murski Soboti, poudaril predsednik vlade Marjan Šarec in dodal: »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«.  
Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je 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,« je dejal Horvat, prepričan, da bo slovenska javnost, predvsem pa oblast, pripravljena z njimi sodelovati, 
jim pomagati, predvsem pa jih poslušati. 

• Pripovejdala nam je o knjigaj v šterij so porabske pripovejsti. Klara Fodor, predsednica. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf 
Drüštvo porabski slovenski penzionistov se briga za tau, aj penzionisti vsakšo leto leko majo med programi kakšne 
literarne tü, pa tau v našoj domanjoj maternoj rejči. Pri tejm so nam na velko pomauč domanji poznani pa priznani 
pisateli kak Francek Mukič, Karči Holec, Dušan Mukič, največkrat pa porabska etnologinja Marija Kozar Mukič, stera nam 
furt vözmisli kakšno zanimivo temo, tašno, ka nas fejs briga. Letos 1. Apriliša nam je že tretjo paut spunila volo v 
Slovenskom daumi pa smo go že zdaj prosili, če de mejla kaj za nas, go drügo leto pa z velko radostjov pozovemo, ka go radi 
poslöjšamo, poštöjvamo njeno znanje pa dobro srcé. 
 

 
Slika: Etnologinja Marija Kozar vsigdar zanimivo pripovejda. Foto: Porabje 
 
Letos so nam najbola prav prišle Porabske pripovejsti. Ka nas briga živlenje naši starcov, naša draga materna rejč, tau lepau 
svedoči, ka je nas prejk petdeset (več kak polonja penzionistov) prišlo na tau srečanje. Z veseldjom pa naigro smo poslöjšali 
našo Marijo, stera nam dosta vse pripovejdala o tejm, kak smo leko prišli do toga Porabci, kav knjigaj leko mamo dola  
napisane porabske pripovejsti, sto pa ka vse so djali za tau. Pet knjig je vödanih z našimi pripovejsti zatok, aj poštenjé 
dobéjo tisti lidgé, steri so pripovejdali pa steri so vküp péjsali v našoj lejpoj porabskoj maternoj rejči.  
V Števanovci je školnik, na žalost že pokojni Karel Krajczar od 1965. Do 1975. leta najprvim z rokauv vküp spéjso pripovejsti 
v Števanovci, na Verici pa Ritkarovci, potéjstin že daubo magnetofon. 1970. leta je préjšo z Lublane Milko Matičetov od 
Inštituta za slovensko narodopisje pa je že z magnetofonom gora djamau na Gorejnjom Seniki, v Sakalovci, Slovenskoj vesi, 
Števanovci pa na Verici. Sprvajala sta ga školnik Krajcar pa naša penzionistka Vera Gašpar, stera bi nam gvüšno dosta vse 
vejdla o tejm pripovejdati, škoda, ka nej mogla biti z nami. Skur petdeset lejt so mogli čakati, ka so leko vödali té pripovejsti, 
ka na žalost za kulturo nikdar nej bilau zavolé penaz.  
1984. leta je bilau od Krajcar školnika v Budimpešti vödani 29 pripovejsti od pet lidaj v domanjoj rejči. Ranč té so bilé 
vödane 1990. leta v knjižnoj slovenskoj pa vogrskoj rejči. 1996. leta je bilau vödani 60 pripovejsti Krajcar školnika od 12 lidij 
v domanjoj pa v knjižnoj slovenskoj rejči.  
2006. leta so pá gora djemali nisterne domanje pesmi tü, depa v Lublani našo rejč težko razmejo, zatau je Marija Kozar vse 
tau dola poslöjšala z magnetofona, pa je dola spisala od minuta do minuta, ka vse djeste gora. Od tistoga mau so iskali 
pejnaze za tau, ka bi radi vödali té pripovejsti v knjigaj, stere so samo po petdeseti lejtaj, 2017. leta bile vödane. Vsevküp 
238 pripovejsti, od 33 lidij v domanjoj pa knjižnoj slovenskoj rejči, stere je Milko Matičetov gora vzeo na magnetofon, depa 
na žalost se nej mogo včakati knjige, ka je 2014. leta mrau. 
Prejk štiri lejta so delali na tejm Monika Kropelj, Marija Kozar pa Dušan Mukič. Ka je v tau knjigi, je vse Dušan napéjso dola z 
magnetofona, ka gvüšno nej leko delo bilau pa je eške prejk obrno v knjižni slovenski gezik tü. Knjigo sta vödala Inštitut za 
slovensko narodopisje, gde je biu v slüžbi Milko Matičetov, pa dela Monika Kropej Telban, zvöjn toga Državna slovenska 
samouprava, stera se je trno dosta trüdila za tau, naj se naštampajo te knjige. Zamé je fejs špajsno, ka prej Slovenija nej 
stejla zatau pejnaze dati, vekši tau pejnez je dau naš rosag, depa v Lublani so tü vödali fejs lejpo knjigo. H knjigam je vcuj CD, 
s steroga se 13 pripovejsti leko dola poslöjša od tisti lidaj, steri so pripovejdali. Marija nam s kejpi pa z originalnim glasom 
nazaj prinesla v živo tiste lidij tü, steri so že nej med nami. Tau je nika posabno doživetje. Tej lidgé so prej tak gončali prejk 
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trifrtale vöre, ka so se gnauk nej stavili, eno vogrsko rejč so nej djáli vcuj. Strašno lepau so gončali, méj tak že ne vejmo. 
Pripovejsti so mlajšom nej pripovejdali, liki vözraščeni vözraščenim. Lidgé so furt delali paversko delo, so guškice lüjpali, 
kukarco pa perdje čejsali, depa dočas so mlajši bili, so furt prajli, ka vej sledkar, ka so eške „bausi” tüj, kak se spaumnila na 
tau Iluška Časar z Otkauvec. Zatau nam tanačivala Marija, aj prvim saméj ta preštemo, kak vnükom gora štemo.  
Leko povejmo, ka v pripovejstaj srmacke bogati gratajo, vrli gvinijo, lagvi so pa poštrafani. Vsikša pripovejst nika tanačiva, 
kak aj človek živé, aj leko srečen bau na svejti. 
 

 
Slika: Členi drüštva so lepau vküpprišli. Foto: Porabje 
 
Čüli smo tašne rečéj tü, stere smo méj mlajši penzionisti ali pa steri smo s števanovskoga tala, ranč nej znali, kak peterlaug 
ali plaut, fajemangling ali frdolice, stere so prej tašne smejšne zgodbe, ka ranč prav pridejo za 1. april. Zatau je dobro, ka 
ozar slovarček tü, gde se leko poglednejo tašne rečij. No, ena vöra nam brž odletejla, dobro smo se poznali, dosta spominov 
nam nazaj prišlo. Kakoli je malo tej knjig, radi bi bili, ka bi je nas vse več leko spoznalo, zatau leko damo v pausado pri 
drüštvi, stere smo dobili od Marije pa še od Valerije Perger. Gda mo pa meli priliko, mo enomi drügomi tü gorašteli, najbola 
vej v zimskom časi. Baug plati vsejm vküper, posaba Mariji Kozar Mukič. 

• Fabrike, gde so domanji Slovenci delo najšli. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 9 
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Inda svejta je dosta naši lidi delalo po monoštrski fabrikaj - moški zvekšoga v kosinoj, ženske pa v židanoj. Tevi dvej tovarni 
so v Varaši oprli na konci 19. pa na začetki 20. stoletja, politične spremembe pa so jiva na nikoj djale. V spomin fabrik, štere 
so v stau lejtaj vnaugim lidam s krajine kauli Monoštra krü dale, so na srejdi februara oprli razstavo v Muzeji Avgusta Pavla. 
»Od leta 2010 mamo v našoj knjižnici domoznanski klub,« je vu varaškom muzeji začnila pripovejdati direktorica Mestne 
knjižnice ino muzeja Ferenca Móre Piroska Molnár.  
 

 
Slika: Direktorica muzeja Piroska Molnár je sama dosta delala za razstavo. Foto: Porabje 
 
»Leta 2011 smo eške leko nutprišli v kosino fabriko, štera je te že deset lejt nej delala. Dosta kejpov smo naredili o mašinaj, 
šteri so eške tam bili. Dobili smo stare fotografije o delavcaj med delom, stare kronike od delavski brigad pa eden film 
od varaške televizije.  
Leta 2013 smo s toga v auli gledališča oprli razstavo, na štero je več stau lidi prišlo. Odlaučili smo se, ka najdemo stalno 
mesto za té material.« Na vrnjom štauki muzeja leko najgir lüstvo od srejde letošnjoga februara na stenaj vidi vnaugo 
kejpov pa dokumentov o štiri fabrikaj, štere so dosta pomagale pri tom, ka je Monošter z edne malo vekše vesnice eden 
industrijski varaš grato. »Sploj dosta vsega je vküpprišlo, vse smo nej mogli vösklasti. Zatok mamo eden mašin z monitorom 
- virtualno razstavo -, na šterom nutpokažemo film o deli s kosami, pa vse vküppobrane kejpe o škeraj pa delavcaj. 
Dostakrat nekák gorpozna svojo žlato na fotografijaj,« je tomačila Piroska Molnár ino nas pelala k železnim modelom na 
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srejdi male sobe. »Té modele, šteri eške funkcionérajo, so naredili dijaki srejdnje šaule Béla III. pred dvajstimi lejtami. Med 
njimi je najbole eričen ’klapač z répom’, takše škéri so tistoga ipa samo v monoštrskojkosinoj fabriki meli. Pripelati je je dau 
baron Jožef Wieser z Nemškoga.« Té gospaud je prišo z avstrijskoga tala Monarhije ino leta 1902 daubo dopüščenje, ka 
opré fabriko za kose v Monoštri. Do prve svetovne bojne so pri njem samo avstrijski majstri delali, šteri so živeli v tzv. 
»Štajerskoj iži«, gde je gnes Muzej Avgusta Pavla. Sledik so začnili nutvčiti domanjo lüstvo, svoje produkte so odavalipo  
cejlom svejti. 
 

 
Slika: Na stenej kose, motke pa žage - na stoli modeli mašinski klapačov. Foto: Porabje 
 
»Na dvej tablaj smo vöpostavili vse, ka so redili v kosinoj fabriki: kose, motke, železne vile, žage - depa sable za sablanje 
tö,« nas je dale pelala direktorica pa povödala, ka takšo več gnesnedén nega, vej so pa fabriko zaprli, lidgé pa že ovaške 
škéri nücajo. 
V ednoj maloj vitrini v kotej so vöpostavleni predmeti, štere so nekdešnji delavci na pausado dali muzeji. »V kosinoj fabriki 
so na produkte vsefelé male vinjete kelili, najbaukši delavci pa so dobili plakete. Ali na priliko tau miniaturno koso za 
spomin,« nam je v glažojnatom omari pokazala Piroska Molnár. 
Od kosine fabrike je največ vsega gorostalo. Stené té zidine nej daleč od muzeja že vrazmo letijo, po dvajsti lejtaj eške itak 
ne vejmo, ka nekdešnjo tovarno čaka. »Zidina pa mašinge so pod spomeniškim varstvom (műemlékvédelem). Voditeli 
Monoštra tam ranč tak škéjo industrijski muzej opréti, donk se nika ne posreči, « je povödala direktorica muzeja. 
 

 
Slika: Virtualna razstava s kejpami o štiri veuki fabrikaj. Foto: Porabje 
 
Drüga najvekša tovarna vu Varaši je bila židana fabrika. »Na konci 19. stoletja so go oprli bratke Bujatti, v njej so zvekšoga 
ženske delale. Prihajale so s cejle krajine, pejški, eške z gnešnjoga Burgenlanda so ojdle. Slovenci so tö samo v kosinoj 
pa židanoj fabrikaj delo najšli, če so se nej mogli ali steli s paverstvom spravlati. Sploj dosta lüdi je prišlo z Gorenjoga pa 
Dolenjoga Senika, s Sakalauvec, depa z Rábagyarmata, Rönöka pa Rábafüzesa tö,« smo čüli od Piroske Molnár, štera je v 
vitrini pokazala farbaste židane minte. »Pri židanoj fabriki so v cajtaj socializma že meli vrtec za mlajše, športna pa 
umetniška drüštva tö, skrb so meli na kulturo,« je cujdala. 
Kauli leta 1900 so v Monoštri oprli eške dvej veukivi fabriki, tak je v gnešnjoj Hunyadi ulici grato cejli lanc tovarn. V 
najstarejšoj fabriki so se od leta 1894 spravlali z dvanom (tobakom). »Tistoga ipa sta mogla političara Gábor Vargha pa 
Kálmán Széll dosta lobirati, ka aj bi tobačno fabriko v Monoštri oprli. Ranč tak, kak je tau gnes návada. Ta tovarna je sploj 
vnaugim lidam krü dala, med drügimi je moja stara mati tö tam delala,« je s smejom na obrazi ovadila soavtorica razstave. 
»Zidine eške gnesdén stogijo, samo törem za dvan sišiti so dojporüšili. Grünt je leta 1952 küpila Budimpešta pa tam oprla 
socialni dom.« Fabrika dvana je že dugo zaprejta, zatok je bilau žmetno material vküppobrati, smo čüli od direktorice. »V 
arhivaj smo najšli kejpe o gasilskom drüštvi pa šaulski mlajšaj. Gor smo ponücali stare razglednice tö.« 



V štrtoj veukoj varaškoj fabriki so zvekšoga žepne vöre redili. »Tau je bila prva fabrika vör na Vogrskom, o tom leko vidimo 
eden mali plakat tö. V njenoj zidini gnes najdemo monoštrsko izpostavo špital Markusovszky, istina, ka so že vse  
rejkzozidali,« nam je stare kejpe pokazala Piroska Molnár ino raztomačila, ka so steli na razstavi vse po pravici nutpokazati. 
»Želejli smo pokazati kejpe o živlenji v fabrikaj ino prave informacije podati, štere smo dosta iskali po dokumentaj.« 
Fabrike so bile v svojom cajti sploj moderne slüžbe. »Veško lüstvo se je spakivalo v Monošter, tak je varaš vekši grtüvo. 
Delavci so baukše živeli, kulturni žitek je cveu eške med oböma bojnama tö. Zvün štiri veuki so delale eške menjše fabrike, v 
ednoj so na priliko duga lejta cigle redili. Po politični spremembaj na začetki 1990-i lejt so z varaša eške gnauk steli 
industrijsko mesto napraviti, donk se gnes največ s turizmom spravlamo,« smo čüli od Piroske Molnár.  
Najnovejšo stalno razstavo monoštrskoga muzeja so napravili s penez, štere so dobili od Ministrstva za človeške vire 
(EMMI). »Tá dva miljauna forintov sta nej dojšla, zatok smo cujdali s proračuna muzeja pa knjižnice. Člani domoznanskoga 
kluba ino sodelavci muzeja pa knjižnice so material šenki vküppobrali ino razstavo naredili,« je ovadila direktorica. »Naš ciu 
je biu postaviti spomenik vsejm štirim veukim fabrikam v Monoštri.  
Lepau je bilau videti, gda so se v muzeji zbrali nekdešnji delavci s kosine fabrike, štera je že dvajsti lejt zaprejta,« je 
povödala Piroska Molnár ino končala: »Želejmo, ka aj bi gnešnji mladi spoznali stare cajte, ino poštüvali delovna mesta, gde 
so njini stariške pa stari stariške s sploj trdim delom krü slüžili.« 

• Ne ustvarjalna, marveč organizacijska kriza. Tekst in fotografija: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 18. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf  
Društvo slovenskih pisateljev 
Društvo slovenskih pisateljev, ustanovljeno leta 1872, je ob Slovenski matici (1864) med najstarejšimi slovenskimi kulturnimi 
ustanovami, delujočimi še zdaj. Razlika med njima je v tem, da se je Društvo slovenskih pisateljev znašlo zaradi neurejenega 
financiranja v resni, predvsem organizacijski krizi. Manj kot eno leto po izvolitvi je odstopila predsednica DSP Aksinja 
Kermauner, ki je nasledila Iva Svetino, ki je prav tako predčasno, vendar samo eno leto pred iztekom mandata, zapustil 
društvo. Ivo Svetina je tudi tisti bivši DSP predsednik, ki je doslej edini pred dvema letoma povabil Porabske Slovence, naj 
predstavijo svojo literarno produkcijo v Ljubljani. 
 

 
Slika: Društvo slovenskih pisateljev vabi na predstavitve del svojih članov in drugih avtorjev. Roman Garaboncijaš – 
Črnošolec je Francek Mukič predstavil v DSP leta 2008, med obiskovalci je bil tudi Avgust Trplan, eden izmed treh bratov 
Trplan, ki je pobegnil v Slovenijo, poučeval na Osnovni šoli v Gornih Petrovcih in se odselil v okolico Ljubljane. Francek 
Mukič se je po Avgustu Trplanu literarno zgledoval in njegovo življenje prepletel v eni izmed oseb v romanu. Na 
fotografiji tedanji državni sekretar v Uradu za Slovence v zamejstvu Zorko Pelikan, razsikovalka na Inštitutu za 
narodnostna vprašanja Katarina Munda Hirnök in avtor Garaboncijaša Francek Mukič, ki podpisuje svoj roman. 
Fotografija: Ernest Ružič 
 
Prireditev je lepo uspela, kar smo opisali in na fotografijah pokazali tudi v Porabju. Člani DSP so tudi slovenske pisateljice in 
pisatelji iz sosednjih držav in iz sveta, vendar med njimi ni, po uradnih, meni dostopnih, podatkih DSP člana iz Porabja, 
medtem ko se podatki iz Wikipedije nekoliko razlikujejo oziroma je med člani tudi več Porabskih Slovencev, ali že pokojnih 
(recimo Irena Barber, Karel Krajcar) ali živečih. Po sedanjih, meni znanih kriterijih imata pogoje za sprejem v DSP Francek 
Mukič in Karel Holec, morda še Dušan Mukič. Med dosedanjimi predsedniki DSP sta bila tudi Prekmurca, Miško Kranjec 
dvakrat in Evald Flisar kar tri mandate. 
Pomenljiva je tudi Slovenska pisateljska pot, ki se začne z Miškom Kranjcem v Veliki Polani, zaustavlja pa se, kjer so 
pokopani pisateljice in pisatelji v Sloveniji in sosednjih državah. Z avtorjem Slovenske pisateljske poti Igorjem Likarjem sva 
se pogovarjala, da bi vključil tudi grob Avgusta Pavla. Če ga je vključil, pa nimam uradnega podatka.  
Po informacijah, ki so mi, kot članu DSP in iz medijev na voljo, kriza ni nastala zadnje mesece (med predsedovanjem A. 
Kermauner in podpredsednikoma Gabrielo Babnik in Dušanom Šarotarjem), ampak so se problemi nabirali več let, ni pa bilo 
nikogar, ki bi se jih resno lotil. Verjetno (smo) pisatelji za razreševanje finančnih zagat najmanj primerni (nenazadnje to 
potrjuje sedanja kriza), ampak bi moralo društvo pritegniti ekonomista ali pravnika, ki bi se nalog lotil kot gospodarstvenik. 
Kajti, vsaj tako kaže, ni samo problem v denarju, ki ga dobiva društvo iz državnega proračuna in drugih virov,ampak v  
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gospodarjenju s premoženjem, kot je dokaj velika hiša na elitni lokaciji z velikim vrtom, v kateri je sedež DSP, in objektov, 
nekoliko večji (počitniška hiša na Belem križu) in manjša montažna hiša na Bledu. Razen slednje, do neke mere obnovljene, 
sta poslopji v Ljubljani in na Belem križu slabo, celo zelo slabo vzdrževani, zato bi bilo potrebno veliko denarja za obnovo, ki 
ga seveda društvo nima. Ampak svojih nepremičnin ne želi prodati, ker so na preveč atraktivnih lokacijah, da jih DSP ne bi 
obdržalo. Pomoč je ponudil tudi župan Zoran Janković, vendar do sporazuma ni prišlo. 
Društvo slovenskih pisateljev, koliko lahko, pomaga svojim članom na več načinov in na številnih področjih. Od posebnih 
štipendij do kandidiranja in rezervacije za pisateljske rezidence v Evropi in New Yorku. Za slovenski in mednarodni kulturni 
in ne samo literarni prostor je zelo pomemben mednarodni festival Vilenica, na katerega prihajajo najuglednejši avtorji iz 
Evrope in tudi iz drugih delov sveta.  
Nasploh je navezovanje stikov za slovenske avtorje in sodelovanje s tujimi avtorji in založbami ena najpomembnejših 
dejavnosti DSP, tudi v sodelovanju s slovenskim centrom PEN. DSP pomaga neposredno ali prek Trubarjevega 
sklada pri prevajanju slovenskih literarnih del v tuje jezike. V svoje prostore vabi avtorje na predstavitve njihovih literarnih 
del, povezano je s Slovenskim knjižnim sejmom, Mednarodnim dnevom poezije in z Dnevi knjige. Med zadnjimi projekti DSP 
je spletni portal Vrabec Anarhist, ki je pritegnil najuglednejše slovenske avtorje vseh generacij. 
Društvo slovenskih pisateljev je bilo zelo aktivno vključeno v osamosvojitveni proces Slovenije. Njegovi člani so napisali 
Pisateljsko ustavo, Tone Pavček pa je na velikem zborovanju v Ljubljani (prek 10 tisoč udeležencev) prebral Majniško 
deklaracijo za samostojno Slovenijo. 
V DSP so izjavili, da finančne težave povzročajo tudi nižji prihodki od Javne agencije za knjigo, ki je sicer v zadnjih petih letih 
nakazala društvu 1.648.500 evrov. V JAK, je mogoče povzeti njihovo izjavo, niso bistveno znižali denarja, le nekoliko drugače 
so ga razporedili. Denimo tudi za pisateljske delovne štipendije iz knjižničnega nadomestila. V JAK so tudi prepričani, da bi se 
moralo društvo potegovati za denar, ki je na voljo na različnih razpisih za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih 
knjige, kot sta programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa in program Kultura.  
Kako reševati težave, bodo pisatelji poskušali odgovoriti na izrednem kongresu DSP. Dejstvo je, da se je zelo malo članov 
društva pripravljeno ukvarjati z gospodarskimi oziroma vodstvenimi in razvojnimi zadevami, zato bo zaposlitev ekonomista 
ali drugega gospodarstvenika nujna za ureditev razmer. Brez tega zagotovo ne bo šlo, so prepričani realisti (kar pa so le 
redki pesniki ali pisatelji), ki si vsi želimo ureditev razmer. Glede na optimistično naravo književnikov bo iz krize zagotovo 
izšlo prenovljeno in še uspešnejše pisateljsko društvo. 

• Seja šolske podkomisije za narodnosti. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf  
 

 
Slika: Podkomisija za šolska, kulturna in verska vprašanja pri komisiji za narodnosti madžarskega parlamenta je 9. aprila 
prisluhnila poročilu državne podsekretarke, odgovorne za poklicno izobraževanje in andragogiko pri Ministrstvu za 
tehnologijo in inovacije. Foto: Porabje 
 
Podkomisija za šolska, kulturna in verska vprašanja pri komisiji za narodnosti madžarskega parlamenta je 9. aprila prisluhnila 
poročilu državne podsekretarke, odgovorne za poklicno izobraževanje in andragogiko pri Ministrstvu za tehnologijo in 
inovacije. 
Gospa Pölöskei je člane podkomisije seznanila z načrtovanimi spremembami v poklicnem izobraževanju in možnostmi 
narodnostnih dijakov v okviru le-teh. Podkomisijo vodi slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. 

• Družina Mukič odlikovana. Tekst in foto: S. Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. 
aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf 
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Slika: Družina Mukič (Marija Kozar Mukič, Francek Mukič in Dušan Mukič) je 11. aprila na posebni slovesnosti prejela 
državno odlikovanje R Slovenije Medaljo za zasluge, ki jo je vročil predsednik R Slovenije Borut Pahor. Foto: S. Eöry 
 
Družina Mukič (Marija Kozar Mukič, Francek Mukič in Dušan Mukič) je 11. aprila na posebni slovesnosti prejela državno 
odlikovanje R Slovenije Medaljo za zasluge, ki jo je vročil predsednik R Slovenije Borut Pahor. (Več o tem v naši naslednji 
številki.) 

• Špilali smo na Gorejnjom Seniki. Klara Fodor, vodja skupine. Foto: F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 18. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf 
Na pozvanje Slovenske narodnostne samouprave Gorejnji Senik smo se z velkim veseldjom napautili v Kulturni daum 6. 
apriliša večer. Program so začnili s forumom slovenske zagovornice Erike Köleš Kiss, kak je tau v vsakšom kraji v Porabji, 
potistim je pa domanja dekličina Vanessa Šulič dvej pesmi zašpilala na harmoniki, ka se posebno na velko mora cenéjti. 
 

 
Slika: Gledališka držina Slovenske zveze Nindrik-indrik je potejm nota pokazala svojo najnovejšo igro, stero je napiso Miki 
Roš z naslovom Šaula za penzioniste. Foto: F. Sütő 
 
Gledališka držina Slovenske zveze Nindrik-indrik je potejm nota pokazala svojo najnovejšo igro, stero je napiso Miki Roš z 
naslovom Šaula za penzioniste. Radüvali smo se, ka smo dobéjli priliko, zakoj se trno lepau zahvalimo, posaba predsednici 
Evi Lazar pa člani samouprave Andraši Sukiči najbole zatok, ka so med nami trgé igralci na Gorenjom Seniki rojeni, drügi smo 
taum včili ali žéjvali več lejt ali se prejk držine vežemo na tau ves. Leko povejm, ka smo igralci biléj fejs zadovolni pa  
radi, ka je nas lüstvo tak lepau sprvajalo, skaus z nami bilau v düši, nas lepau motiviralo, eške mlajši tü. Tau je igralcom 
najvekši dar od lidaj, zatau je vrejdno delati za slovenski gezik, za svoj narod. 
V imeni naše skupine se trno lepau zahvalimo za bogati dar pa pogostitev. Dosta lejpi pa uspešni programov njim želimo, 
najbole pa, aj majo vsikdar zavolé lidi na svoji programaj. Tau je pa najvekši dar za njéjve trüde. 
Forum. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 18. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 16, str. 12 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_16.pdf 
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Slika: Slovenska zagovornica v madžarskem Parlamentu Erika Köleš Kiss je 10. aprila na povabilo predsednice 
Slovenskega društva v Budimpešti Agote Kállay obiskala člane društva in jih seznanila s svojim delom ter razvojnimi 
načrti Slovenskega Porabja. Foto: Porabje 
 
Slovenska zagovornica v madžarskem Parlamentu Erika Köleš Kiss je 10. aprila na povabilo predsednice Slovenskega društva 
v Budimpešti Agote Kállay obiskala člane društva in jih seznanila s svojim delom ter razvojnimi načrti Slovenskega Porabja.  
Opozorila jih je na pomembnost registracije pred jesenskimi lokalnimi in manjšinskimi volitvami. 

 

Slovenska matica, Ljubljana 

• Prof. Janez Stergar – prejemnik medalje za zasluge. Slovenska matica, Ljubljana, 15. 4. 2019  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti vročil medaljo za zasluge prof. Janezu Stergarju. 
http://www.slovenska-matica.si/prof-janez-stergar-prejemnik-medalje-za-zasluge/ 
 

 
Prof. Janez Stergar – prejemnik medalje za zasluge. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti 
vročil medaljo za zasluge prof. Janezu Stergarju. Foto: Slovenska matica 

 

Delo, Ljubljana 

• Mladi z dvema domovinama. Katarina Pajnič. Delo, Ljubljana, 12. april 2019  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/mladi-z-dvema-domovinama-168912.html  
Monografija: Trije inštituti so proučevali, kaj o družbi in svoji identiteti menijo mladi zamejski Slovenci  
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Slika: Mladi zamejci v Italiji enako vrednotijo obe državi, vsi pa se istovetijo s slovensko zastavo in slovensko himno. Foto 
Leon Vidic 
 
Kakšen je odnos mladih zamejskih Slovencev do dveh domovin, Evrope in jezika? Podoben je v Italiji, Avstriji in na 
Madžarskem, le na Hrvaškem je malo drugačen. 
Monografija z naslovom Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu je drugi zvezek projekta Mladi v 
slovenskem zamejstvu, ki so ga v letih 2013–2016 izvajali trije zamejski inštituti, SLORI (Trst), SZI in SNIUJ (oba Celovec) in 
ljubljanski INV, vodila pa ga je Vera Kržišnik Bukić. Gre za prvo empirično-analitično raziskavo, ki zaobjema mlade 
pripadnike slovenske manjšine v obmejnih območjih, za katere se je v sedemdesetih letih 20. stoletja v Sloveniji 
uveljavila oznaka slovensko zamejstvo. 
Italija: jezik je pomemben 
Identitetne opredelitve mladih Slovencev v Italiji je obravnavala Zaira Vidau in ugotovila, da so evropsko naravnani in hkrati 
kritični do Evropske unije. Na splošno cenijo evropsko mobilnost in program študentske izmenjave Erasmus. Najbolj pa 
cenijo dvojezičnost, ponosni so, da se lahko srečujejo z dvema kulturama hkrati, s slovensko in italijansko. Zdi se jim, da so 
prav zaradi tega bolj odprti in dovzetnejši za druge kulture v primerjavi z večinskim prebivalstvom. Nekateri Slovenijo redno 
obiskujejo, predvsem jih navdušuje narava, sem hodijo na počitnice ali v restavracije in lokale, a vendarle imajo občutek, da 
je z upravnopolitičnega vidika dejansko ne poznajo. 
Velikokrat Slovenijo izbirajo kot možno državo za fakultetno izobraževanje in za tečaje slovenskega jezika. Poudariti velja 
dejavnost slovenskih mladinskih organizacij v Italiji, ki mlade s Slovenijo zbližujejo prek različnih oblik športnih, kulturnih in 
rekreacijskih dejavnosti v Sloveniji. Del mladih ima občutek, da ne pripadajo ne eni ne drugi državi. Nekateri enako 
vrednotijo Slovenijo in Italijo, vsi pa se istovetijo s slovensko zastavo in slovensko himno. Do italijanske države imajo hladen 
odnos, čeprav se zavedajo, da so z vidika mladinske kulture (glasba, knjige, televizija) povsem integrirani vanjo. V tujini se ob 
tem, da povedo, da so iz Italije, počutijo nelagodno, ker se soočajo s predsodki o Italijanih. Spet nekateri čutijo Italijo kot 
svojo referenčno državo, saj so se v njej rodili in v njej živijo. 
Avstrija: čustveno obarvana identifikacija 
Avtor poglavja o identiteti mladih v Avstriji je Milan Obid, ki ugotavlja, da glede pripadnosti dajejo prednost evropskemu 
prostoru. Če upoštevamo, da velja Avstrija za državo z nadpovprečno evroskeptičnim prebivalstvom, se zdi ta podatek 
posebej zanimiv. Razvidna je močna lokalna identifikacija, ki je tudi izrazito čustveno obarvana. Etnična in narodnostna 
identiteta nista več tako pomembni kot nekoč, vseeno pa mladim v slovenski manjšini narodna pripadnost veliko pomeni. 
Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu. Ddrugi zvezek. Celovec, Ljubljana, 2018  
Ohranjanje slovenščine se jim zdi ključno, prav tako se za obstoj slovenske manjšine počutijo celo osebno soodgovorne. 
Med mladimi v Avstriji prevladuje zelo pozitivna identifikacija z manjšino. Sicer v tej zvezi neradi govorijo o ponosu, a 
vendar to dejstvo povezujejo predvsem s svojimi predniki. Tako se pogosto sklicujejo na krivice in nasilje, ki so jih doživele 
prejšnje generacije, ki so za ohranjanje slovenščine tvegale svoje življenje. S tem jim priznavajo moralne zasluge za 
ohranjanje jezika in hkrati obsojajo asimilacijo. A vendar se časi spreminjajo in pripadnost slovenski narodni skupnosti 
nikakor ne omejuje posameznikovih možnosti in uspeha. 
Madžarska: slaba podoba Evrope 
Identitetne opredelitve mladih na Madžarskem sta raziskovali Katalin Munda Hirnök in Sonja Novak Lukanovič. Navezanost 
na Evropo je pri mladih šibka, za nekatere je Evropa abstraktna entiteta. Večina mladih o sebi meni, da imajo madžarsko in 
slovensko identiteto. Glede narodne pripadnosti se imajo za porabske Slovence – lokalna zavest je močnejša od skupne 
slovenske pripadnosti, kar je sicer na splošno značilno za Slovence na Madžarskem. 
Kljub odprti meji mladi manj pogosto (nekajkrat ali enkrat na leto) obiskujejo Slovenijo, sem hodijo na izlete in počitnice. Zdi 
se jim, da so si z vrstniki v Sloveniji podobni, del intervjuvancev pa je opozoril na razlike v jeziku, med porabskim dialektom 
in knjižno slovenščino. Za večino mladih je slovenski jezik zelo pomemben. Ta opredelitev je sicer v neskladju z njihovim 
šibkim znanjem slovenščine (in tudi porabskega narečja), je pa lahko spodbuda za začetek revitalizacije položaja 
slovenskega jezika. Odnos med Slovenci in Madžari v Porabju je danes dokaj pozitiven in nekonflikten. 
Hrvaška: odnos ni neproblematičen 
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O identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu na Hrvaškem pišeta Mojca Medvešek in Barbara Riman, ki sta 
med anketiranci in intervjuvanci zaznali nekoliko močnejšo pripadnost Evropi kot Hrvaški, po drugi strani pa so bili tudi zelo 
skeptični do identifikacije z Evropo. Več kot polovica mladih, za katere so raziskovalci predvidevali, da imajo slovensko 
ozadje, se je opredelila za hrvaško narodno pripadnost. 
Mladi zamejci v Slovenijo prihajajo predvsem na izlete in počitnice. 
Najpomembnejši identifikacijski element je zanje slovenščina. 
Nekateri zelo cenijo dvojezičnost in to, da so pripadniki dveh kultur.  
V odgovorih so narodno pripadnost postavili na dno lestvice različnih vrednot, hkrati pa jih je manj kot polovica menila, da 
je za Slovence na Hrvaškem njihova narodna pripadnost sploh pomembna. Precej bolj pomemben se jim zdi slovenski jezik. 
Več kot polovica se je strinjala, da večinska skupnost danes kaže več spoštovanja do slovenske skupnosti in več zanimanja za 
slovensko kulturo in jezik kot v preteklosti. Prav tako so v velikem deležu pritrdili, da večina ne diskriminira pripadnikov 
manjšine, a so nekateri tudi menili, da odnos večine do pripadnikov manjšine ni neproblematičen.  

• Politična kratkovidnost in izgubljene priložnosti. Uroš Urbas. Delo, Ljubljana, 12. april 2019  
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/politicna-kratkovidnost-in-izgubljene-priloznosti-170641.html  
Svoje države ne spoštujemo in jo ubogamo le toliko, kolikor se je bojimo. Nismo je sprejeli za svojo, nismo ponosni nanjo 
in ne vemo, čemu jo sploh imamo.  
 
 
Zakaj Hrvati navzven nikoli ne nastopijo proti svoji državi in svojim nacionalnim interesom, slovenski politiki pa naravnost 
tekmujejo, kdo bo v tujini bolj očrnil Slovenijo? Kakšna je prihodnost države, v kateri politiki svoje kratkoročne koristi 
postavljajo nad nacionalni interes? Kakšen motiv imajo politiki, ki zaradi notranjepolitičnih interesov ne znajo obsoditi 
iredentističnih teženj predsednika evropskega parlamenta? Kakšen motiv imajo politiki, ki s prstom kažejo na delovanje 
svoje varnostne službe? 
Z razkritjem hrvaškega prisluškovanja in njihovega poskusa vplivanja na slovenske medije dobiva Slovenija obliž na rano, ki 
je nastala ob razkritju pogovora med arbitrom in slovensko pogajalko. Za Hrvate je razkritje njihovega prisluškovanja in 
vmešavanja v slovenske medije boleče. Manevrski prostor, s katerim so nastopili ob zavrnitvi arbitražnega sporazuma, se 
zmanjšuje. Potrjuje se njihov sloves problematične države v regiji, ki z nobenim od sosedov ne zna oziroma noče rešiti 
vprašanj o meji. 
Zgodovinska lekcija 
Ali se lahko kaj naučimo iz kratkega skoka v zgodovino medsosedskih odnosov? V 15. in 16. stoletju je bil vrhunec razcveta 
Dubrovniške republike. Čeprav je imela dva močna nasprotnika, Turke in Benečane, ji je uspelo vzpostaviti močno trgovsko 
in diplomatsko mrežo s takratnim svetom. Trgovina je ponesla življenjski standard prebivalcev v višave. Vodilo politikov 
takratne Dubrovniške republike je bilo: Velike in močne države delajo politiko, majhne pa morajo imeti prijatelje, da lahko 
uspevajo. Dubrovnik se je s pragmatično politiko, kjer se je ideologija morala umakniti ekonomiji, razvil v mesto, ki ga 
občudujemo še danes. 
Geopolitični zemljevid je za Slovenijo trenutno takšen: v vzhodni sosedi je na oblasti Viktor Orbán, s katerim imajo zaradi 
njegovega (ne)razumevanja demokracije in pravne države težave tudi v Bruslju. Severni sosedi vlada desni Sebastian Kurz, s 
katerim ne najdemo ali pa ne želimo najti stika. Nad zahodno sosedo se zmrdujemo, ker ji vlada evropski populistični motor 
v dvojcu Matteo Salvini in Giuseppe Conte. Trenutno prevladujoča politična klima v Sloveniji je, da nihče ne želi sodelovati s 
sosedi. 
 
 
Postavimo si dve vprašanji: Ali kdo ve, kakšne vlade bodo čez deset ali dvajset let na oblasti v naših sosednjih državah? Ali 
znamo ravnati pragmatično in poiskati dolgoročne interese za Slovenijo ali pa ne zmoremo čez sedanje politične in 
ideološke razlike? 
Potrebna zavezništva 
Dovolite mi, da opozorim na nekaj priložnosti, ki potrebujejo zavezništva: Prihajajoče omrežje 5G napoveduje revolucijo 
podobnih razsežnosti, kot je bila industrijska, a vzpostavitev omrežja je astronomsko draga, zato si nobena država tega ne 
more privoščiti sama. Vse računajo na evropski denar. Madžari so se za ta sredstva povezali z Italijani in v Bruslju lobirajo 
skupaj. A v nobeni državi tega omrežja ne more vzpostaviti telekomunikacijski operater sam, povezati se mora z 
elektrodistributerjem, železnicami in upravljavcem avtocest. Omrežje 5G zahteva zavezništva na nadnacionalni ravni in med 
nacionalnimi podjetji. 
Podobno je z drugim tirom, kjer se nam čas izteka. Najprej smo šli v smer, da bodo tir sofinancirali Madžari, nato smo si 
premislili in bi ga gradili sami. A evropska posojilodajalka EIB še vedno ni odločila, ali nam odobri 250 milijonov evrov 
posojila. To bo sporočila 16. maja. Če Slovenija ne bo zmogla zapreti finančne konstrukcije za gradnjo drugega tira do 31. 
maja, bomo ostali brez obljubljenih, čeprav še ne odobrenih 109 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev. Pod 
vprašajem bo še 80 milijonov evrov že obljubljenih kohezijskih sredstev. In če si domišljamo, da lahko izgubimo evropske 
milijone, naj dodam še, da si Trst zelo želi povezati italijanske in avstrijske železnice ter narediti severni obvoz nad Slovenijo. 
 
 
Smo prepričani, da bodo čez deset let še vedno na oblasti Orbán, Kurz, Salvini, in smo se zato pripravljeni odpovedati vsem 
tem priložnostim? Dubrovčani so svoj simbolni obstoj pred Benečani utemeljevali kot obrambo krščanstva pred Turki. A so 
zaradi interesov svoje trgovine sprejeli v republiko sefardske Jude, ko so bili izgnani iz Španije. Podobno velja za Avstrijce, 
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saj sedanji Dunaj nadaljuje habsburško politiko, ki jo je vodil rek »Vojskujejo naj se drugi, ti, srečna Avstrija, pa se poročaj!« 
Avstrijci vodijo ekonomsko in zunanjo politiko, ki načrtno vzpostavlja dobre železniške poti prek Dunaja, saj hočejo to mesto 
narediti za ključno vstopno točko zahodne Evrope do Moskve in naprej proti Kitajski. 
Nacionalni interes 
Po podatkih centralne banke imamo Slovenci za tri milijarde evrov naložb na Hrvaškem, od tega dve milijardi neposrednih. K 
južnim sosedom letno izvozimo za poltretjo milijardo evrov blaga in storitev, kar je 200 milijonov več, kot znaša naš izvoz k 
severnim sosedom. Torej je nacionalni interes Slovenije ekonomsko dovolj utemeljen, da zahteva rešena medsosedska 
vprašanja. A meja s Hrvaško je bila za Slovenijo ves čas predvsem notranjepolitična tema. Nikoli ni bilo dovolj politične volje, 
da bi se to vprašanje rešilo. Meja s Hrvaško je prinašala točke javnomnenjske podpore, ki so jih pred vsakimi volitvami 
izkoriščali politiki. Ko se je slovenski politik »zapel« s Hrvaško, mu je doma zrasla politična podpora. 
 
Tako Hrvati kot Italijani imajo težave, da med seboj ne znajo sodelovati. V tem smo si enaki. A tako Hrvati kot Italijani so 
navzven, proti drugim, zelo enotni. Oboji so močni toliko časa, dokler imajo še nekaj zaloge stare identitete in močnega 
zunanjega sovražnika. Nacionalne zavesti, ponosa nad Slovenijo, uvida, da je nacionalni interes nad kratkoročnim političnim 
interesom, Slovenci nimamo. Države ne spoštujemo in jo ubogamo le toliko, kolikor se je bojimo. Države nismo sprejeli za 
svojo, ne vemo, čemu jo imamo in nismo ponosni nanjo. Ker pač naša usoda ni vezana na usodo nacionalne države. Zato 
tudi nismo odkrili, da nam je usojeno biti skupaj in bi zato znali in želeli medsebojno sodelovati. Ključ do tega je zaupanje. 
Vprašanje, ki si ga postavlja državljan, je: Ali lahko zaupam, da bo institucija pravično razsodila med menoj in sosedom, da 
se bo ravnala po pravu, ne pa po kakšni drugi logiki? Ali elita ve, kakšne institucije pravne države mora vzpostaviti, da bo 
raslo zaupanje ljudi v skupni projekt? 

• Ljudmila Novak: Za ohranitev EU je treba ideološke boje pustiti za sabo. Intervju: Ljudmila Novak. Pogovarjala 
se je: Sandra Hanžič. Delo, Ljubljana, 15. april 2019  

https://www.delo.si/evropa-smo-ljudje/novice/ljudmila-novak-za-ohranitev-eu-je-treba-ideoloske-boje-pustiti-za-sabo-
171146.html  
Le ena stranka na desnem polu bi marsikoga odvrnila od volitev, zato gre NSi v boj samostojno.  
 
Ljubljana – Krščanski demokrati se na tokratne volitve podajajo samostojno, saj so prepričani, da mora tudi na desnici 
obstajati alternativa. V svojem četrtem naskoku na Bruselj mesto nosilke prepuščajo svoji nekdanji dolgoletni predsednici 
Ljudmili Novak. Slovenskega komisarja bi morali izbrati tudi glede na volilni izid strank na majskih volitvah, je prepričana. 
Izkušena političarka je v preteklosti vodila občino Moravče in ministrstvo za Slovence po svetu. Če bo izvoljena na majskih 
evropskih volitvah, bo prekinila svoj četrti mandat poslanke državnega zbora in se po desetletju vrnila na evropski politični 
parket. Od tam bo po vseh neposrečenih poskusih reševanja zagat Unije, od katerih omenja banke, brexit in migracije, 
evropsko politiko ponovno poskušala približati državljanom. V njej ne sme biti prostora za kakršnekoli skrajnosti, opozarja. 
Kako gledate na sistem vodilnih kandidatov za predsednika evropske komisije, ki za marsikoga ni dovolj transparenten? 
Sistem ni dovolj dorečen. Dosedanja praksa je bila, da je kandidata, ki je nato postal predsednik, predlagala politična 
skupina z največjo podporo v parlamentu. A v prihodnjem mandatu na tem mestu potrebujemo povezovalno, kredibilno in 
kompetentno osebo. Časi so prenevarni, da bi to mesto zaupali nekomu brez vizije in poguma, saj nas čaka zahtevno 
obdobje. Zaradi zadnjih dogodkov me skrbi celo obstoj EU, kot jo poznamo danes. Tako kot se pomena svobode zavemo 
šele takrat, ko nam jo odvzamejo, se moramo zavedati, da EU ni nekaj samoumevnega. Za njo se je treba boriti. 
Koga podpirate za predsednika? 
Manfreda Webra iz EPP. Ne le ker prihaja iz naše politične družine, temveč zato, ker ga poznam še iz časov, ko sem bila 
evropska poslanka. EU je v obdobju, ko bo treba ideološke boje in politične egotripe potisniti v ozadje, v ospredje pa dati 
kredibilnost. Je demokrat z energijo in odprtostjo za dialog, predvsem pa spoštuje sočloveka in temeljne vrednote EU. 
Razume, da je treba vrniti občutek varnosti in poskrbeti za tiste, ki so pomoči potrebni. Razume, da se mora EU vrniti h 
koreninam, saj brez svobode, pravičnosti in varnosti ne more obstati. 
Zadnji teden so zaznamovale suverenistične stranke. So opozorila o njihovem vzponu pretirana? 
Pa ne samo to. Orbánov krog ljudi je z ustanavljanjem medijskih agencij v tujini poskušal razširiti svojo propagando. To samo 
po sebi ni problem, a ker ta propaganda vsebuje skrajne elemente ščuvanja ljudi in razpihovanja sovraštva, me to izjemno 
skrbi. Opozorila so upravičena. Zgodovina nam je pokazala, kam lahko skrajnosti pripeljejo Evropo, če jih pravočasno ne 
zaustavimo. Da ne bo pomote: razumem ljudi, ki so jezni na EU in čutijo, da je Bruselj le za elite, ki se ukvarjajo same s sabo. 
Potrebne so korenite spremembe, sicer se nam lahko zgodi sesutje in ponovitev scenarija iz nekega izjemno mračnega 
obdobja. 
»Razumem ljudi, ki so jezni na EU in čutijo, da je Bruselj le za elite. Potrebne so spremembe, sicer se lahko zgodi scenarij iz 
nekega mračnega obdobja.«  
Je k priljubljenosti skrajnih politik prispevala odtujenost Unije od ljudi? 
EU je po najhujši finančni in bančni krizi med letoma 2008 in 2015 pozabila na ljudi. Reševala je banke, kar je bilo sicer nujno 
potrebno, a to je pri malem človeku ustvarilo občutek, da je politika pozabila nanj. Zdaj imamo razmere, ko posel še dobro 
cveti, ljudje imajo službe, a so hkrati izgoreli, nova kriza pa je že na obzorju. Zato hiter gospodarski razvoj in materialne 
dobrine niso več dovolj, pomembno se je ozreti tudi na notranje zadovoljstvo in duševno zdravje ljudi. S sistemom je nekaj 
narobe, smo na hudi prelomnici. 
Celina je v demografski krizi. 
Drži. Zato nekatere države čutijo večjo potrebo po migrantih. A problem nastane, ker se državljani počutijo izigrane. Pozabili 
smo na pomembnost dela in življenja, a za vse probleme v neki državi ni kriva le EU. Velikokrat izhajajo z nacionalne ravni, ki 
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jih vlade ne znajo rešiti in potem za to okrivijo EU. Vsaka članica ima probleme, ki jih mora najprej reševati sama. EU pa 
mora omogočati sodelovanje, da bomo ohranjali blagostanje in mir ter naše temeljne vrednote. 
Omenili ste migracije, pri urejanju katerih so bile članice prepuščene same sebi. 
Migrantska kriza leta 2015 je razkrila vso nefunkcionalnost, nepovezanost in odtujenost evropskih institucij od težav v 
članicah. Govorimo lahko o krizi evropskih institucij, a glavni razlog kolapsa izvira iz neenotnosti v zunanji in varnostni 
politiki. Države so na lastno pest diktirale politiko priseljevanja, da bi rešile pomanjkanje delovne sile. Priseljevanje ni 
problematično, če je zmerno in če poznamo svoje zmožnosti. Ker ni bilo vizije, je nastal kaos, zaradi katerega so državljani 
prestrašeni in zmedeni, EU pa na robu prepada. Vsiljevanje kvot državam ni primerno, to vprašanje moramo rešiti z 
demokratičnim procesom. 
 
Ali zmanjka smernic tudi pri izbiranju slovenskega komisarja? V NSi ste predlagali, da bi se pri tem upošteval volilni 
rezultat. 
Vsekakor bi morala obstajati merila za izbor. Poleg politične podpore, znanja in izkušenj mora oseba biti sposobna dialoga 
ter zastopati tudi slovenske interese, čeprav je komisarjeva naloga v prvi vrsti zastopati stališča EU kot celote. Prav bi bilo, 
da bi bil posredno izvoljen od ljudi. Kandidati na volitvah dobimo podporo volivcev, medtem ko je komisar izvoljen na 
predlog vlade. Volilni rezultat bi do neke mere morali upoštevati, postopki doma pa bi morali biti bolj natančno opredeljeni. 
Komu je evroposlanec bolj zvest: svoji evropski politični skupini ali domačim interesom? 
V prvi vrsti mora biti zvest svojim vrednotam in vesti, v srcu mora imeti Slovenijo in državljane, ki so ga izvolili, a se mora 
hkrati zavedati pomena EU. 
So bili naši evroposlanci doslej enotni v zastopanju »nacionalnega interesa«? 
Evroposlanci lažje sodelujejo med seboj, saj pokrivajo širša področja in so odmaknjeni od domačega dogajanja. Je pa res, da 
je pogosto že domača politika na liniji pozicija-opozicija neenotna, zato je to enotnost težko doseči, prav tako si vsakdo 
drugače razlaga nacionalni interes. 
Poslanci niso predstavniki vlade, da bi morali v Bruslju zastopati njena stališča. A tokrat bo treba resnično stopiti skupaj in 
reci bobu bob, saj so na kocki bistveno večje stvari od posamičnih mandatov evropskih poslancev. Slovenija bo leta 2022 
ponovno predsedovala EU, ko bo postavila tudi svoje prioritete. Pri tem je pomembno sodelovanje s slovenskimi poslanci v 
evropskem parlamentu, ki so lahko vladi tudi v veliko pomoč pri predsedovanju. Vsi si želimo, da bi to nalogo Slovenija 
dobro opravila in si povrnila izgubljeni ugled. 
Kakšen rezultat na volitvah pričakujete v stranki? 
Želimo si najmanj enega poslanca. Možna je izvolitev dveh, saj smo na prvih evropskih volitvah leta 2004 že imeli dva. V 
zadnjem mandatu smo se povezali s SLS in prav tako dobili dva, ki bi ju morda dobili tudi brez tega. 
V EPP so si želeli skupnega nastopa svojih članic. SDS in SLS sta se povezali, vi greste na volitve sami. Kako bo to vplivalo 
na uspeh desnice? 
Za samostojno pot smo se odločili zato, ker imamo kredibilno listo in ker je NSi dobra alternativa. Če bi bila na desnem polu 
samo ena stranka oziroma skupna lista, bi to lahko marsikoga odvrnilo od volitev. Možnost demokratične izbire na desnici je 
izredno pomembna. 
Vesela sem, ker bo na teh prelomnih volitvah v evropski parlament stranka imela kandidate, ki bodo lahko v vsakem 
trenutku kompetentno zastopali Slovenijo in bodo tudi enakovredni sogovorniki izkušenim politikom iz drugih držav. Vemo, 
da so v evropski parlament pogosto izvoljeni bivši ministri, predsedniki vlad, komisarji in drugi že uveljavljeni politiki. 
Kakšno bo vzdušje v stranki, če Lojze Peterle ne bo izvoljen? Sam dvomi o tem, da bodo volivci nagradili kandidate, ki ste 
trenutno poslanci DZ? 
V teh časih se večkrat spomnim na svojega očeta, ki je dejal, da funkcije pridejo in gredo, a so naša dejanja tista, ki ostanejo. 
Zato se Peterletu zahvaljujem za delo, ki ga je v zadnjih 15 letih opravil v evropskem parlamentu in da je stranko uspešno 
vodil na vse volitve. Njegovega pečata ni možno izbrisati. 
Čeprav sem mu bila pripravljena dati prednost, je stranka za nosilko liste izbrala mene. Nosilci imamo prednost, saj nam 
stranka z uvrstitvijo na prvo mesto da poseben pomen, a izvoljen je lahko prav vsak, ki mu volivci namenijo preferenčni glas.  
Če boste izvoljeni, na katerih področjih bi radi delovali? 
Največ izkušenj imam v odboru za kulturo, izobraževanje, mladino, medije in šport, a menim da bo v prihodnje treba 
posvetiti pozornosti tudi politikam, ki so izraz skrbi za človeka. 
Podjetja, banke in finančne institucije ne morejo obstajati brez delovne sile ter zadovoljnih in zdravih državljanov. Ker 
kariera in funkcije niso najpomembnejše, se bo treba zavzeti za večje spoštovanje človeka, družine in druge vrednote, ki so 
oblikovale evropsko demokracijo. 
Treba je spodbujati povezovanje na področju kulture ter ohranjati pestro kulturno dediščino Evrope. Več skrbi moramo 
nameniti vzgoji za vrednote, iz katerih je zrasla. 
Nadgraditi bo treba program Erasmus+, ki mladim in tudi drugim omogoča širjenje obzorij in nabiranje izkušenj v drugih 
evropskih državah. A razporeditev po odborih bo odvisna od tega, kateri slovenski poslanci iz vrst EPP bodo izvoljeni v 
parlament, saj se znotraj skupine potem dogovorijo o članstvu v odborih. 

• Šarčevi leviti bruseljski vrhuški: Juncker je politično pristranski. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 16. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/sarceve-levite-bruseljski-vrhuski-juncker-je-politicno-pristranski-172004.html  
Evropska komisija bi morala jasno povedati Hrvaški, naj uresniči arbitražno razsodbo. Sistem vodilnih kandidatov po 
njegovem ni zakonit in demokratičen.  
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Bruselj – Premier Marjan Šarec se je odločil za frontalni napad na evropsko komisijo in njenega predsednika Jean-Clauda 
Junckerja glede njune vloge po odločitvi arbitražnega sodišča o slovensko-hrvaški meji. 
Po Šarčevi logiki je Bruselj obravnaval Zagreb v rokavicah, ker tamkajšnja vladajoča stranka HDZ – tako kot sam Juncker – 
prihaja iz družine Evropske ljudske stranke. 
Slovenski premier je prepričan, da bi evropska komisija morala pozvati hrvaško vlado, naj uresniči arbitražno razsodbo. 
»Razočarani smo bili, ko Juncker ni jasno rekel, da se moramo držati vladavine prava. Rekel je, da se ne bo postavil na 
nobeno stran – ne na slovensko ne na hrvaško. Kar bi moral reči, je: morate spoštovati vladavino prava,« je Šarec povedal za 
bruseljsko novičarsko spletišče Politico.  
»Potrebujemo evropsko komisijo, ki se bo držala vladavine prava …  Potrebujemo komisijo, ki bo manj politična,« je ocenil. 
Poleg tega je prepričan, da je bila evropska komisija pristranska v korist velikih članic. Sam si želi, da bi bolj zagovarjala šibke 
države. Moti ga, denimo, Junckerjeva opazka, da so bili popustljivi do Pariza glede spoštovanja proračunskih pravil, ker je 
Francija pač Francija. 
V evropski komisiji so za Politico pojasnili, da se je Juncker simbolno in premišljeno odločil, da bo začel dialog o prihodnosti 
Evrope v Sloveniji (obisk marca 2017), ki jo nekateri vidijo kot eno od novih in majhnih članic. S tem naj bi se bil poklonil 
Sloveniji. Glede meje s Hrvaško so sporočili, da je evropska komisija spodbujala obe strani, naj dosežeta sporazumno 
rešitev. 
Bruselj odločno zavrača Šarčeve očitke 
V evropski komisiji sicer na vprašanje Dela sicer niso hoteli neposredno komentirati Šarčevih komentarjev, a so širše 
pojasnili svoja znana stališča in dejstva, »ki govorijo samo zase«. Pripeli so tudi Junckerjev nastop na tiskovni konferenci v 
Sloveniji pred dvema letoma, v katerem pripisuje velik pomen malim članicam. 
 Glede mejnega vprašanja pojasnjujejo, da evropska komisija ni bila del arbitražnega procesa med Slovenijo in Hrvaški. Tako 
tudi ni del sodnih postopkov pred Sodiščem EU, ki ga je Slovenija sprožila po 259. členu Pogodbe o EU.   
»Komisija je vedno na strani pravne gotovosti  v interesu vsej strani. Zato smo zmeraj poudarjali pomen postopka arbitraže 
in spodbujali obe strani k sporazumni rešitvi,« so sporočili. Zadeva da ostaja v rokah obeh držav in zdaj tudi Sodišča EU. 
Glede Šarčevih očitkov o zanemarjanju malih držav članic pojasnjujejo, da je Juncker prvi obisk po objavi bele knjige po 
prihodnosti EU 1. marca 2017 opravil v Ljubljani. Slovenijo je izbral premišljeno in simbolično; tudi zato, ker je med 
članicami, ki jih nekateri obravnavajo kot nove in majhne.   
»Vedno je jasno povedal, da so vse države članice enake in da so v bistvo male pogosto bolj izkušene pri gradnji mostov,« so 
pojasnili držo predsednika evropske komisije  To da med drugim izhaja iz Junckerjevih izkušenj, saj sam prihaja iz male 
članice, Luksemburga.    
Konkretno navajajo, da je Juncker pomagal Sloveniji pri zaščiti vina teran.  
Tudi Orbán je oster in kritičen 
Takšne kritike evropske komisije in njenega predsednika so v praksi EU bolj izjema. Značilne so, denimo, za politiko 
madžarskega premiera Viktorja Orbána. 
Kot najboljšo kandidatko za Junckerjevega naslednika je Šarec zagovarjal komisarko za konkurenco Margrethe Vestager, ki 
prav tako prihaja iz liberalne politične skupine (ALDE). O svoji »viziji« Unije je dejal, da ni federalist in da si želi EU, ki ne bi 
prelagala, marveč hitro sprejemala odločitve.  
Sistem vodilnih kandidatov nezakonit? 
Postavil se je tudi proti sistemu vodilnih kandidatov na evropskih volitvah. V skladu s sistemom bi predsednik evropske 
komisije moral postati vodilni kandidat politične družine, ki na volitvah dobi največ evropskih poslancev. »To ni zakonito … 
To ni demokratično,« je o sistemu povedal Šarec. Po pravnem redu EU sicer voditelji članic (evropski svet) predlagajo 
evropskemu parlamentu kandidata v izvolitev.   
Šarec je še enkrat kritiziral predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija zaradi njegovih izjav v Bazovici in 
govorjenja o pozitivnih plateh Benita Mussolinija. 
Vesel za Zelenskega 
Glede ukrajinskega komika Volodomira Zelenskega, ki utegne postati prihodnji predsednik Ukrajine, je v šali povedal: 
»Vesel sem, da Slovenija ni edina država, ki gre po tej poti.« Sicer naj bi igralci in komiki imeli nekaj skupnih lastnosti s 
politiki. »Za igranje komedije moraš veliko brati, veliko moraš opazovati, moraš preučevati karakterje in to ni lahko,« je 
pojasnil in nadaljeval: »V politiki moraš imet pogum, moraš nastopati in vedeti veliko stvari. Moraš se hitro učiti.« 

• Angelika Mlinar: »Politiki moramo biti ideološki«. Intervju:  Angelika Mlinar. Pogovarjala se je: Barbara Eržen. 
Delo, Ljubljana, 17. april 2019  

Angelika Mlinar, nosilka liste SAB na evropskih volitvah - nekdanja podpredsednica evropske stranke Zavezništva 
liberalcev in demokratov za Evropo (Alde) in avstrijska evropska poslanka 
https://www.delo.si/novice/slovenija/angelika-mlinar-politiki-moramo-biti-ideoloski-172184.html  
Klasična političarka s političnim okvirom, ki pravi, da zato točno veste, pri čem ste.  
 
 
Ljubljana – »Stranke moramo predlagati kandidate, ki bodo kos tem burnim časom v Evropi in svetu,« je ob predstavitvi 
svoje liste za evropske volitve navedla Alenka Bratušek. Svojo, tako je navedla predsednica stranke SAB, nalogo so opravili z 
izbiro Slovenke iz avstrijske Koroške, nekdanje podpredsednice evropske stranke Zavezništva liberalcev in demokratov za 
Evropo (Alde) in avstrijske evropske poslanke Angelike Mlinar. Da na listi svoje stranke NEOS, ki jo je pomagala ustanoviti, 
ne bo kandidirala, ker znotraj stranke nima podpore, je sporočila že maja lani, a avstrijska ugibanja, da bo vendarle 

https://www.politico.eu/article/slovenian-pm-we-need-a-commission-that-obeys-rule-of-law/
https://www.delo.si/novice/slovenija/angelika-mlinar-politiki-moramo-biti-ideoloski-172184.html


kandidirala, je končala šele z naznanitvijo kandidature v Sloveniji. 
Vaša kandidatura na listi SAB je presenetila. Kdaj ste začeli pogovore z Alenko Bratušek? 
Po kongresu SAB. Ni bilo dolgo načrtovano. 
Vas je vprašala ona? 
Seveda. Sama nisem veliko razlagala, da ne nameravam ponovno kandidirati na listi svoje stranke NEOS, a v Bruslju so 
vedeli. V Aldeju so me intenzivno prepričevali, naj vendarle kandidiram, a sem vsem in vsakič znova pojasnila, da čeprav 
sem rada poslanka in čeprav mislim, da svoje delo solidno opravljam, ni govora, da bi kandidirala proti lastni stranki. To sem 
pojasnila tudi Alenki Bratušek, ki me je nato povabila, naj postanem nosilka liste SAB. Najprej sem bila presenečena, a sem 
se potem odločila, da izziv sprejmem. 
Z Alenko Bratušek sta si blizu, a kljub temu: zakaj SAB in ne katera od drugih liberalnih strank? 
Moja želja je bila, da bi se sredinske stranke dogovorile za skupno listo. Tega so si želeli tudi v Aldeju, a se je predsednik LMŠ 
odločil drugače. Na skupni listi, v kateri bi sodelovala tudi SAB, bi bila pripravljena kandidirati, pri čemer nikakor ne bi 
vztrajala, da sem nosilka take liste. Ne bi pa kandidirala pri kateri drugi stranki. Z Marjanom Šarcem sva se srečala zgolj 
dvakrat, s predsednikom SMC Mirom Cerarjem se poznava s kongresov Aldeja, z Alenko Bratušek pa sem zelo dobro in 
najtesneje sodelovala. Politika je zelo osebna zadeva in temelji na zaupanju. 
Koliko evropski poslanec predstavlja državo, v kateri je izvoljen? 
To je kočljivo vprašanje. V evropskem parlamentu nisem zastopala le avstrijskih interesov, ampak vedno skupno dobro. Sem 
se pa hkrati vedno zavzela za konkretne individualne interese, če so bili ti utemeljeni. Unija temelji na upoštevanju in 
izenačenju interesov majhnih in velikih. 
Ni govora, da bi v Avstriji kandidirala proti lastni stranki, pravi Angelika Mlinar, ki se na listi Stranke Alenke Bratušek (SAB) 
poteguje za nov mandat.  
V javnosti so vas ob izvolitvi leta 2014 označevali za »deveto slovensko evroposlanko«. Kako ste do zdaj sodelovali s 
slovensko osmerico? 
Najtesneje sem sodelovala s Tanjo Fajon, saj sva obe v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
ter Ivom Vajglom, ki je kolega iz poslanske skupine Alde. Manj sem sodelovala s slovenskimi poslanci iz Evropske ljudske 
stranke. 
Je pa sodelovanje prek strankarskih meja v evropskem parlamentu nujno za uspešno delo, prenese se lahko tudi na 
notranjepolitični teren. Ob hrvaški spominski slovesnosti v Libučah pri Pliberku, ki se je spremenila v srečanje za 
rehabilitacijo ustaštva, smo, denimo, trije evropski poslanci iz različnih strank opozorili na zlorabo te prireditve in dosegli, da 
Katoliška cerkev tega ne bo več podpirala. To mi je blizu in tudi v evropskem parlamentu veljaš za uspešnega poslanca, če si 
sposoben doseči konsenz med političnimi skupinami. 
Ste že opazili kakšno razliko med slovenskim in avstrijskim političnim prostorom? 
Vse, kar lahko do sedaj rečem je, da se do mene vsi obnašajo zelo spoštljivo in če se bo tako nadaljevalo, smo vsi zmagali. 
Skupina Alde, ki ji pripadate, je bila pred petimi leti z Guyjem Verhofstadtom na čelu zagovornik sistema z vodilnim 
kandidatom. Zakaj ste zdaj proti? 
Bila sem podpredsednica stranke Alde in ko se je izkazalo, da se ne bomo mogli dogovoriti za vodilno kandidatko oziroma 
kandidata (spitzenkandidata) naše evropske stranke za predsednika evropske komisije, nisem bila zadovoljna. Eden od 
najpomembnejših razlogov za odločitev, da vodilnega kandidata Alde nima, pa je gotovo odklonilna drža do tega, ki jo je 
izrazil predsednik Francije Emmanuel Macron, čigar stranka se pogaja za vstop v skupino Alde v evropskem parlamentu. 
Namesto tega imamo zdaj skupino evropskih politikov, imenovano Team Europe, ki podpira kandidate Aldeja v državah 
Evropske unije, a nihče pravzaprav ne razume njene vloge. Po eni strani je taka ekipa nekaj dobrega, saj so v tej skupini 
osebnosti iz več držav Evropske unije, z marketinškega vidika pa je tak nastop precej težji. Se je pa pri tem seveda treba 
vprašati, kdo v Sloveniji sploh pozna Manfreda Webra ali Fransa Timmermansa. 
Z obiskom v Sloveniji sta vendarle pripomogla k svoji prepoznavnosti. 
Se strinjam. Kot rečeno bi se tudi jaz odločila za takšno predstavitev. Kot vodilno kandidatko stranke Aldeja sem videla in 
podpirala evropsko komisarko Margrethe Vestager. Se je pa tudi ona dolgo odločala, ali prevzeti to vodilno mesto, saj ji 
domača vlada ni najbolj naklonjena. Vodja evropske komisije pa lahko postaneš samo s podporo svoje lastne države. 
Kakšno pa je vaše mnenje o Manfredu Webru, najverjetnejšem kandidatu za predsednika evropske komisije? 
Še vedno nisem stoodstotno prepričana, da je to že odločeno. Nenavadno pa bi bilo, da bi imeli predsednika evropske 
komisije, ki nima izkušenj z izvršne veje oblasti. Nikoli ni bil minister ali predsednik vlade. 
 



 
Slika: Ob predstavitvi svoje kandidature je poudarila, da smo pred pomembnimi izzivi in da v novem sklicu Evropskega 
parlamenta časa za učenje resnično ne bo. Foto: Leon Vidic/Delo  
 
Omenili ste tudi Marcona. Kaj menite o njegovi viziji za evropski preporod? 
Vsaj vizijo je predstavil in seveda je tako, da ko nekaj predstaviš, te vsi napadejo, ker imajo kaj napasti. Lahko se 
pogovarjamo o podrobnostih, a gre za pravilen pristop, s katerim je sprožil pogovore o prihodnosti Unije. Ne nazadnje je na 
njegovo pobudo odgovorila tudi nova vodja CDU, stranke Angele Merkel, Anneget Kramp-Karrenbauer. Take razprave so 
dobrodošle in jih potrebujemo, tudi zato, da bi preprečili širitev težavnih političnih sil, kakršne so na Madžarskem, Poljskem 
in v Italiji in ki uspevajo predvsem zaradi dvomov ter pomanjkanja pravih informacij o Uniji in rešitvah za prihodnost. 
Sedanji predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob svojem nastopu napovedal, da bo vodil politično 
komisijo. Bi takšna morala biti tudi naslednja? 
Njegova izjava je bila provokativna predvsem zato, ker živimo v času, ko naj politik ne bi bil politik. Jaz sem klasična 
političarka, z jasnim političnim okvirom in pri meni tako točno veste, pri čem ste. Izjava Junckerja mi je bila v tem pogledu 
všeč. Politiki moramo biti ideološki, tudi jaz ne grem k mizarju, če me boli zob, samo zato ker si želim poskusiti nekaj 
novega. Res pa je vladavina prava nad vrednotami in političnim prepričanjem posameznika, in to sem v tej komisiji v 
nekaterih primerih, tudi tistih, povezanih s Slovenijo, pogrešala. 
Grška kriza, migracijska kriza, brexit … Vse to je zaznamovalo sedanji mandat evropske komisije. Kaj bo zaznamovalo 
prihodnjega? 
Pomembno vprašanje je še vedno skupna azilna in migracijska politika – to je vprašanje, ki ga nobena država ne bo mogla 
rešiti sama in potrebujemo dogovor na ravni držav članic. Potrebujemo pa tudi razpravo o socialni uniji – o posledicah 
digitalizacije, robotizacije, umetne inteligence. Ne moremo govoriti le, kako čudovit je tehnološki napredek, ljudje pa bodo 
izgubljali delovna mesta. Vprašanje je tudi, kako bomo na sistemski ravni nadaljevali z evrom in ali smo pripravljeni za 
naslednjo krizo. Nadaljevali pa se bodo tudi pogovori in dileme v zvezi z brexitom, ne glede na to, ali se bodo Britanci 
umaknili ali ne. Tudi zato sem ob predstavitvi svoje kandidature poudarila, da smo pred pomembnimi izzivi in da v novem 
sklicu evropskega parlamenta časa za učenje ne bo.  
Pri zadnjem izbiranju slovenskega komisarja, za mesto katerega se je potegovala tudi Alenka Bratušek, se je pojavljalo 
veliko dilem o načinu izbiranju in transparentnosti. Bi morali bolj doreči pravila? 
Države imajo izbiro evropskega komisarja različno urejeno. Klasični pristop je, da odloči vlada in imenuje le eno osebo. Kot 
liberalka menim, da bi morali spoštovati demokratičen proces – vlada bi imenovala tri osebe, od tega vsaj eno žensko, če ne 
dve – v državnem zboru pa bi se po zaslišanju po vzoru evropskega parlamenta odločilo za kandidata. Moja drža glede 
dogajanja z Alenko Bratušek pa je bila jasna, v bistvu so jo lastni ljudje onemogočili. 

• Mariju Čuku nagrada vstajenje. Igor Bratož. Delo, Ljubljana, 17. april 2019  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/mariju-cuku-nagrada-vstajenje-172496.html  
Tržaški pisatelj bo nagrado prejel za roman Prah, ki obravnava slovensko narodno skupnost v Italiji.  
 

 
Slika: Marij Čuk bo nagrado prejel za sklepni roman svoje zamejske trilogije. Foto: Blaž Samec 
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Komisija literarne nagrade vstajenje je včeraj na sedežu Slovenske prosvete v Donizettijevi ulici v Trstu odločila, da 56. 
literarno nagrado vstajenje prejme pesnik, pisatelj, gledališki režiser in kritik Marij Čuk za roman Prah, ki ga je izdala tržaška 
založba Mladika in sklepa njegovo trilogijo romanov, v katero sodita še Pena majskega vala iz leta 1998 in Molk koloradskih 
hroščev, izdan leta 2016. 
Komisija, ki jo sestavljajo Lojzka Bratuž, Robert Petaros, Zora Tavčar, Neva Zaghet, Magda Jevnikar in Marij Maver, je iz 
lanske izvirne knjižne bere pregledala dvaintrideset del zamejskih in zdomskih avtorjev, ki so izšla v lanskem letu in na koncu 
izbrala roman Marija Čuka. Po mnenju žirije avtorjev roman obravnava slovensko narodno skupnost v Italiji po drugi 
svetovni vojni, ob osebni zgodbi protagonista se dotika političnih pretresov, odkrito se loteva odnosov in strankarskih 
razprtij, dilem in odločitev ter usode skupnosti, ki se neizogibno spreminja in išče rešitve. 

 

 
Slika: Roman Prah je založba Mladika izdala lani. Foto Mladika  
 
Založba Mladika Prah z literarnovednega in vsebinskega vidika označuje za nenavaden in presenetljiv roman, ki bralca 
zajame v svoj vrtinec že s prvim stavkom, mu vzbuja radovednost in ga prisili, da z branjem ne odneha do zadnje pike. 
Narativni lok je neizprosen in sega v obdobje od 1. maja 1945 do danes, glavni junak pa se v tem časovnem razdobju sooča s 
tokom zgodovine, junaštvom, razkrojem skupnosti, vztrajanjem, ljubeznijo in iskanjem možnosti preživetja v svetu, ki je 
postal površen in je izgubil vrednosti in vrednote. Usoda posameznika se prepleta z usodo naše družbe, še posebej 
slovenske narodne skupnosti v Italiji, zato je vsebina romana zelo blizu čutenju ljudi, je njihov glas in misel. 
Kritik Matej Bogataj je o Čukovem romanu zapisal, da je »na sledi prejšnjega, Molka koloradskih hroščev; pisatelj v obeh 
namreč ob protagonistovi intimni zgodbi zasleduje spremembe v vlogi slovenske manjšine v Italiji, popisuje burno in 
občasno orgiastično dogajanje v krovnih organizacijah manjšine, razprtije med dvema blokoma, ki s paktiranjem z večinsko, 
italijansko strankarsko politiko postopno slabita položaj jezika, omogočata razpad institucij in slabljenje narodne 
identitete.« 
Tržaška žirija je svojo odločitev pospremila z mnenjem: »Avtor s svojo kritičnostjo spodbuja k razmišljanju in razpravi.« Tako 
je bil intoniran tudi njegov roman Molk koloradskih hroščev, v pripovedovanju manjšinskega vsakdana in v poglabljanju 
nedorečenosti italijansko-slovensko-manjšinskih odnosov je Čuk ponudil vrsto izzivov in ubira v svoji trezni naraciji tudi 
strune ironije in humorja. 
Čuk je iz slovenistike in romanistike diplomiral leta 1975 na ljubljanski univerzi, nato paje  služboval v Gorici in Trstu kot 
učitelj, novinar in urednik, bil je sodelavec različnih slovenskih časnikov in časopisov, tudi Dela, dalj časa je na tržaškem 
sedežu italijanske RAI vodil slovenske radijske in televizijske dnevnike, deset let pa je bil direktor slovenskega 
informativnega sporeda RAI. 
Doslej je Čuk izdal osem samostojnih pesniških zbirk. Nagrado – denarni del prispeva Zadružna kraška banka z Opčin – bodo 
Mariju Čuku slovesno podelili 13. maja zvečer v Peterlinovi dvorani na Donizettijevi ulici v Trstu. 

• Doktorska obdelava jare kače o sporu zaradi meje. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 17. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/doktorska-obdelava-jare-kace-o-sporu-zaradi-meje-172140.html  
Pod drobnogledom: Na univerzi Duisburg-Essen pripravljen doktorat s temeljito analizo zgodovine, vsebine in učinkov 
slovensko-hrvaškega vprašanja  
 
 
Bruselj – Vprašanje meje, ki je že več kot četrt stoletja stalnica v odnosih Slovenije in Hrvaške, občasno vzbudi zmerno 
zanimanje po Evropi. Kot tema, v kateri se prepletajo mednarodno pravo, zgodovina, evropske institucije, širitev EU in 
dnevna politika, je poseben izziv za strokovno obravnavo. 
To temo je na fakulteti za družbene vede univerze Duisburg-Essen raziskoval Nemec Thomas Bickl. Rezultat je njegova, 
konec tedna oddana doktorska disertacija Mejni spor med Hrvaško in Slovenijo – stopnje razvlečenega konflikta in njegov 
učinek na širitev EU. Delo, ki ima brez bibliografije in prilog 264 gosto natipkanih strani, obravnava spor, od postavljanja 
prvih nadzornih točk na meji leta 1991 do zadnjih zapletov s prisluhi. Temelji na analizi virov, ki so nastali v skoraj treh 
desetletjih. Avtor je intervjuval številne akterje iz obeh vpletenih držav, drugih članic in institucij EU. 
Brez manevrskega prostora 
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V njih je kar nekaj zanimivosti. Hrvaški premier Andrej Plenković, denimo, je avtorju 28. junija lani pojasnjeval, kako si je 
predstavljal dvostransko reševanje na podlagi arbitraže. Želel bi si razmejitve »nekoliko bliže črti sredine« v Piranskem 
zalivu. Zaradi domačega pritiska da glede tega »nima manevrskega prostora«. V kontekstu razprav o ravnanju Bruslja, ki ni 
hotel pritisniti na Hrvaško glede uresničevanja razsodbe, Bickl piše o politični odločitvi evropske komisije, da pri postopku, ki 
ga je pred Sodiščem EU začela Slovenija, ostane nevtralna. 
Ko opisuje logiko Zagreba, navaja, da po stališču hrvaške vlade vprašanje meje po mednarodnem pravu ni rešeno, saj ne 
priznavajo arbitražne razsodbe. Tako da rešitev spora ne more biti odvisna od prava EU. Po drugi strani Bickl navaja, da je že 
v sami hrvaški pristopni pogodbi izvrševanje vzajemnih ribolovnih pravic vezano na uveljavitev arbitražne razsodbe. 
Opozarja na tolmačenje pravne službe evropske komisije, da bi morale Unija in članice spoštovati mednarodno pravo, kar bi 
morale pokazati tudi v tej zadevi. 
Bickl se ne strinja s tezo Zagreba o nedopustnosti slovenske tožbe – da Sodišče EU sploh ne more obravnavati zadeve. »Na 
kratko: videti je, da ima sodišče jurisdikcijo in da bi moralo ugotoviti hrvaške kršitve prava EU,« je ocenil. Tako bi od Hrvaške 
zahtevali končanje kršitev (načela lojalnega sodelovanja, schengenskega zakonika, ribolovne ureditve, prostorskega 
načrtovanja) z začetkom izvajanja razsodbe. Hrvaška namreč Sloveniji onemogoča izvajanje prava EU na ozemlju, ki ji 
pripada skladno z arbitražno razsodbo. 
Hrvaški izstop iz arbitraže po avtorjevi oceni sledi politični logiki, ne pravni realnosti. V ozadju je analiziral tehtanje hrvaške 
vlade. »Političnim stroškom implementacije v Zagrebu pripisujejo večjo težo kot koristim od trajne rešitve spora,« je 
prepričan Bickl. Z uporabo modela, filtra nacionalne identitete je ugotavljal občutljivost Hrvaške za ozemeljska vprašanja, 
povezano z vojno in žrtvami. To ima poseben pomen, če je razmejitev obravnavana kot ozemeljska izguba. Zato vidijo izstop 
iz politično omadeževane arbitraže kot nižji strošek v primerjavi s posledicami nespoštovanja razsodbe. 
Hrvaške želje 
A Bickl opozarja, da bi takšno odločitev morali obravnavati v kontekstu hrvaške želje po vstopu v schengen in območje evra. 
Za uresničitev obeh ciljev potrebuje soglasje Slovenije. Ena od Bicklovih ugotovitev je, da bi uresničevanje arbitraže 
zahtevalo prilagajanje veljavne sheme ločene plovbe v severnem Jadranu, sklenjeno med Hrvaško, Italijo in Slovenijo. 
Podobno naj bi veljalo tudi za ribolovno območje na podlagi italijansko-jugoslovanskega sporazuma iz leta 1983, saj na 
znamenitem območju stika (Slovenije z odprtim morjem) naj ne bi bilo ribolova. 
Kot enega od predlogov za lažje hrvaško uresničevanje arbitražne razsodbe s Slovenijo, Bickl vidi sveženj s Črno goro. Ob 
vstopu v Boko Kotorsko pri Prevlaki skoraj dve leti velja začasen režim, ki bi lahko postal trajen. Glede prihodnjih širitev, kjer 
Bruselj zahteva vnaprejšnjo rešitev dvostranskih sporov – to je zapisano v lanski strategiji EU za Balkan – pa predlaga širši 
okvir z jasnimi postopki, časovnicami in posredniško vlogo delovne skupine iz različnih resorjev evropske komisije. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Primer Horvath: Pingpong med poslanci in protikorupcijsko komisijo. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 12. april 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042883001/slovenija/primer-horvath-pingpong-med-poslanci-in-protikorupcijsko-komisijo  
Parlamentarna mandatno-volilna komisija in KPK si podajata žogico, katera je pristojna za ukrepanje v primeru poslanca 
Ferenca Horvatha. Temu pa se smeji: v ozadju ocen o nezdružljivosti njegovih funkcij prepoznava medijski linč in politične 
pritiske nanj kot na poslanca madžarske narodne skupnosti.  
 
Čeprav je predsednik parlamentarne mandatno-volilne komisije (MVK) Ivan Hršak pred dnevi napovedal, da se komisija s 
primerom poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha sploh ne bo ukvarjala, je o tem včeraj vendarle 
spregovorila. Razpravo je sicer skrila pod točko »informacija o izvajanju 12. člena zakona o poslancih« in se do tega, ali bi 
Horvathu moral prenehati poslanski mandat, ni opredelila. Najprej mora svojo nalogo opraviti komisija za preprečevanje 
korupcije (KPK), so poudarjali poslanci iz koalicijskih vrst in o delu komisije pod vodstvom Borisa Štefaneca izrekli vrsto 
kritičnih ocen.  
Kot smo poročali, je poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath še pred nekaj dnevi poleg poslanske funkcije 
zasedal tudi položaj direktorja podjetja Minta, d. o. o. Krepko je torej prekoračil trimesečni rok, v katerem bi moral 
prenehati pridobitno dejavnost, ki ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Če poslanec tega pravočasno ne stori, mu 
preneha mandat, je zapisano v zakonu o poslancih.  
V koaliciji ogorčeni nad KPK 
Da poslanec ne more biti hkrati direktor podjetja, je bilo parlamentarcem četrt stoletja kristalno jasno. Tako so tisti, ki so 
pred prihodom v parlament zasedali direktorski položaj, po izvolitvi na poslanski položaj hiteli z odstopom s čela podjetja. 
Po razkritju, da Horvath tega ni storil, pa se je v poslanskih vrstah pojavilo vprašanje, ali lahko MVK oziroma državni zbor 
sploh kaj ukrene. Hršak poudarja, da zakon o poslancih izrecno navaja le nezdružljivost poslanske funkcije s članstvom v 
nadzornem odboru gospodarske družbe, prepovedi preostalih dejavnosti, torej tudi upravljanja gospodarskih družb, pa 
izrecno ne ureja. Napotuje na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, za izvajanje katerega je pristojna zgolj KPK. 
Sankcije prenehanja mandata neposredno voljenemu funkcionarju pa ne predvideva. MVK za presojo v primeru Horvath 
nima pravne osnove, je prepričan Hršak.  
V koalicijskih vrstah prevladuje stališče, da MVK sicer lahko ukrepa, a šele na podlagi ugotovitve KPK, da je bilo poslančevo 
ravnanje sporno. Kot pravijo, s podatki, kaj vse počne poslanec, razpolaga protikorupcijska komisija in ne parlament. 
Poslanci vladnih strank so tako včeraj izglasovali sklep, naj KPK opravi svojo zakonsko dolžnost in ugotovi dejstva, ki bodo 
podlaga za odločanje parlamentarne komisije. Ob tem so bili do KPK zelo ostri, saj da se ta v zadevi Horvath spreneveda in 
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odgovornost prelaga na poslance. »Resno bi morali razmisliti, ali KPK opravlja svojo nalogo ali ne. Če je ne, naj gre denar, 
namenjen njej, kam drugam,« je poudarila poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik.  
»KPK je katastrofa od institucije,« se je koaliciji pri kritiki Štefanečeve komisije pridružil poslanec Levice Matej T. Vatovec. 
Vprašal se je, kaj bo storil parlament, če KPK stališča o primeru Horvath ne bo sprejela, kar je iz njenih dosedanjih dopisov 
poslancem že mogoče razbrati. »Bo v naslednjem mandatu lahko v parlamentu sedel direktor Luke Koper? Bomo imeli v 
štirih letih državo, ki jo bodo vodili sami gospodarstveniki?« Levica ocenjuje, da ima MVK vse pristojnosti, da ugotovi 
nezdružljivost funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti in o tem obvesti državni zbor. »Če KPK ne bo opravila dela, ki ji 
ga nalaga zakon, bo to pomenilo, da imamo v Sloveniji večji problem, kot je Ferenc Horvath. Potem se bomo lahko vprašali, 
zakaj smo sploh ustanovili neodvisni organ, kot je KPK,« je na bojazen Mateja T. Vatovca o neukrepanju protikorupcijske 
komisije odgovoril poslanec SMC Jani Möderndorfer.  
Zagorc: Postopek lahko izpelje tudi parlament sam 
Profesor ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc mnenje, da zakon o poslancih ne vsebuje prepovedi 
upravljanja gospodarskih družb, ocenjuje kot sprenevedanje. V njem je namreč jasno navedeno, da poslanec ne sme 
opravljati pridobitne dejavnosti, ki je določena s katerim koli zakonom. To pa pomeni tudi, da ne sme biti hkrati direktor 
gospodarske družbe. Na ocene, da mora pred ukrepanjem MVK ugotovitev o nezdružljivosti funkcij podati KPK, Zagorc 
odgovarja, da Štefanečeva komisija sicer lahko vodi postopek, ugotovi obstoj nezdružljivosti funkcij in ukrepa v skladu z 
zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. To pa ne pomeni, da ne bi mogel postopka ugotavljanja nezdružljivosti 
funkcij izpeljati tudi DZ sam. »Nasprotno stališče bi ogrozilo avtonomijo DZ,« pravi profesor na ljubljanski pravni fakulteti. 
Dejstva v primeru Horvath so namreč povsem jasna. Če poslanec v treh mesecih po nastopu mandata ni prenehal opravljati 
pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva s poslansko funkcijo, državni zbor ugotovi, da mu je mandat prenehal. »Tako KPK 
kot parlament sta pristojna, da ugotovita nezdružljivost funkcij, za sprejem pravnih posledic te ugotovitve pa je pristojen 
državni zbor,« poudarja Zagorc. Zelo pomembno se mu zdi, da DZ in potencialno tudi KPK v primeru poslanca Horvatha 
odločita karseda hitro, saj odlašanje vpliva na uresničevanje volilne pravice pripadnikov narodne skupnosti.  
KPK se izmika in odlaša 
Na komisijo za preprečevanje korupcije smo že konec marca naslovili številna vprašanja o nezdružljivosti funkcij poslanca 
Ferenca Horvatha in o pristojnostih KPK. Zanimalo nas je tudi, ali bo komisija v tem primeru ukrepala. Odgovorili so nam 
šele ta teden, na dan, ko se je iztekel zakonski rok za odgovor. Zapisali so en sam izmikajoč stavek: »Komisija bo predmetno 
zadevo obravnavala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter po potrebi uvedla ustrezen 
postopek.«  

• Plenković: Arbitražni sodniki bi na katerem koli drugem sodišču izgubili svoj status. STA. Dnevnik, Ljubljana, 13. 
april 2019 

https://www.dnevnik.si/1042883184/svet/plenkovic-arbitrazni-sodniki-bi-na-katerem-koli-drugem-sodiscu-izgubili-svoj-
status  
Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v pogovoru za hrvaško radiotelevizijo (HRT) vnovič dejal, da hrvaška vlada 
nima nobenega namena vplivati na medije v Sloveniji. Dejal je še, da bi arbitražni sodniki in vladni predstavniki, ki so 
kompromitirali arbitražni postopek, izgubili svoj status, če bi se to dogodilo na kakšnem drugem sodišču. 
 
Plenković je v pogovoru med drugim odgovarjal na vprašanje, kako lahko vohunski aferi vplivata na hrvaške odnose s 
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. 
Zanikal je, da bi hrvaške obveščevalne službe v BiH karkoli podtikale. Glede Slovenije pa je dejal, da je že "zelo jasno 
povedal, da hrvaška vlada ni pretendentka, da bi vplivala na medije na Hrvaškem, kaj šele v drugih državah". 
Znova je poudaril, da je Hrvaška zapustila arbitražni postopek, potem ko ga je Slovenija kompromitirala. Kot je dodal, je bil 
dogovor med agentko Slovenije in sodnikom v arbitražnem svetu, ki ga je določila Slovenija, da bi vplivali na druge 
arbitražne sodnike. 
"Če bi se to zgodilo na kakšni trgovski arbitraži v Parizu ali celo morda pred hrvaško gospodarsko zbornico, zagotavljam, da 
bi tako sodniki kot agenti absolutno izgubili svoj status sodnika ali odvetnika. Do smrti ne bi mogli več priti do nobene 
arbitraže," je dejal. 
Spomnil je, da je Hrvaška vstopila v arbitražni postopek, potem ko je imela blokiranih 14 poglavij v pogajanjih za članstvo v 
EU, ter je bil to predpogoj za zapiranje poglavij. Izpostavil je, da je Hrvaška vstopila v proces v dobri veri ter da obžaluje, kar 
postopek ni tekel do konca, kot bi bilo treba. 
"Smo, kjer smo. Želimo sporočili Sloveniji, da lahko v pogovorih uredimo odprta vprašanja, predvsem mejo," je dejal. 

• Sprenevedanje. Domen Caharijas. Dnevnik, Ljubljana, 13. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042883054/mnenja/komentarji/sprenevedanje-34343242  
»Tema odnosov med Hrvaško in Slovenijo ni Piranski zaliv, pač pa je ta tema vprašanje, ali se bosta do konca naših 
življenj in še dlje dve državi, dve družbi, dva naroda po tihem in vztrajno sovražila s tisto strašno balkansko mržnjo, ki ne 
potrebuje dodatne razlage. Če ne sovražiš, si izdajalec svojega naroda,« je avgusta 2015, sredi najbolj vročične debate o 
prisluškovanju slovenskim arbitrom in posledično iztegnjenem hrvaškem sredincu arbitraži napisal Miljenko Jergović, 
verjetno najbolj luciden opazovalec odnosov med nekdanjimi družinskimi člani, danes pa le še neprostovoljnimi sosedi na 
Balkanu 
Jergovićevo ugotovitev sta oba politična vrhova ponotranjila do te mere, da je postalo sovraštvo – če ga razumemo kot širše 
stanje – povsem legitimen element, če hočete, državotvornosti. Zato predvideva uporabo vseh sredstev.  
Pa čeprav so »sredstva« stara štiri leta.  
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Premier Marjan Šarec se ob objavi, kdo naj bi pred štirimi leti prisluškoval, in slabotnem poskusu nekega hrvaškega lobista, 
da prepreči objavo te informacije, ni izneveril samemu sebi. Populizem, ki ga goji še iz časov kulturniškega delovanja, je 
treba negovati, gladiti, nadgrajevati. Populizem ga je pripeljal v politiko, populizem je fantastično izkoristil za prevzem 
oblasti. In s populizmom se utrjuje na oblasti. Populist se odziva s pretiravanjem. Skliče svet za nacionalno varnost, ko POP 
TV objavi zgodbo o hrvaškem poskusu vplivanja na objavo zgodbe o hrvaškem prisluškovanju, zato, da bi lahko po tem 
forumu – kot bi bila ogrožena naša nacionalna varnost – »izrazil pričakovanje, da se Hrvaška v prihodnje vzdrži dejanj, ki so v 
nasprotju z vrednotami EU, vladavine prava ter varstva človekovih pravic in svoboščin«. Nič podobnega ni sporočil 
madžarski vladi, ko je ta »zaprosila« za utišanje Mladine. Tudi to, da so veleposlanico poklicali v Ljubljano in da so poklicali 
na zagovor tudi hrvaškega veleposlanika, so menda odzivi, ki so povsem na mestu. »Ne moremo biti ves čas samo ponižni in 
nastavljati drugo lice, moramo povedati, da nekaj ni prav,« je Šarec sporočil iz Bruslja. Za dobro zgodbo vedno potrebuješ 
zlobneže in žrtev. Če ob tem uporabiš naracijo, v kateri ta žrtev ne soglaša več z vlogo žrtve (»če so v preteklosti naši vodilni 
ravnali preveč servilno, pa ne morem pomagati«), so simpatije – ergo politični rejting – zagotovljene.  
Jasno je bilo, da se bodo na zaostreno retoriko do sosede hitro našlepali še drugi, ki sicer radi govorijo o krščanskih 
vrednotah, a hitro skočijo tudi na vlak, ki ga poganja – pogojno rečeno – sovraštvo. Tako je Matej Tonin po seji komisije za 
nadzor obveščevalnih služb povedal, da »hrvaški vladi ne gre verjeti« in da je bila napaka, ko se je Hrvaško še pred končano 
arbitražo spustilo v EU. Kar kaže tudi na megalomanijo slovenske politike, ki še vedno živi v utvari, da bi lahko dejansko 
ustavila vstop Hrvaške v EU, mimo volje preostalih članic. Dejal je še, da je Slovenija pokazala zobe in dokazala, da lahko tudi 
ona ravna agresivno.  
Te ofenzive, kot se je slikovito izrazil Tonin, Slovenija ni začela zaradi hrvaške agresije. Pravzaprav se v zadnjih slabih štirih 
letih, razen ponavljanja hrvaške vlade, da je arbitraža mrtva, med državama ni zgodilo nič takega, kar bi zahtevalo ofenzivo, 
sklic sveta za nacionalno varnost ali klicanje evropske komisije za arbitra. Ne, ofenzivo so sprožili stari prisluhi in zgražanje 
nad dejstvom, da so nastali.  
To zgražanje nad prisluhi je vsaj nenavadno. Obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalne službe, tajne službe, službe 
državne varnosti… ali kakorkoli že se imenujejo agencije, v katerih sedijo obveščevalci, vohuni, agenti…, delujejo v skrivnem 
svetu, kjer se ljudem prisluškuje, se jim sledi, posega v elektronske komunikacije. Zato jih države imajo. Da za njih opravljajo 
težaški in umazan posel. Medtem ko se premierji v predstavah za javnost rokujejo z včerajšnjimi in jutrišnjimi sovražniki, te 
državne agencije brskajo po smeteh. Tako se vrti ta svet. In politika to ve. Navsezadnje je politika primaren odjemalec 
agencij in le redko, ampak res le redko, se sprašuje, kako so agencije prišle do tega »blaga«. Mislite, da je to 
nedemokratično? Ženevski center za nadzor nad oboroženimi silami v smernicah delovanja obveščevalnih služb pravi tako: 
»Obveščevalne službe morajo večino svojega dela opraviti v tajnosti; razkritje virov, metod, sredstev ali celo uspešnega 
pridobivanja informacij lahko resno ogrozi njihovo učinkovitost. To pomeni, da ne morejo biti tako transparentne kot večina 
drugih vladnih agencij in so za nadzor nad njimi potrebni posebni mehanizmi.«  
Težava torej ni v tem, da je hrvaška SOA prisluškovala (med drugim) Jerneju Sokolcu in Simoni Drenik. Težava tudi ni v tem, 
da je SOVA prisluškovala (med drugim) hrvaškemu patru Ivanu Tolju. Zato so te službe tukaj, to je njihovo bistvo. Težave so 
drugje. Težava je v tem, da je Simona Drenik klepetala po telefonu, kljub opozorilom Sove, da ji verjetno prisluškujejo. 
Težava je v tem, da ne policija ne tožilstvo nista raziskala, zakaj je Drenikova to počela. Malomarnost vseh je malo verjetna. 
Predvsem pa je težava v tem, da s prisluhi – ki dokazujejo le, da Sova prisluškuje in da je nekdo na Hrvaškem poskušal prek 
nekoga v Sloveniji preprečiti objavo prispevka, ki dokazuje, da SOA prisluškuje – egoistično trguje politika. Država od teh 
prisluhov nima prav veliko. Pravzaprav ima: če verjamemo krilatici, da slaba reklama ne obstaja, je premier Šarec z 
jamranjem pred evropsko komisijo poskrbel vsaj za to, da se o Sloveniji spet govori. Vsaj kakšno minuto… za zabavo. 
Dve državi, dve družbi, dva naroda, ki se po tihem in vztrajno sovražita s tisto strašno balkansko mržnjo, ki ne potrebuje 
dodatne razlage, je dejal Jergović. Marjan Šarec to ve. In uporablja. 

• Šarec: Ob prisluškovalni aferi Slovenija ni v nič večjem sporu s Hrvaško. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. april 2019 
https://www.dnevnik.si/1042883328/slovenija/sarec-ob-prisluskovalni-aferi-slovenija-ni-v-nic-vecjem-sporu-s-hrvasko  
Premier Marjan Šarec je danes zagotovil, da ob prisluškovalni aferi glede arbitraže Slovenija s Hrvaško ni “"v nič večjem 
sporu, kot smo bili doslej, tudi nobenih izrednih razmer ni”. Kljub srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem 
minuli teden pa Hrvaška ni nič bolj pripravljena na implementacijo arbitražne razsodbe, je dodal. 
 
 
Ob robu seje državnega zbora je na novinarska vprašanja dodal, da je povedal že vse v povezavi s to afero. »Dodam lahko 
samo to, da me žalosti, da del slovenske opozicije, pa še kdo, bolj sodeluje s Hrvati kot pa z domačo politiko. Tega na 
Hrvaškem ne boste našli, tam je enotnost,« je opozoril Šarec. 
Nadaljeval je, da v Sloveniji nekateri »vsak trenutek izkoristijo, da lahko blatijo domačo politiko, na ta način, da se hvali 
druge in govori, kako so zadeve neprimerne«. Na vprašanje, katere konkretne primere ima ob tem v mislih, je Šarec odvrnil, 
da se ve, »kdo v zadnjih dneh največ tvita in kdo govori, da nismo prav naredili«. 
Kot je poudaril, se moramo boriti za svoje interese. »Kakšna država pa smo, če ne bomo povedali, da nas kakšne stvari kdaj 
pa tudi motijo. Vsaka država dela za svoj nacionalni interes in tako mora tudi Slovenija,« je dejal Šarec. 
V preteklih dnevih so se medtem pojavili nekaterih dvomi, kako je televizija POP TV dobila posnetke o poskusu vplivanja na 
televizijo. Šarec je danes zavrnil očitke, da jih je televizija dobila od vlade, prav tako ne verjame, da so jih mediji dobili od 
Sove. Zatrdil je tudi, da prisluhov sam ni slišal, dokler jih niso objavili mediji, pred tem je bil obveščen samo, da »nekaj 
obstaja«. 
Želi si več enotnosti 

https://www.dnevnik.si/1042883328/slovenija/sarec-ob-prisluskovalni-aferi-slovenija-ni-v-nic-vecjem-sporu-s-hrvasko


Po njegovih besedah nekateri ljudje le iščejo vse možne razloge, da bi se očrnilo domačo vlado, ki ne dela drugega, kot da se 
bori za slovenski interes. 
»V bodoče bi si pri tem želel več enotnosti,« je poudaril Šarec. Po njegovi oceni je narobe, da se ves čas sklicuje na neke tuje 
vlade, kako one dobro delajo, Slovenija bi pa morala molčati in se nikoli na nič odzvati. 
Slovenija se je v začetku prejšnjega tedna ostro odzvala na razkritje portala 24ur.com, da je hrvaška vlada preko 
posredovanja prvega moža avstrijske medijske hiše Styria na Hrvaškem, Ivana Tolja, poskušala vplivati na POP TV in 
preprečiti objavo podatka, da naj bi slovenskemu sodniku Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik med arbitražnim 
postopkom o meji leta 2015 prisluškovala hrvaška obveščevalna služba SOA. 
Šarec je nato v Bruslju ob robu izrednega vrha EU s hrvaškim kolegom Plenkovićem spregovoril o prisluškovalni aferi. Med 
drugim je Plenkovića pozval, naj se vzdržijo neevropskih dejanj in slabih praks, ob tem je ponovil tudi stališče Slovenije glede 
veljavnosti arbitražne razsodbe. Plenković medtem vztraja pri stališču Hrvaške glede zavračanja arbitraže razsodbe in 
zagotavlja, da Zagreb ni vplival na medije v Sloveniji. 
Premierja sta prejšnji teden sicer govorila tudi v Dubrovniku ob robu vrha pobude držav srednje in vzhodne Evrope ter 
Kitajske (16+1), ko so bile v ospredju druge teme. Šarec je takrat, tudi v luči zapletov glede arbitraže, ocenil, da zaenkrat ni 
pogojev za uradno srečanje s Plenkovićem. 

• Joras ne more do pitne vode, krivi implementacijo arbitražnega sporazuma. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. april 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042883304/slovenija/joras-ne-more-do-pitne-vode-krivi-implementacijo-arbitraznega-
sporazuma-  
Joško Joras ima na svojem domu v Sečovljah že dalj časa težave z oskrbo pitne vode. Od piranske občine oz. Rižanskega 
vodovoda zdaj zahteva uresničitev ustavne pravice do vodooskrbe, za zaplete pa krivi implementacijo arbitražnega 
sporazuma. Rižanski vodovod sicer nima možnosti izvedbe del za mejnim prehodom, kjer leži Jorasova hiša. 
 

 
Slika: Joško Joras ima na svojem domu v Sečovljah že dalj časa težave z oskrbo pitne vode. Foto: Tomaž Skale  
 
Joras je v nedeljo na Rižanski vodovod naslovil elektronsko pismo s prijavo motnje oskrbe s pitno vodo na svojem domu. V 
njem je zahteval, da mu skladno s piranskim občinskim odlokom in ustavo nemudoma oskrbijo odjemno mesto preko nove 
vodovodne cevi na občinskem javnem dobrem, tudi če bi začela veljati odločba arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in 
Hrvaško. 
Pri tem je Joras med drugim priložil soglasje Rižanskega vodovoda iz marca 2017 in pogodbo med Jorasom in Občino Piran o 
ustanovitvi posebne pravice uporabe javnega dobra iz aprila 2017. Pogodba govori o izgradnji in položitvi vodovodnega 
priključka, z njo pa se občina zavezuje, da Jorasu omogoči neovirano izvrševanje posebne pravice uporabe javnega dobra. 
Joras je Rižanski vodovod že 26. junija 2017 tudi obvestil, da so dela polaganja cevi do njegove nepremičnine končana, in jih 
prosil za priklop nadomestnega priključka. 
Težave z vodooskrbo ima že tri leta  
Joras je danes za STA pojasnil, da ima težave z vodooskrbo že približno tri leta, odkar so na območju za njegovo hišo zgradili 
parkirni prostor, zaradi česar so se domnevno poškodovale vodovodne cevi. V tem času mu v Rižanskem vodovodu niso 
priskrbeli drugega priklopa, v zadnjih dneh pa se je pokvaril še hidrofor za črpanje vode, tako da so trenutno v gospodinjstvu 
s petimi osebami, od tega dvema otrokoma, brez vode. 
Joras, ki se je obrnil tudi na piransko občino, trdi, da je težavo tehnično mogoče enostavno rešiti, saj je sam že opravil 
večino dela in bi morali zgolj zamenjati priklop. Razlog za neuresničevanje njegove pravice pa vidi v odločbi arbitražnega 
sodišča iz konca junija 2017. Kot je še poudaril, gre za izsiljevanje oz. »etnično čiščenje slovenskega prostora s strani naše 
politike«. 
Na Občini Piran so za STA pojasnili, da Jorasu pitne vode žal ne morejo zagotoviti, saj Rižanski vodovod nima možnosti za 
izvajanje del na območju za mejnim prehodom med Slovenijo in Hrvaško. 
Medtem so na Rižanskem vodovodu za STA navedli, da so z Jorasovimi težavami seznanjeni ter da se zavedajo 
pomembnosti primera in potrebe po čim hitrejši rešitvi. Zaradi posebnosti primera so tudi zaprosili pristojno ministrstvo za 
navodila oz. usmeritve glede razrešitve predmetne problematike. 

• Hrvaška sodišča s prvimi sodbami slovenskim ribičem. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. april 2019  
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https://www.dnevnik.si/1042883563/Slovenija/hrvaska-sodisca-s-prvimi-sodbami-slovenskim-ribicem-  
Slovenski ribiči še naprej prejemajo kazni hrvaških organov zaradi ribolova v Piranskem zalivu. Medtem pa so ribiči 
dočakali tudi prvi razsodbi pred hrvaškimi sodišči. V enem primeru je sodišče zavrnilo obtožnico zoper slovenskega ribiča, 
pravni subjekt pa je bil kaznovan s 110.000 kunami, v drugem primeru so ribiča kaznovali s 16.000 kunami. 
 
Slovenski ribiči tako še naprej prejemajo kazni hrvaških organov, ker prečkajo sredinsko črto v Piranskem zalivu in ribarijo do 
meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče. 
Od novega leta so slovenski ribiči prejeli skupno 91 novih kazni, na vse pa so se tudi pritožili, je za STA pojasnil puljski 
odvetnik Ivica Senjak, ki slovenske ribiče zastopa na Hrvaškem. 
Sicer pa so hrvaška sodišča v zadnjih 15 dneh izrekla razsodbi v dveh primerih, povezanih s slovenskimi ribiči. V primeru 
ribiča Silvana Radina je sodišče obtožnico zavrnilo, njegovo družinsko podjetje Zanestra pa je bilo za skupno 11 primerov 
kaznovano z denarno kaznijo v višini 110.000 kun. Po Senjakovih besedah je pritožba spisana in se že rešuje na 
drugostopenjskem sodišču v Zagrebu. 
Drugega ribiča Elvina Sabadina pa je sodišče kaznovalo v zvezi z osmimi prekrški s skupno denarno kaznijo v višini 16.000 
kun. Tudi v tem primeru je Senjak že vložil pritožbo. 
Sicer bodo po besedah odvetnika konec tega meseca in v prvi polovici naslednjega na vrsti naroki za peterico slovenskih 
ribičev. Senjak računa, da bi do novih razsodb lahko prišlo v drugi polovici maja, si pa sam ne upa napovedati izida 
postopkov. 

• Nemška vlada sprejela osnutek zakona o strožjih deportacijah migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. april 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042883675/Svet/nemska-vlada-sprejela-osnutek-zakona-o-strozjih-deportacijah-migrantov  
Nemška vlada je v sredo sprejela osnutek zakona o strožjih deportacijah migrantov, ki ga je predlagal notranji minister 
Horst Seehofer. Združenja s področja integracije so do osnutka kritična, češ da s svojimi strožjimi ukrepi delno krši pravo 
Evropske unije in da ne bo pripomogel k integraciji, ampak bo učinek ravno obraten. 
 

 
Slika: Nemška vlada je v sredo sprejela osnutek zakona o strožjih deportacijah migrantov, ki ga je predlagal notranji 
minister Horst Seehofer. Foto: Reuters 
 
 V okviru osnutka zakona omogočajo oblastem, da migrante, ki so jim zavrnili prošnjo za azil, pred načrtovano deportacijo 
začasno priprejo. Zavrnjene azilante, ki ne bodo sodelovali pri pojasnjevanju svoje identitete, pa bo lahko doletela denarna 
kazen, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
V prihodnje nameravajo manj sredstev nameniti tujcem, ki so v eni od drugih članic EU priznani kot begunci. Podobno bo v 
primeru, da je druga država članica odgovorna za obravnavo prošnje za azil, saj bo migrant prejel manj pomoči, kot je to 
zapisano v zakonu o pomoči prosilcem za azil. 
Seehofer je v sredo ocenil, da bo t. i. zakon o urejenem vračanju precej boljši od prejšnjega iz leta 2017. Prejšnja reforma 
njegovega predhodnika Thomasa de Maiziera je namreč vzbudila več vprašanj, kot pa dala odgovorov, je dodal Seehofer. 
Lani so v Nemčiji zabeležili 31.000 spodletelih deportacij in to predvsem zaradi manjkajočih potovalnih dokumentov ali 
nerešenih vprašanj glede identitete posameznikov. 
»Integracija v delovni trg in družbo bo popolnoma blokirana,« 
Nemška vlada je v sredo sprejela še reformo zakona o pomoči prosilcem za azil. Tako bodo posamezniki in samohranilci v 
prihodnje poleg pomoči v storitvah prejeli še 150 evrov na mesec, do sedaj so prejemali 135 evrov mesečno. Kdor živi v 
večjih sprejemnih centrih ali skupnih domovanjih pa bo v prihodnje prejemal 136 evrov. 
Prosilcem za azil, ki si želijo delati, bodo v prihodnje prej omogočili tečaj nemščine, tudi če je le malo možnosti, da jim 
odobrijo azil. Izjema bodo še naprej osebe z nepojasnjeno identiteto, za katere že sedaj velja splošna prepoved dela. 
V Nemčiji se je sicer zvrstilo več kritik novega osnutka zakona o deportacijah. Predsednik protestantske humanitarne 
organizacije Diakonija Ulrich Lilie je ocenil, da bodo zaradi nesorazmernih zaostritev, ki delno kršijo pravo EU, le še dodatno 
okrnili pravice beguncev. »Integracija v delovni trg in družbo pa bo popolnoma blokirana,« je dodal. 
Pri nemškem skupnem dobrodelnem združenju pa so opozorili, da bodo s takšnimi zakoni o deportacijah praktično izničili 
vse dobre nastavke za integracijo. 
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Večer, Maribor 

• Šarec o Hrvaški in Junckerju za Politico: Potrebujemo komisijo, ki bo spoštovala pravni red. GR. G. Večer, 
Maribor,  16.04.2019 

https://www.vecer.com/sarec-junckerju-potrebujemo-komisijo-ki-bo-spostovala-pravno-drzavo-6692940  
 
V intervjuju za POLITICO Europe je premier Marjan Šarec, ki so ga opisali kot nekdanjega igralca in komika, usmeril prst v 
Evropsko komisijo pod vodstvom Jeana-Clauda Junckerja, da so pristranski do Slovenije zaradi strankarskih razlogov. Šarec 
govori o tem, kdo naj bi bil naslednji predsednik komisije, predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija pa je 
razglasil za nesposobnega za izvrševanje te funkcije, piše Politico.  
Šarec je tudi razkril, da je voditeljem drugih evropskih držav dejal, da gre brexit primerjati z nekom, ki želi storiti samomor 
tako, da se utopi in pri tem tvega smrt vseh, ki mu želijo pomagati, saj v resnici ne želi biti rešen. 
Šarec, čigar stranka se je lani pridružila skupini ALDE, je obtožil Evropsko komisijo, da je preveč popustljiva do sosede 
Hrvaške, s katero imamo spor glede nerešene skupne meje, ker njeno vlado vodi stranka EPP, predsedstvo komisije pa je v 
rokah veterana EPP Jean-Clauda Junckerja. Šarec je izpostavil tudi, da bi morala Evropska komisija Hrvaško pozvati, da 
spoštuje določbe mednarodnega arbitražnega sodišča. "Potrebujemo Evropsko komisijo, ki bo spoštovala pravni red. 
Potrebujemo komisijo, ki bo manj politična," je Šarec še dejal za Politico.  
 
"Razočarani smo bili, ko g. Juncker ni jasno povedal, da je treba spoštovati pravno državo. Dejal je, da se ne bo postavil na 
nobeno stran, ne slovensko ne hrvaško. Kar bi moral povedati, je, da je pravo treba spoštovati," poudarja Šarec in dodaja, da 
poleg Slovenije tudi druge manjše države moti pristranskost komisije v prid večjim državam. Slovenski premier pravi, da si 
želi Evropske komisije, ki ne bi bila zgolj zagovornik šibkejših držav. Zmotil ga je tudi Junckerjev znameniti komentar, češ da 
je Franciji bilo dovoljeno nekaj manevrskega prostora za fiskalna pravila, saj "gre za Francijo".  
 
Komisija se neposredno na Šarčeve kritike ni odzvala, piše Politico. Je pa odgovorni za stike z javnostjo sporočil, da je 
Juncker namerno in simbolično pričel debato o prihodnosti Evrope v Sloveniji. V zvezi z mejnim sporom je tiskovni 
predstavnik opozoril, da je izvršilna veja EU "obe strani spodbudila, da poiščeta sporazumno rešitev". 
Drugi cilj Šarčevih frustracij je po pisanju Politica usmerjen zoper italijanskega predsednika Evropskega parlamenta Tajanija, 
ki je v zadnjih mesecih izjavil, da Italiji pripada določeno ozemlje Slovenije in Hrvaške in da je Mussolini storil "pozitivne 
stvari" za Italijo. Šarec je te izjave označil kot "nezaslišane". Dejal je še, da bi bilo treba storiti vse, kar je potrebno, da 
naslednji predsednik Evropskega parlamenta, ne bi bil nekdo, ki se prepušča zgodovinskemu revizionizmu.   
Šarec bo eden izmed 28. voditeljev (ali 27., če bo Velika Britanija prej zapustila EU), ki bo še letos predlagal naslednjega 
predsednika Evropske komisije. Za Politico je povedal, da ima v mislih Margrethe Vestager, ki izhaja iz vrst Šarčeve ALDE in 
prav tako iz relativno majhne države Danske. "Vestagerjeva je ena najboljših komisark. Velikokrat sva se pogovarjala in pri 
njenih pogledih o prihodnosti Evropske Unije gre za zdrav razum," je komentiral Šarec. Poudaril je, da ni federalist, da pa si 
želi Evropske Unije, ki bi bila zmožna sprejemati hitre odločitve.  

• Boji za Koroško: Ljubljansko mencanje in izgubljeni Korotan. Marjan Toš. Večer, Maribor, 21.04.2019 
https://www.vecer.com/boji-za-korosko-ljubljansko-mencanje-in-izgubljeni-korotan-6695514 
 

 
Slika: General Maister januarja ali februarja 1919 na obisku pri Thalerjevih v Šentilju. Foto: Wikipedija  
 
Stota obletnica bojev za Koroško, grenak priokus zaradi zamujene zgodovinske priložnosti; general Maister ni nikoli 
prebolel, da se kratkovidna narodna vlada ni pravočasno odločila za vojaško ukrepanje. 
Po tem, ko smo se lani dostojno spomnili generala Rudolfa Maistra in bojev za severno slovensko mejo na Štajerskem, je to 
leto priložnost, da se spomnimo bojev za Koroško, ki se niso končali Slovencem in Sloveniji v prid. Če bi Narodna vlada v 
Ljubljani poslušala Maistra in znala ovrednotiti njegove trdne argumente, da je treba po narodni osvoboditvi Štajerske in 
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Maribora na enak način dobiti še Koroško, bi ta pokrajina na mirovni konferenci najbrž v dobršnem delu pripadla novi državi 
Kraljevini SHS. Ne samo Maister, tudi drugi častniki so poznali stališča visokih antantnih oficirjev, da bo na pogajanjih 
obveljalo načelo: »Kar je vojaško zasedeno, bo pripadlo vam.« 
 

 
Slika: Plebiscitna propaganda za Jugoslavijo. Foto: Wikipedija 
 
In to so vedeli tudi predstavniki neodločne vlade v Ljubljani, ki je ukrepala šele, ko je bilo za Koroško že zdavnaj prepozno. 
Naj spomnimo, da so sicer v maju in juniju 1919 jugoslovanske enote izvedle uspešno ofenzivo, v kateri so zavzele celo 
Koroško z Gospo Sveto. Mirovna konferenca je že v maju 1919 določila plebiscitno območje na Koroškem. Jugoslovanska 
vojska se je morala do 31. julija 1919 umakniti iz cone B plebiscitnega območja. Plebiscit je bil izveden 10. oktobra 1920. 
Glasovali so lahko ljudje, ki so imeli prebivališče na plebiscitnem območju pred 1. 1. 1912 in so dopolnili starost 20 let. 
Volilna udeležba je bila 95,75 %, za Avstrijo je glasovalo 59 % volivcev, za Jugoslavijo pa 41 %. 
Maistrova uspešna akcija 
S pooblastilom Narodnega sveta za Štajersko je general Maister s 15 častniki in 87 vojaki zavzel vse vojašnice in druge 
pomembne objekte ter postal komandant vse spodnje Štajerske. Narodni svet je prevzel upravo na slovenskem Štajerskem. 
Presenečeni Nemci so si kmalu opomogli in so od Narodnega sveta ter generala Maistra izsilili ustanovitev varnostne straže. 
Tretjega novembra 1918 je nastala zelena garda. General Maister se je odločil za vojaški ukrep, 9. novembra 1918 je 
razglasil mobilizacijo na območju štajerskega obmejnega poveljstva. Temu so nasprotovali Nemci, a tudi narodna vlada v 
Ljubljani. Slovenski fantje so se odzvali klicu generala Maistra, zelo veliko jih je prišlo iz Slovenskih goric. V nekaj tednih je 
Maister zbral vojsko približno 4000 vojakov in 200 častnikov. Dvajsetega novembra 1918 so ustanovili mariborski pešpolk. Z 
njim je nastala prva redna slovenska vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem. Triindvajsetega novembra 
1918 je ob 4. uri zjutraj Maister prehitel Nemce in razorožil zeleno gardo, nemško varnostno stražo. Sedemindvajsetega 
novembra 1918 so Maistrove enote zasedle Špilje in v nekaj dneh vso severno jezikovno mejo od Radgone do Dravograda. 
Ljubljanska vlada mu ni dovolila napredovanja. Štirinajstega januarja 1919so se zgodili boji štajerskega obmejnega 
poveljstva pri Lučanah, 4. februarja 1919 pa v Radgoni. Trinajstega februarja 1919 je bilo podpisano premirje. Na Koroškem 
je bil odločen Maistrov vojaški sodelavec Franjo Malgaj. 
"Kar je vojaško zasedeno, bo pripadlo vam" 
Borec za slovensko severno mejo Franjo Malgaj je bil rojen 10. novembra 1894 v Hruševcu pri Šentjurju, smrtno pa se je 
ponesrečil 6. maja 1919 na Tolstem vrhu, star komaj 24 let. Jeseni 1914 je bi vpoklican v avstro-ogrsko vojsko, v celjski 87. 
pešpolk. Leta 1915 je sodeloval v bojih na Soški fronti in na Tirolskem. Tam se je izkazal kot dober častnik in hraber vojak, 
zato je dobil eno najvišjih avstro-ogrskih vojaških odlikovanj, medaljo za hrabrost. Sredi leta 1917 je bil poslan v zaledje in se 
je zdravil. Ob razpadu avstro-ogrske monarhije je v Celju zbral prostovoljce in z njimi odšel na Koroško. S svojimi vojaki je 
osvobodil vse kraje v Mežiški dolini. Njegovo vojaško vlogo je izjemno visoko cenil in spoštoval tudi general Maister, ki je 
imel v Malgaju izredno zvestega privrženca in tesnega sodelavca. 
Dva obiska ameriškega podpolkovnika 
Sedemindvajsetega januarja 1919 je prišla v Maribor ameriška vojaška delegacija pod vodstvom podpolkovnika Shermana 
Milesa. Z generalom Maistrom so se pogovarjali o določitvi meja. To je bil že drugi obisk tega ameriškega posrednika v 
Mariboru, prvič ga je namreč obiskal že 20. januarja 1919. Srečanje, ki je trajalo več ur, se je končalo brez uspeha in tudi ni 
vplivalo na mnenje ameriškega gosta. Arbitraže o tem, ali bo Maribor ostal slovenski in del nove države SHS, ali pa ga bodo 
priključili k nemški Avstriji, ni bilo. Je pa Miles naročil, da mu obe strani o tem pripravita posebno spomenico. Zaradi 
razpleta dogodkov, močne nemške propagande in tudi nemških vojaških uspehov na Koroškem je podpolkovnik Miles torej 
še drugič prišel v Maribor 27. januarja 1919. Tega dne so se v Mariboru zgodile velike nemške demonstracije. Na njih je 
sodelovalo več tisoč demonstrantov, ki so prišli v mesto iz različnih krajev. Pripeljali so se z vlaki, konjskimi vpregami ali celo 
pripešačili. V glavnem so bili to Nemci ali pa ponemčeni Slovenci, vsi pa so nosili velike nemške nacionalne in avstrijske 
zastave. Velikansko nemško nacionalno zastavo so razvili celo z zvonika stolnice. Glavni vzrok zanje je bila težnja 
mariborskih Nemcev, ki so želeli ameriški študijski delegaciji (komisiji), ki je zbirala gradivo za potrebe mirovne konference v 
Parizu, predstaviti nerealno sliko o volji prebivalstva glede pripadnosti Maribora in njegove okolice k republiki nemški 
Avstriji. Maribor so želeli delegaciji predstaviti kot nemško mesto, čeprav so se zavedali, da je njegova okolica slovenska. 

https://static.vecer.com/images/slike/2019/04/21/plebiscitnapropagandazajugoslavijo.jpg


Demonstracije so se končale s strelskim obračunom med nemškimi demonstranti in slovenskimi orožniki na Glavnem trgu, v 
katerem je več ljudi izgubilo življenje. 
 

 
Slika: Plebiscitna komisija. Foto: Wikipedija 
 
Narodni svet za Štajersko je vodil dr. Karel Verstovšek, zastopnik SLS, državni in deželni poslanec ter deželni odbornik v 
Gradcu. Podpredsednika sta bila dr. Franjo Rosina, odvetnik in bančnik, zastopnik Jugoslovanske demokratske stranke, in dr. 
Josip Hohnjec, duhovnik, politik in profesor, ki je bil pred vojno zelo aktiven v Krščansko-socialni zvezi za Štajersko. Tajnik je 
bil prof. Franjo Voglar, blagajnik pa dr. Franc Kovačič, teolog in zgodovinar, ustanovitelj Zgodovinskega društva Maribor leta 
1903, izjemno cenjen raziskovalec in odličen poznavalec narodnostnih razmer na Štajerskem in v Prekmurju. Dr. Karel 
Verstovšek in dr. Franjo Rosina sta bila hkrati tudi člana slovenskega Narodnega sveta v Ljubljani, ki je bil ustanovljen 16. 
avgusta 1918. 
Potrjena meja na Štajerskem in plebiscit za Koroško 
O novih mejah je odločal Vrhovni svet (ZDA, Anglija, Francija, Italija, Japonska) prvič februarja 1919. Določil je obstoječo 
mejo na Štajerskem, priključitev Mežiške doline k jugoslovanski državi in plebiscitni coni na Koroškem. Če bi v Ljubljani 
poslušali Maistra, bi se lahko obrnilo drugače. 
Dr. Ivo Senekovič je bil leta 1919 v Mariboru nastavljen kot policijski komisar in je demonstracije 27. januarja spremljal kot 
očividec in kot udeleženec. Zapis o tem dogajanju v Kroniki slovenskih mest je sklenil z besedami: »V duhu gledamo danes z 
globokim spoštovanjem svetle like glavnih krojilcev usode jugoslovanskega Maribora in podravskega dela Slovenije v težkih 
poprevratnih dneh. Generala Maistra, njegovega neumornega načelnika generalnega štaba, majorja Ankersta, člane 
Narodnega sveta za štajersko dr. Karla Verstovška, dr. Franja Rosino, prof. Frana Voglarja in msgr. dr. Antona Jerovšeka krije 
že vrsto let ruša. Zgodovinopisci te dobe pa ne bodo mogli preiti imen teh mož, ki so v polni meri upravičili zaupanje, 
zvezano z njihovo odgovorno funkcijo in preko njihovih ovekovečenih dejanj. Bodi jim v zadoščenje, da njihova trupla 
snivajo večni sen v kraju svobodne jugoslovanske zemlje, osvobojene v glavnem po njihovi iniciativni volji in nevenljivi 
zaslugi. Slava jim! Mi pa — čuvajmo nad Jugoslavijo!« 
Narodna vlada v Ljubljani je iz raznih koroških krajev dobivala prošnje za vojaško pomoč, vendar vse do 13. novembra 1918 
ni poslala na Koroško niti enega vojaka. S tem je bil zamujen najugodnejši trenutek za osvoboditev Koroške z Beljakom, 
Celovcem in Velikovcem ter Gosposvetskim poljem vred. Naposled so na Koroško krenili le prostovoljci pod poveljstvom 
majorja Alfreda Lavriča, ki je od narodne vlade v Ljubljani dobil pooblastilo, vendar ni dobil niti enega vojaka, 23. novembra 
1918 je major Lavrič sklenil pogodbo z avstrijskim podpolkovnikom Hulgerthom, koroškim deželnim poveljnikom. Določila 
sta razmejitveno črto na rekah Zilji in Dravi. Oddelek Srbov, bivših vojnih ujetnikov, ki je prispel iz Ljubljane, je 14. decembra 
1918 zasedel Grabštajn blizu Celovca. Akcija je bila na slovenski strani slabo pripravljena in neusklajena. Zato ne preseneča, 
da so Avstrijci ta oddelek že dan kasneje obkolili in borce zajeli brez boja. Takoj nato so nadaljevali očitno načrtovano 
ofenzivo na slovenske prostovoljce in narodne straže. Hudi boji so potekali v Labotski dolini, kjer so Nemci okupirali Št. 
Pavel in Labot ter v južni Koroški okrog Borovelj in pri predoru v Podrožci. Severni vhod v predor so slovenski prostovoljci z 
velikimi žrtvami vendarle obranili. Izgubljen pa je bil velik del južne Koroške s kraji med Celovcem in Velikovcem. Med boji je 
bil ranjen in zajet tudi poveljnik major Lavrič. V slovenskih rokah je ostala vzhodna Koroška z Velikovcem, ki ga je branil 
nadporočnik Franjo Malgaj. Boji so se končali 14. januarja 1919 s premirjem in pogajanji v Gradcu. Nato so se pričela 
pogajanja na mirovni konferenci v Parizu. Narodna vlada v Ljubljani je bila vseskozi prepričana, da bomo Slovenci dobili 
celotno Koroško. Žal so Avstrijci na mednarodnem političnem prizorišču naredili bistveno več od naše vlade in počasi je tudi 
oblastnikom v Ljubljani začelo postajati vedno bolj jasno, da Koroške ne bomo dobili tako lahko, kot so si to sami ves čas 
predstavljali. Zdaj so končno doumeli, zakaj jim je Maister ob pravem času dokazoval, da bi bilo treba Koroško rešiti z 
vojaškim posegom. 
Poraz kljub uspešni ofenzivi 
Šele konec aprila 1919 so v narodni vladi spoznali in dojeli to, za kar se je general Maister zavzemal že novembra 1918. Na 
vrat na nos so ukazali ofenzivo slabo opremljenih in maloštevilčnih slovenskih čet. Brez pravega načrta in s slabo 
koordiniranim poveljevanjem je slovenska vojska v noči z 28. na 29. april 1919 pričela ofenzivo proti Avstrijcem, vendar je 
bila že po prvem dnevu odbita. Avstrijci so takoj pričeli protiofenzivo in potisnili slovensko vojsko iz Koroške. Slovensko 
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vojaško poveljstvo za vzhodno Koroško pod poveljstvom polkovnika Milana Bleiweisa je razpadlo. V boje je nato ponovno 
posegel general Maister, ki mu je narodna vlada v Ljubljani sicer že odvzela pristojnost za Koroško. Poslal je dve svoji enoti 
proti Ravnam, da bi preprečil napredovanje koroških Nemcev. Žal je po tragični nesreči padel nadporočnik Franjo Malgaj, 
eden največjih slovenskih junakov v bojih za severno mejo. Po njegovi smrti sta se enoti umaknili in Nemci so zasedli 
Dravograd, zaustavili pa so jih šele pred Slovenj Gradcem, na sami deželni meji med Štajersko in Koroško. Po propadli 
aprilski ofenzivi so se takoj začele priprave na novo jugoslovansko ofenzivo. Tokrat je bila ta bistveno bolje pripravljena, 
organizirana in vodena. Ukazana je bila mobilizacija letnikov 1890-1894. Poveljstvo nad ofenzivo je prevzel srbski general 
Krsta Smiljanič, ki je slovenskim borcem dodal nekaj enot srbske vojske ter nekaj častnikov. 
V ofenzivi so sodelovali Labotski odred pod poveljstvom generala Maistra, Koroški odred, Jezerski odred, Ljubeljski odred in 
Jeseniški odred. Ofenziva se je začela 28. maja 1919. Maistrov Labotski odred je takoj zavzel Dravograd, drugi dan ofenzive 
pa še Labot in Etno vas. V skupnem napadu s Koroškim odredom sta 2. junija popolnoma razbila sovražnika. Po prehodu čez 
Dravo, kjer so bili porušeni vsi mostovi, je jugoslovanska vojska 6. junija 1919 vkorakala v Celovec in nato osvobodila tudi 
Gosposvetsko polje. Junija 1919 so se začela mirovna pogajanja v Kranju. Predstavniki Nemške Avstrije so pristali na pogoje 
premirja. Določeni sta bili dve razmejitveni črti z vmesnim nevtralnim ozemljem. Jugoslovanska vojska je med tem zasedla 
večino slovenskega narodnega ozemlja na Koroškem. Naše enote so v rokah držale mejno črto Kleinalpl-Roje-Pustrica-
Djekše-Gospa sveta-Vrbsko jezero-Rožek-Korensko sedlo. Predstavniki Avstrijcev, ki so v Kranju pristali na pogoje premirja in 
podpisali pogodbo, je kasneje niso hoteli priznati. Zgovarjali so se na to, da je bil 12. maja 1919 za Koroško določen plebiscit, 
zato da pogodba ne velja ter da je vrhovni svet mirovne konference zahteval, da je treba umakniti čete s plebiscitnega 
ozemlja za Karavanke. Za to sta najbolj zaslužna ameriška študijska komisija na Dunaju in njen vodja podpolkovnik Sherman 
Miles. 
Rana, ki je Maistra skelela do smrti 
General Maister je po uspešni narodni osvoboditvi Štajerske z Mariborom vred poskušal in nameraval izpolniti tudi želje 
koroških Slovencev in osvoboditi slovensko narodnostno ozemlje na Koroškem. Ker pa ni imel podpore narodne vlade, ker 
mu je ta celo nasprotovala, je moral načrt žal opustiti. Ko je kasneje ta ista narodna vlada spoznala svojo zmoto in dala 
dovoljenje za vojaško akcijo na Koroškem, je bilo žal že prepozno in so bile vse žrtve zaman. Izgubljena Koroška je ostala 
večna skeleča Maistrova rana. Tega ni nikoli prebolel. Zaupali so mu poveljstvo koroškega obmejnega poveljstva v coni A 
plebiscitnega ozemlja. A že osemnajstega septembra 1919 se je moral Maister skupaj s svojimi policijskimi silami umakniti iz 
cone, ker bi lahko vplival na rezultat plebiscita 10. oktobra 1920. Maister je bil na Koroškem zelo dejaven med 
prebivalstvom in je izvajal različne aktivnosti v korist odločitve koroških Slovencev v coni A za Jugoslavijo. Pri tem je bil tudi 
osebno in čustveno izredno angažiran in je kot dober govornik znal navdušiti množice. Postal je celo častni predsednik NS za 
Koroško, iz katere pa je moral kmalu oditi, ker so nasprotniki ocenili, da bi lahko odločilno vplival na izid plebiscita 20. 
oktobra 1920. Njegov vpliv pri dogovorih za izvedbo plebiscita kot končne rešitve narodnega vprašanja koroških Slovencev 
zagotovo ni bil majhen, saj je bil res vnet zagovornik priključitve Koroške k novi jugoslovanski državi, Kraljevini SHS in v 
plebiscitni coni A je računal na zmago. Nekateri menijo, da je prav Maister dosegel dogovor okoli načrta in izvedbe 
plebiscite. To trditev bi bilo treba čim prej na novo in res celovito in temeljito raziskati in oceniti. Uspešni poveljnik in 
osvoboditelj severne meje in Maribora se je tako globoko razočaran vrnil v Maribor in se vključil v delo oblastnega odbora 
Narodne odbrane. Izgube njemu tako ljube Koroške ni prebolel vse do smrti 26. julija 1934. Koroška je ostala boleča rana 
tudi za mnoge njegove soborce. In to je dobro vedeti tudi po stotih letih teh dogodkov ob koncu prve svetovne vojne, ko 
nismo znali (ali hoteli?) veliko bolje izkoristiti zgodovinske priložnosti. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• O velikonočnih šegah z etnologinjama. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 16, 18. april 
2019, str. 16-17 

Velikonočna delavnica na Gornjem Seniku 
Razlike med velikonočnimi šegami in običaji v Pomurju in Porabju so predvsem pri poimenovanjih 
Velika noč je poleg božiča najstarejši in najpomembnejši krščanski praznik, predvsem zato, ker traja več dni in ima močno 
simboliko. »Rekla bi, da je velika noč skorajda pomembnejša od božiča, saj gre tu za simboliko vstajenja in ponovnega 
rojstva, hkrati pa sovpada s predkrščanskim izvorom, torej s pomladjo, novim rojstvom. Ne nazadnje je po krščanski 
doktrini Jezus umrl za nas, torej nas je odrešil na križu,« je o pomembnosti velike noči povedala etnologinja Jelka Pšajd iz 
Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki je zbranim na velikonočni delavnici v Hiši jabolk na Gornjem Seniku predstavljala 
velikonočne šege in običaje. 
 



 
Slika: Etnologinja Mateja Huber je udeležencem delavnice predstavila barvanje jajc s tehniko batik. Fotografija: Damjana 
Nemeš 
 
Kot je povedala, so bile katoliške šege v Pomurju in Porabju v glavnem podobne, predvsem zato, ker gre za isti kulturni 
prostor. »Velike razlike pa so v poimenovanju, recimo blagoslovljenega kruha, pa ne samo med Prekmurjem in Porabjem, 
ampak tudi med posameznimi vasmi. Na eni strani je torej podobnost, da se je pekel kruh, ki so ga nato v »korblecu« 
oziroma cekarjih nesli k blagoslovu, na drugi strani pa so se pekle tudi pogače, ki so jih potem jedli ob veliki noči.« 
 

 
Slika: Priprava vrtanka zahteva svoj čas, posebej pomembno je, da se testo dobro zamesi. Fotografija:  Damjana Nemeš 

 
Na omenjeni delavnici so udeleženci spoznavali tudi peko kruha oziroma vrtanka, ki so ga ob veliki noči pekli predvsem v 
Porabju. Domačinka z Gornjega Senika Agica Hanžek je predstavila recept za vrtanek, kakršnega so pekli pri njih doma, to 
tradicijo pa še vedno ohranja. »Testo moramo mesiti tri četrt ure, da postane »vlako« in da gre lepo z rok. Potem mora to 
testo nekaj časa počivati, šele nato lahko naredimo manjše kroglice ali »globounce«, kakor pravimo pri nas. Iz teh kroglic 
izdelamo daljše trakove, iz katerih spletemo vrtanek,« je opisala postopek. Kruh, ki so ga pomagali zamesiti tudi 
najmlajši, so dali v krušno peč, kjer se je pekel tri četrt ure, nato so ga seveda tudi poskusili. »Na vsak kruh smo naredili križ, 
to smo ohranili še od naših prednikov, ki so vedno govorili, da Bog preklinja in Bog blagoslavlja. Tudi zato vrezan križ na 
kruhu,« je povedala ena od udeleženk delavnice. 
Ni več šeg, ampak so le navade 
Poleg velikonočnih jedil, ki se nosijo k blagoslovitvi, je Pšajdova predstavila tudi tradicionalne načine delanja pirhov. 
Najstarejše okraševanje tako v Pomurju kot tudi v Porabju je bilo s čebulnimi olupki in travnatimi bilkami, predvsem za 
Prekmurje pa sta značilna še dva načina okraševanja, in sicer metoda batik, okraševanje z voskom in barvami, kar so 
udeleženci delavnice z etnologinjo Matejo Huber iz Pomurskega muzeja Murska Sobota tudi preizkusili, ter praskanje 
oziroma škrabanje, ki je bilo bolj značilno za Goričko. »Razlika je tudi ta, da so v preteklosti okraševali jajca zato, da so jih 
lahko nekomu podarili. Botri svojim krščencem, fantje svojim dekletom in obratno, vendar zgolj v velikonočnem času in 
zgolj kuhana jajca.  
Danes gre bolj za spominkarstvo, tudi zato so ti spominki kakovostne ljudske umetnosti vedno izpihani. V preteklosti jajc 
niso izpihovali, ampak so jih pojedli, če si jih seveda niso shranili za spomin, « je povedala etnologinja in dodala, da je izginila 
tudi šega igranja s pirhi. »V preteklosti so se otroci s pirhi igrali, kotalili so jih po travnikih, vanje metali kovance, kar je bilo 
znano predvsem v Porabju, v Prekmurju nekoliko manj, danes pa teh iger ni več.« 
Veliko velikonočnih običajev iz preteklosti je torej izginilo. »Ko govorimo o šegah, moramo reči, da jih danes ni več. Nekoč so 
recimo mačice, ki so jih na cvetno nedeljo nesli k blagoslovu, zataknili za hišni tram, da ne bi udarila strela v hišo. Prav tako 
so mačice odnesli na polje in molili, da bi bilo dosti žita in da se ne bi kaj slabega zgodilo. Vse stvari so torej počeli z 
namenom. Danes te stvari sicer še ohranjajo, vendar jih počnejo predvsem zato, ker so to delali njihovi predniki. Zaradi tega 



je to le še navada in ne več šega, saj se je njihov pomen izgubil. To sicer velja za ves slovenski etnični prostor, tudi za Porabje 
in Prekmurje,« je še razložila Pšajdova. 

• Postavili so dom besedi in zavedanju. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 16, 18. april 
2019, str. 17 

Visoko državno priznanje za družino Mukič 
Raziskujejo in dokumentirajo slovensko kulturo in kulturno dediščino v Porabju 
V predsedniški palači je prejšnji teden predsednik države Borut Pahor porabskim Slovencem etnologinji in slavistki Mariji 
Kozar Mukič, slovenistu in novinarju Francku Mukiču ter slovenistu in zgodovinarju Dušanu Mukiču podelil visoko državno 
odlikovanje, medaljo za zasluge.  
 
Prejeli so jo za zasluge pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju. Med 
drugim so v utemeljitvi zapisali, da je družina Mukič s svojim dolgoletnim in vztrajnim delovanjem ter raziskovanjem 
slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju postala nepogrešljiva na strokovnem področju in v javnem življenju 
Slovencev na Madžarskem.  
Predlagatelja sta bila Pomurski muzej Murska Sobota in Zveza Slovencev na Madžarskem.  
»Državno priznanje Slovenije smo prejeli kot predstavniki porabskih Slovencev. Ampak ne velja samo za nas, za družino 
Mukič, ampak za vse porabske Slovence, ki so prispevali informacije za naše knjige, radijske, časopisne in televizijske 
prispevke, članke,« je v imenu družine za Vestnik povedala Marija. Hvaležni pa so tudi predlagateljema, da sta prepoznala 
njihov prispevek in delovanje na strokovnem in kulturnem področju. »Tako priznanje za Porabje in porabske Slovence 
pomeni, da naš jezik, našo kulturo visoko cenijo tudi v matični domovini. Spodbuja nas, porabske Slovence, da ta jezik in 
kulturo ohranjamo in posredujemo tudi mlajšim rodovom. Pomembno je tudi zaradi krepitve identitete. Priznanje, ki je 
podeljeno v Ljubljani, je še bolj dragoceno, ko so med predlagatelji prekmurski ljudje, ki nas najbolje poznajo. Slovensko 
zavest Porabcev je možno dvigovati tudi na ta način, da imajo porabski ljudje čim več stikov s Prekmurci, s katerimi se laže 
sporazumevajo kot s Slovenci, ki govorijo knjižno slovenščino,« pravi Marija Kozar Mukič. 
Razložila je, da jih pri raziskovanju slovenske kulture na Madžarskem spodbujajo porabski Slovenci, predvsem starejša 
generacija, ki še vedno govori arhaično porabsko narečje in ohranja svojo kulturno dediščino. »Zavedamo se, da je to 
vrednota, ki se mora ohraniti za prihodnost. S pisanjem in govorjenjem, kulturnimi programi v domačem narečju bi radi 
opozorili porabske Slovence na to, da sta njihova govorica in kultura spoštovanja vredno bogastvo. Naše poslanstvo je 
dokumentirati porabsko slovensko narečje, življenje porabskih Slovencev v preteklosti in sedanjosti ter spodbujati mladino, 
da ohrani slovensko dediščino.« 
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. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je postavila stalno razstavo 
o Slovencih v okolici Monoštra v muzeju Avgusta Pavla v Monoštru ter se specializirala 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 avtor številnih leposlovnih knjig, slovarjev in učbenikov. Napisal je več kot sto 
člankov in osem samostojnih knjig, je tudi vodja pevske skupine, ki poje in oživlja stare porabske ljudske pesmi.  
Dušan Mukič je od staršev podedoval ljubezen do slovenskega jezika. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 
iz slovenistike in zgodovine, poleg dokončanega 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.  
Vsi trije so, tako piše tudi v utemeljitvi, steber kulturnega življenja v Porabju. »Vsi skupaj pa so trdna zgradba. S svojim 
delovanjem in z načinom življenja, odnosom do kulture, dediščine, slovenstva in sožitja so Mukičevi postavili dom besedi, 
pesmi, pripovedi, spominu in zavedanju.« 

• Marko Jesenšek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 16, 18. april 2019, str. 17 
 

 
Slika: Marko Jesenšek. Foto: Vestnik 
 
Napisal je monografijo Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem, ki je izšla v knjižni zbirki Zora pri univerzitetni 
založbi Univerze v Mariboru. V tem delu med drugim z orisom različnih jezikovnih pojavnih oblik v panonskem prostoru 



predstavlja jezikovno - literarno tradicijo, ki je bila odločilna za razvoj vzhodnoslovenskega knjižnega jezika. Komentira tudi, 
kaj se danes pojmuje kot kultivirana knjižna prekmurščina. 

• Dijaki nanizali številne uspehe. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 16, 18. april 2019, str. 19 
Dvojezična srednja šola Lendava 
Sodelovali so na tekmovanjih Slovenščina ima dolg jezik, Digitalna fotografija in Genius Logicus 
Dijaki Dvojezične srednje šole (DSŠ) Lendava so bili uspešni na državnih tekmovanjih Slovenščina ima dolg jezik in Digitalna 
fotografija ter na mednarodnem in državnem tekmovanju Genius Logicus. 
 

 
Slika: Dijaki, ki so bili uspešni na različnih tekmovanjih, z mentorji in pomočnikom ravnateljice Tiborjem Tomšičem. 
Fotografija: Jože Gabor 
 
Po šolskem in regijskem tekmovanju sta se na državno tekmovanje v znanju slovenščine, ki poteka v organizaciji 
Slavističnega društva Slovenije, uvrstili dve ekipi šole. Tema tekmovanja je bila Književnost na filmu, je povedal njihov 
mentor Štefan Kardoš (somentor je Borut Šantak). V konkurenci prvih in drugih letnikov gimnazije iz vse Slovenije je 
sodelovala tričlanska ekipa, ki so jo sestavljali Aljaž Kovač, Timotej Kreft in Edvard Robić. Sodelovali so s filmom  
Neimenovani po literarni predlogi G. G. N. Byrona. Ekipa strokovnih programov, v kateri so bili Peter Škrilec, Teo Horvat in 
Tim Jože Feher, pa je na državnem tekmovanju zmagala v svoji kategoriji in  prejela zlato priznanje za film Telečja pečenka 
po literarni predlogi Josipa Jurčiča. Dijaki so k snemanju filma povabili člane gledališke skupine Kofetarji Društva 
upokojencev Lendava, tako da je šlo za uspešno medgeneracijsko sodelovanje. Rezultate državnega tekmovanja bodo 
razglasili jutri v Kinodvoru v Ljubljani, ob tem bo tudi projekcija zmagovalnega filma. 
Lendavski dijaki so bili uspešni tudi na državnem tekmovanju v digitalni fotografiji. Tekmovanja sta se udeležila dijaka 3. 
letnika Zala Kostric in Peter Škrilec. Peter je dosegel drugo mesto, Zala pa je bila tretja. Oba sta prejela srebrno priznanje. Na 
šolskem in regijskem tekmovanju je bila tema čustvo, na državnem pa park Tivoli v Ljubljani. Državno tekmovanje v digitalni 
fotografiji je potekalo v sklopu Festivala inovativnih tehnologij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, fotografski 
natečaj pa je razpisala Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Na fotografskem natečaju je bil uspešen tudi Teo Horvat iz 3. 
letnika, vendar se ni mogel udeležiti državnega tekmovanja. Mentorica mladih fotografov je Helena Antolin Tibaut. 
Konec lanskega leta pa je lep uspeh na mednarodnem spletnem tekmovanju v logiki z naslovom Genius Logicus dosegel 
dijak Doman Pucko iz 2. letnika. Bil je najboljši med osmimi dijaki lendavske DSŠ, ki so sodelovali na tekmovanju, nato se je 
pomeril še z dijaki iz osmih držav. Z rezultatom na državnem tekmovanju je bil drugi na državni ravni in sedmi na 
mednarodni ravni. 
Na mednarodnem prvenstvu pa je bil prvi v svoji tekmovalni kategoriji v konkurenci tekmovalcev iz Madžarske, Romunije, 
Češke, Slovaške, Poljske, Rusije, Hrvaške in Slovenije. Koordinatorica tekmovanja na lendavski šoli je Helena Antolin Tibaut. 
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• Ilona Dolenc. Istrobeneščina je bila za meščane jezik srca, za podeželane pa jezik kruha: dialektologijanja 
Suzana Todorović o istrskobeneškem narečju, ki že stoletja živi v obmorskem delu slovenske Istre. Primorske 
novice, Koper,  št. 85, 12.4.2019, str. 16-17 

 
 
Istrobeneščina je bila za meščane jezik srca, za podeželane pa jezik kruha. Intervju: Suzana Todorovič. Pogovarjala se je: 
Ilona Dolenc 
Dialektologinja Suzana Todorovič o istrskobeneškem narečju, ki že stoletja živi v obmorskem delu slovenske Istre 
Primorske novice, Koper petek, 12.4.2019, leto LXXIII, št. 85, str. 16-17 
Istrskobeneško narečje, ki seje razvilo iz narečja, ki ga je v naše kraje pred stoletji prinesla Beneška republika, je živ jezik. 
V njem se sporazumeva večina pripadnikov italijanske narodne skupnosti, ki živijo v Kopru, Izoli in Piranu ter nekaterih 
okoliških naseljih. Na pobudo Unije Italijanov bo to narečje vpisano v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. 
Zasluga za to gre v veliki meri koprski dialektologinji Suzani Todorovič, ki je istrobeneščino temeljito raziskala in pri tem 
kot prva na narečni zemljevid natančno zarisala, kje jo je še slišati. 
 

 
Slika: Suzana Todorovič: “Z vsakim članom skupnosti, ki umre, gre res tudi delček narečja. Vendar to še ne pomeni, da bo 
narečje izumrlo.” 

 
Kaj sploh je istrskobeneško narečje ali po italijansko “istroveneto”, začnemo pogovor z dialektologijo. “Istrobeneščina ni 
avtohtono narečje v Istri, čeprav je prisotnost romanskega prebivalstva v Istri avtohtona. To je narečje, ki ga je v istrske 
kraje prinesla Serenissima, torej Beneška republika. Gre za različico beneškega italijanskega narečja, ki pa je na istrskih tleh 
izoblikovalo svojo podobo. Prvi stiki med Beneško republiko in istrskimi mesti so se vzpostavili približno v 10. stoletju, 
polagoma pa je to narečje nadomestilo ves tedanji avtohtoni istrski idiom, ki pa je bila istriotščina. Ta se je danes ohranila le 
v šestih krajih v hrvaški Istri; v Šišanu, Fažani, Rovinju, Galižani, Balah in Vodnjanu,” razloži Suzana Todorovič, ki se 
istrobeneščini posveča tudi v svoji najnovejši, že deveti knjigi z naslovom Istrobeneščina v krogu drugih jezikov in govorov v 
slovenskih obmorskih krajih. Monografija bo v obeh jezikih - slovenščini in italijanščini - izšla v maju.  
Istrobeneščina ni tržaščina 
Marsikdo, ki na ulicah Kopra, Izole ali Pirana ujame v uho pogovor med pripadniki italijanske skupnosti, zmotno pomisli, da 
gre za tržaško narečno govorico, za “triestino”. Čeprav sta si govorici v marsičem podobni, gre za dve različni narečji, pojasni 
dialektologinja. “Obe govorici sodita v skupino beneških narečij, a sta različni. Medtem ko je istrobeneščina v razvoju sledila 
beneške-mu narečju, je tržaško narečje v določenem zgodovinskem obdobju postalo dokaj samostojno. Ker je bil Trst del 
habsburške monarhije, politično ni več bil odvisen od Benetk, zato v jezikovnih inovacijah ni več sledil beneškemu narečju, 
ampak je šel svojo pot. To se odraža pri rabi nekaterih fonemov, recimo fonemov š in c, ter pri rabi nekaterega izrazja. Je pa 
res, da tržaška italijanščina v zadnjih desetletjih močno vpliva na istrskobeneško narečje, ki se - tako kot vsi jeziki - 
spreminja.” 
Skozi zgodovino se je zaradi različnih priseljevanj in drugih ključnih trenutkov v Istri oblikovala tipična dihotomija - v zaledju 
mest so živeli Istrani slovenskih korenin, v mestih pa Istrani romanskih korenin. Medtem ko so prvi na podeželju gojili 
slovensko narečje, torej rižanske in šavrinske govore, razloži strokovnjakinja, so v mestih govorili istrskobeneško narečje. 
“Istrobeneščina je bila do konca druge svetovne vojne jezik sporazumevanja,” poudari. “No, razen v času fašizma, ko je bil 
uradni jezik italijanščina. Sicer pa je bila istrobeneščina jezik komunikacije med vsemi Istrani. Slovenski Istrani so bili 
večinoma dvojezični. Govorili so svoje materno narečje, a so morali poznati tudi istrobeneščino, če so želeli komunicirati z 
meščani, s katerimi so bili skoraj vsakodnevno v stiku. Lahko bi rekli, da je bila istrobeneščina za meščane jezik srca, za 
podeželane pa jezik kruha.” 
Odprava netočnosti na karti slovenskih narečij 
Istrobeneško danes govorijo v Dragonji, Sečovljah, Strunjanu, Kopru, Izoli, Piranu, Hrvatinih in Bertokih. Da to vemo, gre 
zasluga prav Suzani Todorovič, ki je v minulih letih s pomočjo narečnih govorcev - obiskala jih je med 150 in 200 - izvedla 21 



narečjeslovnih raziskav v različnih istrskih krajih (Krkavčah, Borštu, Novi vasi nad Dragonjo, Padni, Svetem Petru, Dragonji,  
Sečovljah, Strunjanu, Tinjanu, Kopru, Izoli, Piranu, Dekanih, Hrvatinih, Škofijah, Bertokih, Pučah, Svetem Antonu, Šaredu, 
Bujah in Miljah). Pridobljeno znanje ji je omogočilo tudi, daje na zemljevidu slovenske Istre natančno razmejila območji 
istrobeneškega narečja in slovenskega istrskega narečja. S tem je tudi odpravila nepravilnost v veljavni Logar-Riglerjevi karti 
slovenskih na-rečij, na katero je po naključju naletela med narečnim raziskovanjem v Sečovljah. “Presenečeno sem 
ugotovila, da tam domačini govorijo le istrskobeneško narečje, medtem ko je Logar-Riglerjeva karta določala, da Sečovlje 
spadajo v območje slovenskega istrskega narečja.” 
 

 
Slika: Karta: Narečja v slovenski Istri. Avtorica: Suzana Todorovič. Kartograf: Miha Koderman.  

 
Raziskovalna vnema in želja, da bi spremenila nekaj, kar ni prav, sta jo vsak popoldan po službi vodili na teren, med 
informante, kot strokovno pravi ljudem, ki še govorijo istrskobeneško narečje in so “pravi zaklad za raziskovalca”. Ta pa 
mora imeti že dovolj izkušenj in znanja, da prepozna najbolj ustreznega narečnega govorca. Idealnih namreč ni, tako kot 
narečje samo po sebi ni neka idealna, nedotaknjena struktura, saj se ga dotikajo vsi jeziki in govori. Na istrskobeneško 
narečje danes poleg tržaške govorice vplivata tudi italijanščina in pogovarjalna slovenščina, pojasni Suzana Todorovič. “Velik 
uspeh pa je, da se je skozi zgodovino sploh uspela ohraniti, saj je po drugi svetovni vojni z eksodusom izgubila 90 odstotkov 
svojih govorcev,” poudari in doda: “Zaradi tega ima dejstvo, da bo to narečje vpisano v slo-venski register nesnovne 
kulturne dediščine, še toliko večjo vrednost.” 
Ko jo pobaramo, ali jo je katero od srečanj z narečnimi govorci, ki so ji med dolgimi pogovori zaupali tudi marsikatero 
zanimivo zgodbo iz svojih življenj, še posebej zaznamovalo, odgovori: “Vsa srečanja te zaznamujejo, ker ti ljudje dajo delček 
sebe. Narečje je bilo do nedavnega jezik, ki naj bi bil omejen samo na ožji krog družine in prijateljev. Mislim, da gre pri teh 
raziskavah tudi za neko simbolno raven - v smislu, da se ljudje od-prejo, se ne sramujejo svojega na-rečja in ti dovolijo 
vpogled v njihov intimni jezikovni svet. Deležna sem veliko prijetnih trenutkov, od spontanega smeha med pogovorom, 
zgodb iz mladosti ter iskrene hvaležnosti informantov, ko jim prinesem podpisan izvod knjige, ki so jo pomagali ustvariti. 
Zadovoljni so, da je njihova govorica, ki je bila toliko časa zanemarjena, povzdignjena na raven zapisa in je tako dobila neko 
vrednost.” 
Bo z govorci umrlo tudi narečje? 
Govorci pristnih istrskih narečij, bodisi slovenskega bodisi istrsko- beneškega, so pretežno starejši ljudje. Prej ali slej jih ne 
bo več. Bo z njimi umrlo tudi narečje? “Z vsakim članom skupnosti, ki umre, gre res tudi delček narečja. Vendar to še ne 
pomeni, da bo narečje izumrlo. Vse je odvisno od tega, v kolikšni meri bodo narečni govorci - dedki, babice in starši - 
ljubezen do maternega jezika prenesli na svoje otroke. Večina narečnih govorcev, s katerimi sem v stiku, z otroki in vnuki 
govori v istrobeneščini. 
Bojazen za izumiranje narečja je sicer prisotna že veliko dlje, kot si predstavljamo, doda dialektologinja. “Zasledila sem jo v 
sto in več let starih zapisih. Istrskobeneško govoreči intelektualci iz Kopra so že takrat svarili pred rabo francoskih, 
slovanskih in italijanskih izrazov ter pozivali Koprčane, naj ohranijo svojo pristno mestno govorico. A narečja so skozi 
zgodovino vselej bila neizbežno pod-ržena vplivom drugih jezikov in tako je tudi danes. Če denimo narečni govorec mlajše 
generacije želi svoji babici povedati, kako je bilo v šoli, kako se je zabaval s prijatelji, bo moral v svojo narečno govorico 
nujno vključiti tudi neke sodobne izraze, bodisi slovenske, italijanske ali celo angleške. To ne pomeni, da narečje izumira, 
ampak se spreminja, tako kot se spreminjajo jeziki nasploh. Bolj smotrno je, da se ukvarjamo z dejansko rabo in negovanjem 
na-rečja kot z bojaznijo, da bo narečje izginilo.” 
K njegovi ohranitvi na pisni, knjižni in simbolni ravni prispevajo tako napovedani vpis istrskobeneškega narečja v register 
nesnovne dediščine kot številne strokovne objave. Ne le monografije Suzane Todorovič, ki je za vsak kraj, kjer je doma 
istrobeneščina, zapisala tudi osnovno slovnico. Tu je tudi bogato leksikalno gradivo, zbrano v treh izolskih, dveh ko-prskih in 



več piranskih narečnih slovarjih. Istrobeneščina se uspešno ohranja tudi skozi glasbo nekaterih istrskih ustvarjalcev, začenši 
z izolskim kantavtorjem Enzom Hrovatinom, ki je po oceni Todorovičeve eden izmed redkih, ki se izražajo v pristni izolski 
istrskobeneški govorici. Njenemu negovanju in ohranjanju je namenjen tudi čezmejni Festival istrskobeneškega narečja 
(Festival deiristroveneto), ki ga že več let prireja Unija Italijanov. 
Čeprav ima istrobeneščina malo govorcev, veliko manj kot slovenska istrska narečja, je bolj živa, ugotavlja narečjeslovka. 
“Istrsko slovensko narečje ima resda več narečnih govorcev, a je omejeno samo na vaško, družinsko okolje. Istrobeneščina 
pa je pogovarjalni jezik velike večine pripadnikov italijanske skupnosti. Ne govorijo je le tisti pripadniki italijanske skupnosti, 
ki so se priselili iz italijanskih krajev in so prinesli svoja narečja. Poleg tega se istrobeneščina uporablja tudi v formalni 
komunikaciji, denimo na sestankih politične narave, kjer se govorci v nastopih izrazijo v istrobeneščini, zapisnik pa zapišejo v 
italijanščini,” ponazori. Potemtakem ima istrobeneščina pravzaprav boljše možnosti, da se ohrani, kot slovensko istrsko 
narečje. 
Raziskovalne vneme ji ne bo zmanjkalo 
Kaj se z istrobeneščino dogaja v krogu drugih jezikov in govorov v slovenskih obmorskih krajih, Suzana Todorovič raziskuje v 
svoji novi monografiji, ki bo v maju izšla tako v slovenski kot v italijanski različici. “V njej predstavljam prisotnost 
istrskobeneškega narečja od njegovih prvih začetkov do današnje rabe. Sprehajam se po različnih zgodovinskih obdobjih. 
Istrobeneščino postavljam najprej v njeno pozicijo glavnega jezika do konca druge svetovne vojne, nato jo soočam z jeziki 
priseljencev. S tem izrazom definiram tudi priseljence iz različnih slovenskih krajev, ne le tiste, ki so se v 60. in 70. letih 
priselili iz različnih republik nekdanje skupne države,” opiše avtorica, za katero se zdi, da ji nikoli ne zmanjka zagona za nove 
raziskovalne podvige. 
“Mislim, da sem šele na dobrem začetku svoje raziskovalne poti. Neki temelji so zdaj postavljeni in to je odlična podlaga za 
nadaljnje raziskovanje narečij. Resda imam za seboj že veliko objavljenih publikacij, a dialektologiji se resno posvečam šele 
pet, šest let. O vrhuncu kariere je še prezgodaj govoriti,” se nasmehne. 
Eden od projektov, ki se jim namerava posvetiti v prihodnje, je primerjava slovnic vseh istrobeneških govorov. Ob 
poznavanju natančne razmejitve govorov namerava bolj poglobljeno raziskati tudi romanski in slovanski stik na istrskem 
ozemlju. 
Večji projekt, ki gaje že izpeljala in bo ugledal luč sveta v letošnji jeseni, pa je istrskobeneški atlas slovenske Istre. “To je 
atlas, ki bo izšel v treh delih. Vsak prikazuje 570 narečnih kart, v katerih je prikazana narečna različica za 570 pojmov v 
enajstih krajih. Gre za obsežen atlas, ki bo štel približno 700 strani in bo dvojezičen,” napove. 
Je v skrinjici še neizpolnjenih želja tudi veliki slovar istrskih na-rečij? “Zakaj pa ne? A to bo morda prišlo na vrsto, ko bo moja 
raziskovalna pot še zrelejša.” 
“Slovenski Istrani so bili večinoma dvojezični. Govorili so svoje materno narečje, a so morali poznati tudi istrobeneščino, 
če so želeli komunicirati z meščani ” 
“Bolj smotrno je, da se ukvarjamo z dejansko rabo in negovanjem narečja kot z bojaznijo, da bo narečje izginilo.” 
 

 
 
Neutrudna raziskovalka istrskih narečij 
Zanimanje za dialektologijo je pri Suzani Todorovič (1979), Koprčanki dalmatinskega rodu, vzniknilo po naključju. Po letu 
zaposlitve na italijanski gimnaziji Antonio Šema v Portorožu, kjer je dobila službo po študiju italijanščine in sociologije 
kulture, seje uspešno prijavila na razpis za mlade raziskovalce na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Tam jo je v 
zanimiv svet istrskih narečij povabil profesor Goran Filipi, ki ji je predlagal tudi temo doktorskaga dela: Leksikološko-
etimološka analiza izbranih romanizmov v šavrinskih govorih. Čeprav se je kmalu po doktoratu za štiri leta zaposlila kot 
direktorica zavoda študentske svetovalnice v Ljubljani, je ves čas nadaljevala raziskovanje narečij ter deloma predavala na 
koprski fakulteti za humanistične študije. Od januarja je zaposlena kot predavateljica na koprski pedagoški fakulteti. 
Rezultati njenih dialektoloških raziskav so objavljeni v več znanstvenih monografijah: Narečno besedje piranskega podeželja 
(2014), Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem (2015), Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra (2015), Narečje v 
Kopru, Izoli in Piranu (2016), Narečna raznolikost v okolici Kopra (2017), II dialetto istroveneto a Capodistria, Isola e Pirano 



(2017), Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem (2018), La varieta dialettale del Capodistriano (2018). Z Ingrid 
Celestina je uredila tudi monografijo Šavrinka (2017), s čimer sta si prislužili mesečno zmago v izboru Osebnost Primorske. 

• Istra skozi čas (1.): Vpliv Beneške republike na življenje Istranov. Salvator Žitko. Primorske novice, Koper,  7. 
Val. 12. 04. 2019 

https://www.primorske.si/plus/7-val/istra-skozi-cas-1-vpliv-beneske-republike-na-zivlj  
Za Beneško republiko je bila Istra bolj geografska kot upravna enota in sprva ob vojaški zasedbi ob koncu 13. stoletja tudi 
dokaj nezanesljiva posest, saj je bila zanjo dosegljiva le po morju, razmeroma lahko pa je bila dostopna s Krasa in iz 
Pazinske grofije za njene sovražnike, sprva Goriške grofe, kasneje pa zlasti za Habsburžane.  
 

 
Slika: Črni kal je bila obmejna vasica pod Kraškim robom, na meji med Beneško republiko in Habsburško monarhijo. Foto: 
Nives Pernat 
 
Zgodovinski okvir 
Zgodovinske okoliščine so v Istri narekovale drugačen razvojni tok kot v bližnjih italijanskih deželah. O zgodovinskem 
okviru, v katerem se je v Istri razvijal preplet kultur in jezikov, piše zgodovinar dr. Salvator Žitko, čigar kratek oris 
nekaterih pomembnih zgodovinskih okoliščin bomo objavili v nekaj nadaljevanjih.  
 
O avtorju 
Dr. Salvator Žitko (1942) je po diplomi iz zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani naprej 
služboval kot profesor zgodovine in estetske vzgoje na Gimnaziji v Kopru, nato pa leta 1977/78 prevzel mesto ravnatelja 
Pokrajinskega muzeja v Kopru ter ustanovo vodil do leta 2004. Že kot profesor zgodovine na Gimnaziji v Kopru je pričel z 
raziskavami lokalne zgodovine s prvimi objavami v revijalnem in strokovnem tisku, s prehodom v muzejsko ustanovo pa 
je svoje strokovno-raziskovalno delo še razširil. Že trideset let je predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko. 
Od leta 1991 je tudi odgovorni urednik znanstvene revije Annales ter član uredniškega odbora znanstvene revije Acta 
Histriae. Leta 2005 je bil imenovan za člana Slovensko-hrvaške zgodovinske komisije. 
 
Kmalu po zasedbi, torej od konca 13. stoletja pa do propada posvetne oblasti oglejskih patriarhov (1420), so Benetke svoje 
istrske posesti organizirale predvsem v vojaškem smislu. Ker je v zaledju mest, med katerimi je že tedaj izstopal Koper 
(Caput Histriae, Capo d'Istria), živelo pretežno slovansko prebivalstvo, so Benetke poleg mestnih načelnikov - podestatov in 
kapitanov, imenovale posebnega predstavnika slovanskega prebivalstva z nazivom kapetan Slovanov (Capitaneus Sclavorum 
Justinopolis), zlasti po beneški osvojitvi ozemeljskega pasu od Ospa do Rakitovca sredi 13. stoletja, v dokumentih pa se 
pojavljajo predvsem po koprskem uporu leta 1348.  
Funkcija kapitana Slovanov se je kasneje v vojaškem pogledu prenesla na vseh 40 oziroma 44 vasi v koprskem zaledju, v 
vaseh pod Kraškim robom pa je imel tudi vlogo beneškega davčnega izterjevalca. Kapitani so običajno izhajali iz koprskega 
plemstva, a so morali obvladati jezik domačega prebivalstva. To je bil edinstven primer takega poimenovanja načelnika 
podeželja, ne le v Istri, temveč tudi drugod, kar potrjuje, da je šlo za tradicionalno sklenjenost slovanskega etničnega življa 
že v predbeneškem obdobju. 
Zapleteni agrarni odnosi 
Kapitani Slovanov so bili kot nekakšni zaščitniki slovanskega prebivalstva pristojni za reševanje vseh pomembnejših zadev in 
sporov, bili so tudi sodniki, v vojnem času pa vojaški poveljniki. Njim so bili podrejeni t.i. konestabli - častniki kmečke vojske 
(cernide), ki je imela nalogo braniti koprsko ozemlje. Trije do štirje konestabli so bili v 16. stoletju nameščeni v postojankah 
v Kubedu, Ospu in na Tinjanu, izmenično pa tudi v Podpeči, Rožarju in Hrastovljah. 
Agrarni odnosi, ki so vladali med zalednim prebivalstvom večinoma slovanskega izvora, so bili pod Benetkami različni in 
zapleteni, saj so obstajale kar štiri vrste zemljiških odnosov: pravi fevdi z zemljiškimi podložniki (servi della gleba), kolonat, 
svobodni kmetje (denimo koprski mestni kmetje ali paolani) in mali kmečki posestniki, ki so plačevali dajatve mestnemu 
plemstvu. Na mestnih agrarnih površinah v zaledju so se razvijali predvsem kolonatski odnosi, ki pa so bili drugačni na 
območju Kopra, kjer so bili koloni bolj odvisni od posestnika, kot pa,, denimo,, na območju Pirana, kjer so uživali več osebne 
in stvarne svobode. 
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V koprskih statutih (1423) so bili tudi podrobni opisi vseh meja tedanje koprske komune s številnimi posestniki, med 
katerimi so bili tudi Slovenci, vendar je beneška oblast strateško pomembna območja zadržala zase, med njimi zlasti 
območje Brega in Kraškega roba. To območje z utrdbami in obrambnimi stolpi, kakršen je bil, denimo, stolp v Podpeči, je 
postalo nekakšna “vojna krajina”, čeprav pod sodno oblastjo koprskih podestatov in kapitanov. V mestnih statutih so bili 
tudi seznami slovenskih vasi, ki so pripadale koprski komuni, vendar je v seznamih iz 13. stoletja oziroma iz leta 1300 ter 
1647 precejšnja razlika, saj se vrsta vasi v zadnjem seznamu ne pojavlja več, tako,, denimo,, Marezige, Movraž, Glem, 
Zabavlje, Dekani, Sv. Peter in še nekatere, kot nove vasi pa Krkavče, Boršt, Truške, Gračišče ... 
Naravna meja na Kraškem robu je z utrjenimi postojankami in gradovi, kakršen je bil zlasti grad Socerb (S. Servolo), odslej 
učinkovito varovala beneške posesti proti Habsburžanom pa tudi proti Turkom, ki so že po letu 1470 čedalje pogosteje 
vdirali v Istro ter mimo Trsta silili že v Furlanijo. 
Glagolica je bila prisotna, a se ni uveljavila 
O slovanskem značaju Istre govorita tudi glagolska književnost oziroma pisava ter z njima povezano slovansko bogoslužje, ki 
se je iz Dalmacije postopoma širilo tudi na območje beneške Istre. Na koprskem območju je bilo slovansko bogoslužje v 
navadi v vseh vaseh koprske škofije, o čemer pričajo ohranjeni glagolski misali, arhivske listine in napisi. Pomembno središče 
glagoljašev je bil predvsem Koper s svojim gregoritskim samostanom, kjer so že od konca 15. stoletja delovali frančiškani 
tretjeredniki. Po jeziku so bili večinoma Hrvatje iz severne Dalmacije, Kvarnerskih otokov in Istre, o njih pa je tudi mnogo 
pričevanj in virov - iz škofovskih vizitacij, zlasti pa v Naldinijevem Cerkvenem krajepisu koprske škofije iz leta 1700. 
Tretjeredniki so se redno posluževali “ilirskega jezika”, spovedovali slovansko prebivalstvo, ki se je v Koper naselilo s 
podeželja, zlasti pa mornarje in vojake pa tudi kaznjence in bolne po zaporih. 
Zaradi poznavanja pogovornega jezika Istranov, so jih imele tedanje beneške oblasti za koristne, zato so jih tudi koprski 
škofje pošiljali na podeželje za spovedovanje in maševanje v starocerkvenem jeziku, saj druga duhovščina zaradi 
nepoznavanja slovanskega jezika tega ni bila sposobna. Škof Paolo Naldini je v svojih poročilih Svetemu sedežu to tudi 
večkrat poudarjal. 
Glagolice pa se tretjeredniki niso posluževali zgolj v cerkvi, temveč tudi v vsakdanjem življenju pri pisanju knjig, poučevanju 
in pri administraciji. Kljub temu pa ne razpolagamo s podatki, iz katerih bi bila razvidna kakšna bolj živahna kulturna 
aktivnost koprskih glagoljašev. Verjetno je njihova aktivnost potekala v skromnih okvirih in bila omejena v glavnem na 
samostansko askezo in pastoralno dejavnost med nižjimi socialnimi sloji, zato se ni zasidrala v višjih socialnih slojih oziroma 
njihovi kulturi. 
Pragmatična beneška oblast 
Postopna kolonizacija slovanskih naseljencev od 9. pa do 14. stoletja, ponekod pa tudi do 17. stoletja, je v Istri namreč 
vzpostavila povsem drugačno kulturno, socialno in etnično dihotomijo med mestom in podeželjem, kot pa, denimo, na 
območju Furlanije in Veneta oziroma v drugih italijanskih pokrajinah.  
Pragmatično naravnana beneška oblast s svojimi koprskimi podestati in kapitani, kot omenjeno, domačega jezika Istranov in 
glagolice ni preganjala. Tudi sam beneški dož Francesco Foscari je že leta 1450 koprskemu podestatu ukazal, naj spoštuje 
običaje, navade in pravice slovanskega življa koprske komune. Toda pri tem ravnanje koprskih škofov v 16. in 17. stoletju ni 
bilo vedno enoznačno. Tako je leta 1623 škof Girolamo Rusca poročal papeževemu nunciju v Benetkah, “da na podeželju 
zunaj mest biva slovanski živelj s svojimi duhovniki, ki v domačem jeziku berejo sv. mašo, kar pa se potrpi, da se ustreže 
'divjaštvu' teh ljudi, ki bi drugače ne vzdrževali svojih duhovnikov, a so vendarle dobri in pošteni kristjani.” 
Ob svojih vizitacijah so se s temi težavami soočali mnogi koprski škofje in pomanjkanje duhovnikov z znanjem “ilirskega 
jezika” pripisovali pomanjkanju semenišča, ki bi moralo po sklepih tridentinskega koncila kulturno in duhovno vzgojiti tiste 
mladeniče, ki so se nameravali posvetiti duhovniškemu poklicu. Kot prvi je problem semenišča izpostavil škof Francesco 
Zeno, prihod škofa Paola Naldinija leta 1686 pa predstavlja uresničitev vseh tistih pobud, želja oziroma začetih akcij, ki jih 
njegovi predhodniki niso uspeli realizirati. V letih 1691-1705 je Sveti sedež oziroma pristojne kongregacije nenehno 
opozarjal, da je treba v koprski škofiji vzpostaviti semenišče za študij bogoslovcev, ki bi obvladali “ilirski jezik” in je v ta 
namen najprej zadolžil koprske tretjerednike za maševanje na podeželju, dokler ni uspel novembra leta 1710 v zgradbi ob 
škofijski palači odpreti slovanskega semenišča, kamor so sprejeli prve štiri semeniščnike slovanskega rodu. V znak 
velikodušnosti jim je pokrival stroške bivanja in šolanja. Leta 1710 se je tako tudi uradno pričela dejavnost malega 
semenišča pod njegovim patronatom, s tem pa so bili položeni tudi temelji za njegov kasnejši razvoj. 
V 17. stoletju se življenje v Istri umiri in razvija 
Ta, nedvomno pomembna in prelomna Naldinijeva dejanja pa je treba ocenjevati v kontekstu nekaterih realnih okoliščin in 
dejstev, ki jih je morala upoštevati tudi tedanja Cerkev. V drugi polovici 17. stoletja je namreč po obdobju vojn in kužnih 
morij začelo število podeželskega prebivalstva v Istri postopno naraščati. Umirjale so se tudi migracije in emigracije 
prebivalstva, redkejše so bile epidemije in lakote. Istra je tako že v Naldinijevem času vstopila v obdobje mirnejšega in bolj 
urejenega življenja, ki je imelo blagodejne učinke tudi na prebivalstvo. Medtem ko je prebivalstvo koprske škofije še sredi 
16. stoletja štelo približno 15.000 prebivalcev, jih je konec 18. stoletja štelo že približno 25.000. Zlasti je naraščalo število 
prebivalstva na koprskem podeželju, saj je od prvotnih 6.000 naraslo na dobrih 13.000, tako da je v 18. stoletju slovansko 
prebivalstvo že krepko preseglo število romanskega prebivalstva v samem Kopru. Če ob tem upoštevamo še številno 
prebivalstvo slovanskega izvora, ki se je kontinuirano naseljevalo v obalna mesta, kjer se je sicer praviloma integriralo in 
asimiliralo s prevladujočo romansko kulturo in jezikom, lahko štejemo, da je v koprski škofiji že prevladovalo avtohtono 
slovansko prebivalstvo. 
Odzivi na Naldinijevo ustanovitev semenišča so bili sicer različni, a večinoma pozitivni, saj je dajala pečat simbiozi koprske 
Cerkve z njenim slovanskim prebivalstvom. Šlo je za ustanovitev ene prvih tovrstnih ustanov na slovenskem etničnem 
ozemlju, kar je bilo posebnega pomena zlasti zaradi tega, ker je nastalo na njegovem obrobju in le nekaj desetletij pred 



diskusijami in polemikami, ki so se v krogu koprskih akademikov začele sredi 18. stoletja razvnemati o nacionalnih, 
družbenih in socialnih problemih Istre tistega časa. Določen krog akademikov na čelu z Gian Rinaldom Carlijem je v svojem 
dokazovanju o romanskem značaju Istre in njene zgodovinske preteklosti njen slovanski značaj zavračal. Tem bolj je bilo 
zato pomembno, da je naprednejše kulturno in družbeno okolje s svojimi stališči, ki sta jih s svojimi deli in dejanji že v 
predhodnem obdobju v polni meri izražala tako novigrajski škof Giacomo Filippo Tommasini kot koprski škof Paolo Naldini, 
do propada Beneške republike (1797) ohranjalo med obema nacionalnima komponentama potrebno ravnovesje, strpnost in 
sožitje ter s tem pripomoglo k vzpostavitvi trdnih temeljev v procesu nacionalne prebuje in oblikovanja nacionalne zavesti 
slovenskega prebivalstva skozi 19. stoletje. (nadaljevanje prihodnjič) 
 

• Preko ustaljenih form in norm: Marija Vidau in Vladimir Jurc sta prejemnika nagrad Združenja dramskih 
umetnikov za življenjsko delo. Primorske novice, št. 89, 17.4.2019, str. 14 
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• Nekatere evropske države pripravljene sprejeti prebežnike z ladje. A. P. J. Pariz/Berlin - MMC RTV SLO, STA. 12. 
april 2019  

Posledice spora med Italijo in Malto 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/nekatere-evropske-drzave-pripravljene-sprejeti-prebeznike-z-ladje/485306 
 
Francija, Nemčija in še nekaj drugih evropskih držav je pripravljenih sprejeti več prebežnikov z ladje nemške nevladne 
organizacije Sea-Eye, da bi se ti lahko izkrcali na Malti.  
Ladja z imenom Alan Kurdi je na začetku aprila pred libijsko obalo rešila 64 prebežnikov in od takrat išče pristanišče. 
Francoski notranji minister Christophe Castaner je na Twitterju zapisal, da je govoril z malteškim kolegom in mu povedal, da 
so Francija, Nemčija in več drugih držav pripravljene sprejeti prebežnike z ladje, s čimer želijo omogočiti, da bi se ti lahko 
izkrcali na Malti. Francija bi lahko sprejela 20 ljudi. Tudi predstavnik nemškega notranjega ministrstva je potrdil, da je 
Nemčija pripravljena sodelovati pri tem. 
Ladja na začetku meseca rešila 64 ljudi 
Ladja Alan Kurdi, poimenovana po sirskem dečku, ki so ga pred nekaj leti našli mrtvega na turški obali, je 3. aprila pred 
libijsko obalo rešila 64 prebežnikov. Najprej se je usmerila proti Lampedusi, a so ji italijanske oblasti preprečile vplutje. Nato 
so se odpravili proti Malti, ki prav tako noče sprejeti ljudi. Ladja tako kroži okoli te otoške države. V noči na četrtek je 
Valletta dovolila izkrcanje noseči ženski. 
V četrtek so sicer Mednarodna organizacija za migracije (IOM), Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) in 
Sklad ZN-a za otroke (Unicef) v skupni izjavi izrazili "globoko zaskrbljenost" glede razmer na ladji. Pozvali so, naj države 
poiščejo varno pristanišče za rešene ljudi. 
Gre za nov primer ladje z rešenimi prebežniki, ki je zaradi spora med Italijo in Malto, ki traja od lanskega poletja, ostala na 
morju. Obe državi zavračata izkrcanje prebežnikov, pri čemer Malta to dovoli, ko druge evropske države obljubijo, da jih 
bodo sprejele. To se je zgodilo že večkrat. 

• "Zgradili naj bi nekaj velikega, ponosnega, nekaj, kar bi sijalo preko meje". Ana Svenšek, foto in video: Miloš 
Ojdanić. Nova Gorica - MMC RTV SLO. 13. april 2019  

Zgodovinska pot po Novi Gorici: iz socialistične izložbe v kapitalistično vstopno točko 
https://www.rtvslo.si/zidovi/spomin-je-ziv/zgradili-naj-bi-nekaj-velikega-ponosnega-nekaj-kar-bi-sijalo-preko-
meje/484443  
 

 
Slika: Nova Gorica je neločljivo povezana z mejo - zaradi nje je nastala, po njej se je ravnala gradnja, z njo so morali 
desetletja živeti. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Nova Gorica je neločljivo povezana z mejo - zaradi nje je nastala, po njej se je ravnala gradnja, z njo so morali desetletja 
živeti. Kako je torej rastlo mesto, ki ga definirata nova meja in sam pridevnik novo? 
Ko leta 1947 na mirovni konferenci po drugi svetovni vojni končno določijo tudi novo mejo med Italijo in Jugoslavijo, 
zarisana črta kmalu s papirja preide v dejansko stanje in razdeli pokrajino Goriško. Mesto Gorica ostane na italijanski strani, 
velik del zalednih vasi in zaselkov pa je kar naenkrat odrezan od svojega upravnega središča. Zgradili bomo novo mesto, se v 
povojnem zanosu odločijo oblastniki in sredi praznega prostora, kjer so posamezne kmetije in obdelovalne površine, 
določijo zasaditi lopate. 
Kako je povsem na novo zrastlo mesto - brez zaslombe na že obstoječe zaselke ali na ruševinah nečesa starega - lahko 
občutite v zgoščenem in informativnem pohajkovanju po zgodovinski poti skozi Novo Gorico, ki jo je pripravil Blaž Kosovel, 
avtor dokumentarne serije Goriški sprehodi. Nanjo se lahko prijavite na Turistično-informacijskem centru Nova Gorica. 
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Slika: "Zgradili naj bi nekaj velikega, ponosnega, nekaj, kar bi sijalo preko meje". Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Pot se začne ob maketi - urbanistični načrt mesta, kot si ga je zamisli arhitekt Edvard Ravnikar, skica pa je bila razstavljena 
tudi v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Ravnikar je bil namreč izbran za urbanista novega mesta, saj je poznal 
zahteve ministra za gradnjo Ivana Mačka o tem, kakšna mora biti oddaljenost od nove meje. A po njegovem načrtu so 
zgradili le 11 zgradb: šest stanovanjskih blokov z velikimi meščanskimi stanovanji, občinsko zgradbo ter štiri bloke v bližini 
potoka Koren. Načrtovali so namreč, da bodo mesto zgradili v petih letih. Odločitev pade leta 1947, a že leto pozneje se 
zgodi informbiro: osnovna ideja Nove Gorice, da postane socialistična izložba na zahod, z informbirojevskim sporom 
postane vprašljiva, saj so se sovražniki zdaj pojavili na vzhodu in jugoslovanski oblastniki so začeli dvomiti, ali se ne bi z 
zahodom raje povezovali. 
Začetni velikopotezni načrti plahnijo, za gradnjo mesta začne zmanjkovati denarja, kar je med zgodovinsko potjo lahko 
opaziti. Že kmalu pogled pritegne spomenik brigadirjem. 25 brigad s 5.200 mladimi je bilo tukaj sicer le 11 mesecev.  
 

 
Slika: Blaž Kosovel pove, da je eden izmed mitov o Novi Gorici ta, da so jo gradili brigadirji. A ti so v manj kot letu dni 
trajajoči akciji predvsem pripravljali teren za prometne in kanalizacijske poti. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 

 
Slika: Ruski bloki – ime so dobili, ker so bili iz rdeče opeke. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
"Ruski bloki" in življenje v njih 
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Najprej so v mesto začeli graditi velike bloke po Ravnikarjevi zamisli. Stanovanja so bila meščansko zasnovana, a ker jih niso 
dovolj hitro gradili, ljudi pa so že naseljevali v mesto, je v enem stanovanju živelo tudi po več družin. Začasno so v njih 
namestili tudi urade, trgovino, banko in podobne nujne službe. 
A priseljeno lokalno prebivalstvo se je počutilo nekako nedomače v Ravnikarjevi zasnovi ogromnih odprtih prostorov. Med 
bloki so bile namreč predvidene široke površine za druženje ljudi, tudi osrednja cesta je večpasovnica, na vsaki strani bi jo 
moral obdajati dvojni drevored platan. Ljudje pa so se v novo mesto selili iz manjših, strnjenih vasi. Veliko jih je prihajalo iz 
kmečkega okolja, kar je pomenilo, da so s sabo v blok pripeljali tudi domače živali – kokoši, prašiče, celo kravo.  
 
Kako obdržati kader v mestu 
Sprehod med ulicami, ki se odmikajo od Magistrale proti najbližji vodi - potoku Koren, tako pokaže, kako se je tip 
arhitekture in idejna zasnova z leti gradnje in novega življenja v mestu opazno spreminjala. Čeprav bi po Ravnikarjevi maketi 
morali zgraditi še bloke na severni strani mesta, pa so iz praktičnih razlogov - lažje in ceneje je bilo zgraditi bloke bližje 
potoku, ki je predstavljal možnost odvajanja kanalizacije - nadaljevali gradnjo na južnem delu. Nova Gorica tako nastane 
najprej v trikotniku Erjavčeva cesta – Magistrala – potok Koren. Z industrijo, ki je prišla v mesto, postanejo investitorji novih 
blokov podjetja: zgradijo blok za zaposlene v Meblu, blok od Vodovodov, železničarjev itd. Na enak način so razdelili parcele 
za hiše na obrobju mesta, in sicer po načelu "če si človek zgradi hišo, se ne bo odselil". Tako so v mestu obdržali izobražen 
kader. 
Namesto parka - botanični vrt 
 

 
Slika: Ob drevesih so začeli zasajati tudi vrtnice. Načrt za mestni grb so pripravili po 20 letih – leta 1968. Ker niso želeli 
partizanskih simbolov, so za grb izbrali vrtnico. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Ne le blokovska gradnja in njena umestitev, umanjka tudi osnovna Ravnikarjeva zamisel, da bi bila Nova Gorica 'mesto park.' 
Naš vodnik izpostavi, da 'mesto park' ne pomeni, da gre za botanični vrt, temveč, da so drevesa v funkciji boljšega bivanja v 
mestu – dajejo senco, hlad. A tega načrta v Novi Gorici niso uspeli udejanjiti, drevoreda ob Magistrali, kot je bil načrtovan, 
nikoli niso zasadili - tudi zato, ker nikoli niso dokončali gradnje vseh predvidenih stavb. Tako pa je takratni direktor 
komunale Žarko Bole, ki je bil ljubiteljski hortikulturist, povabil prijatelja Miho Ogorevca, direktorja Volčjega Potoka, da bi 
nekako zasadila ves prazen prostor. Za prikaz, kakšen je ta novi prostor, so zasadili skupaj palmo in smreko, kar prikazuje 
prostor med Mediteranom in Alpami in možnost sobivanja različnih kultur. Najpogostejše drevo po mestu je himalajska 
cedra. Blaž Kosovel pripomni, da danes obiskovalci govorijo o Novi Gorici kot o betonskem mestu, kljub temu da je tukaj 
ogromno zelenja – a ga moraš pogledati, najti z očmi, ne daje ti naravnega zavetja.  
 

 
Slika: "V Novi Gorici imamo zdaj verjetno največjo raznolikost drevesnih vrst v kakšnem mestu takšne velikosti – več kot 
250 različnih vrst dreves, grmovnic in drugih rastlin, med drugim je več palm, magnolije, sekvoje, ginko, kitajsko 
dežnikarsko drevo," pove Kosovel. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić 
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Slika: Občinska zgradba. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
 
 
Travnik, ki ga niso nikoli tlakovali 
Zelenje oziroma bolje rečeno zelenica pa obiskovalcu privabi pogled, ko se ustavi pred občinsko zgradbo. Tudi tukaj se 
nadajuje tema "kako se zgrajeno razlikuje od zamišljenega". Edvard Ravnikar je namreč kot upravno središče novega mesta 
zasnoval tri zgradbe okoli tlakovanega travnika, kar bi poudarilo monumentalnost novega mesta. A zrasla je le občinska 
zgradba arhitekta Vinka Glanza, ki je pozneje postal arhitekt slovenskega parlamenta. Pred njo pa je ostal in ostaja zeleni 
travnik in tako opominja na začetek svoje zgodbe - mesto, ki so ga zgradili na dokaj praznih travnatih površinah kot odgovor 
na staro Gorico za mejo. Ta prostor pred občino je dobil obliko nekakšnega zaključenega dela mesta šele leta 1994, ko so 
zgradili gledališče, leta 2001 pa knjižnico Franceta Bevka (za obe novejši stavbi je bil arhitekt Vojteh Ravnikar, ki ni v sorodu 
z Edvardom). 
Edina pot, ki neposredno povezuje staro in novo Gorico, je pot na pokopališče 
Drobce, ki spominjajo na zgodovino tega prostora še pred gradnjo novega mesta, lahko opazimo tudi v parku ob Erjavčevi 
cesti. Kosovel pokaže na tri razmetane večje kamne, pogled od blizu pa pokaže, da gre za stare nagrobne spomenike. Na 
področju Nove Gorice je bilo včasih novejše pokopališče stare Gorice. Odprli so ga leta 1880. Erjavčeva ulica, ki danes 
povezuje obe mesti, se je takrat imenovala pokopališka ulica, saj je vodila le na pokopališče. Zaprli so ga med 1. svetovno 
vojni, svojci, ki so še ostali, so umrle prekopali, pokopališče pa je z gradnjo novega mesta utonilo v pozabo. 
In če še ostanemo pri spominih na zgodovino pred nastankom Nove Gorice - med modernimi bloki lahko opazimo dve hiši, 
ki ne sodita v okoliško arhitekturo. Gre za ostanke starih furlanskih kmetij, torej tistih, ki so tukaj stale pred na novo 
narisano mejno črto.  
Prva javna zgradba v Novi Gorici 
Če je mejna črta močno vplivala na sam videz mesta in seveda še bolj na življenje v njem, pa je zanimiv podatek, kaj je na 
tem delu dejansko določilo, kje bodo na pariški mirovni konferenci narisali razmejitev. Kosovel pove, da je odločila 
postavitev železniške proge, saj so upoštevali, da infrastruktura ostane v isti državi. Tako je železnica ostala v Jugoslaviji, 
meja poteka ob njej. Po dokončni razmejitvi septembra 1947 pride stavba železniške postaje pod Jugoslavijo. Tako postane 
prva javna zgradba v Novi Gorici, mestu, ki so ga šele začeli graditi. V tej stavbi je danes Muzejska zbirka Kolodvor, ki spada 
pod okrilje goriškega muzeja in je del Muzeja na meji. 
Kapitalistična vstopna točka na vzhod 
Bližina meje pa je Novi Gorici tudi zelo koristila. Med ogledom po zgodovinski poti namreč ne morete preskočiti Hotela Park 
in zgodovine igralništva v mladem mestu. 
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Slika: Ravnikarjev načrt je ob Magistrali predvideval velik hotel z restavracijo, a ker v novih pogojih za to ni bilo sredstev, 
so zgradili manjši hotel - Hotel Park - na vzporedni cesti z Magistralo. Foto: Goriški muzej 
 
 

 
Slika: Po prenovi je Hotel Park izgubil svojo značilne oboke. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
 
Prvi župan Nove Gorice Ludvik Gabrijelčič je po koncu mandata postal direktor Hotela Park in je želel v mesto privabiti 
turiste iz Italije. Odprl je prvo resno restavracijo v mestu, plesišče ter prvi nočni klub, ki ga v Italiji takrat niso smeli imeti. 
Že kmalu so se pojavile ideje o gradnji igralnic. Leta 1984 nato dejansko odprejo kazino. Kosovel pripoveduje, da niso bili 
povsem prepričani, ali bo uspel, a je bila njegova prednost ameriški stil kazinoja - torej, da lahko obiščeš igralnico, četudi 
nimaš veliko denarja ali odlične obleke. V nekaj letih je novogoriški kazino prehitel portoroškega, sicer tedajnajvečjega v 
Jugoslaviji, in postal zelo priljubljen. Ker ideja o Novi Gorici kot socialistični izložbi na zahod ni uspela, je hitro postala 
kapitalistična vstopna točka na vzhod. 
Trgovsko središče ob prvi pešpoti skozi mesto 
Mesto se je širilo in v 60. letih začnejo razmišljati o sami obliki, hkrati pa se pojavi potreba po trgovskem središču. Marjan 
Vrtovec si ga zamisli kot prostor, ki bo namenje zgolj pešcem in čeprav tudi ta ni bil nikoli dokončan, se je današnji Bevkov 
trg, ki ga obdajajo te trgovske zgradbe, zaradi priljubljenosti med ljudmi spremenil v pravo mestno jedro, stran od 
Magistrale in travnatega prostora pred občino. 
Pred sprehajališčem opazimo nekdaj zelo razširjeno drevo tega podoročja - murve, ki spominjajo na najstarejšo industrijo na 
Goriškem: sviloprejstvo. 
 

 
Slika: Ikarus – prvi javni spomenik v mestu, posvečen Edvardu Rusjanu. Zgrajen leta 1960, zelenje je izginilo, ob njem zdaj 
stoji Eda center. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić  
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Slika: nova Gorica. Foto: Arhivsko gradivo  
 
Od Argonavtov do Perle 
Na drugem koncu mesta še v 70. letih ostaja velik prazen prostor. Želja je, da ga zpolnijo z nečim velikim in leta 1976 zraste 
"ladja Argonavtov" – 20.000 kvadratnih metrov površine za zabavo, druženje, dogodke, celo 50-metrski točilni pult. Prostor 
je impozanten, zunanjost nastopa v oglasnih kampanjah, a ideja o zabaviščnem prostoru vseeno ne zaživi. Danes v stavbi s 
spremenjenim pročeljem domuje igralnica Perla. 
Še en travnik, ki čaka ... 
Čez cesto pa se nam pogled znova ustavi na večji travnati površini. Glede na to, da je tik ob večpasovni cesti, se vprašanje, 
zakaj ni izkoriščen, postavi samo.  
Prva zgodovinska pot mladega mesta se bo v prihodnosti torej še lahko dopolnjevala.  
 
 

• Pahor: Prav je, da sosede opozorimo, a ne smemo zaloputniti vrat.  Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 13. 
april 2019  

Odziv predsednika države  
https://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-prav-je-da-sosede-opozorimo-a-ne-smemo-zaloputniti-vrat/485385 
 
Prav je, da Slovenija, kadar naši sosedje storijo nekaj, kar je nesprejemljivo, na to opozori, a obenem mora tankočutno 
graditi mostove sodelovanja in ne sme zaloputniti vrat, temveč odpreti nova, je dejal predsednik države Borut Pahor. 
"Naši sosedje, prijatelji, lahko imajo stališča in ravnanja, s katerimi se mi ne strinjamo, in smo dolžni to tudi na primeren 
način povedati, a se moramo zaradi miru, varnosti, blaginje in ohranitve medčloveških odnosov vselej truditi, da hkrati 
gradimo mostove," je ob robu slovesnosti na Polzeli dejal predsednik države Borut Pahor. "Odzvali smo se, to je v redu in 
prav, hkrati pa moramo paziti, da ne zaloputnemo vrat," je dodal. 
Kot je dejal Pahor, je to njegovo sporočilo, za katero upa, da bo vzeto kot iskreno in ne bo obveljalo za naivno. 
Pahor se je z omenjenim sporočilom, ki ga je podal tudi v govoru na slovesnosti ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva 
v spomin na strmoglavljanje ameriškega bombnika v Andražu pri Polzeli med drugo svetovno vojno, odzval na nedavne 
izjave predsednika Evropskega parlamenta, Italijana Antonia Tajanija, kot tudi na verbalno noto madžarskega 
veleposlaništva v Sloveniji zaradi naslovnice Mladine ter hrvaški poskus, da bi POP TV-ju preprečili objavo razkritja, da za 
prisluhi v postopku arbitraže stoji hrvaška obveščevalna služba. 

• Plenković: Arbitražni sodniki bi drugod izgubili svoj status. J. R. MMC RTV SLO, STA. 13. april 2019  
"Hrvaška vlada ni pretendentka, da bi vplivala na medije" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/plenkovic-arbitrazni-sodniki-bi-drugod-izgubili-svoj-status/485382  
Hrvaški premier Andrej Plenković je v pogovoru za hrvaško radiotelevizijo (HRT) dejal, da bi arbitražni sodniki in vladni 
predstavniki, ki so kompromitirali arbitražni postopek, izgubili svoj status, če bi se to zgodilo na kakšnem drugem 
sodišču. 
 
 
Znova je poudaril, da je Hrvaška zapustila arbitražni postopek, potem ko ga je Slovenija kompromitirala. Kot je dodal, je bil 
dogovor med agentko Slovenije in sodnikom v arbitražnem svetu, ki ga je določila Slovenija, da bi vplivali na druge 
arbitražne sodnike. 
"Če bi se to zgodilo na kakšni trgovski arbitraži v Parizu ali morda celo pred hrvaško gospodarsko zbornico, zagotavljam, da 
bi tako sodniki kot agenti absolutno izgubili svoj status sodnika ali odvetnika. Do smrti ne bi mogli več priti do nobene 
arbitraže," je dejal. 
Spomnil je, da je Hrvaška vstopila v arbitražni postopek, potem ko je imela blokiranih 14 poglavij v pogajanjih za članstvo v 
EU-ju, ter je bil to predpogoj za zapiranje poglavij. Poudaril je, da je Hrvaška vstopila v proces v dobri veri in da obžaluje, ker 
postopek ni potekal do konca, kot bi bilo treba. "Smo, kjer smo. Želimo sporočiti Sloveniji, da lahko v pogovorih uredimo 
odprta vprašanja, predvsem mejo," je dejal. 
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Slika: Svet za nacionalno varnost obsodil hrvaški poskus vplivanja na slovenske medije. Foto: MMC RTV SLO 
 
Svet za nacionalno varnost obsodil hrvaški poskus vplivanja na slovenske medije 
"Hrvaška vlada ni pretendentka, da bi vplivala na medije" 
Plenković je v pogovoru med drugim odgovarjal na vprašanje, kako lahko vohunski aferi vplivata na hrvaške odnose s 
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. 
Zanikal je, da bi hrvaške obveščevalne službe v BiH-u kar koli podtikale. Glede Slovenije pa je dejal, da je že "zelo jasno 
povedal, da hrvaška vlada ni pretendentka, da bi vplivala na medije na Hrvaškem, kaj šele v drugih državah". 

• Nemčija napovedala podaljšanje nadzora na meji z Avstrijo. B. V. Berlin - MMC RTV SLO, STA. 13. april 2019  
Nemčija je nadzor na meji z Avstrijo uvedla jeseni 2015 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/nemcija-napovedala-podaljsanje-nadzora-na-meji-z-avstrijo/485362 
 
Nemčija napovedala podaljšanje nadzora na meji z Avstrijo za pol leta, kot razlog pa v Berlinu navajajo, da je nezakonitih 
prehodov meje še vedno veliko.  
Nemško notranje ministrstvo je v pismu Evropski komisiji zapisalo, da je bilo med novembrom lani in februarjem letos okoli 
950 nezakonitih prehodov meje na mesec. Poleg tega se znova krepi migracijski potencial prek vzhodnega dela 
Sredozemskega morja in balkanske begunske poti. Prav tako Nemčija še ne more vračati t. i. sekundarnih prebežnikov v 
druge države. 
V Berlinu zato sporočajo, da še ne morejo odpraviti nadzora na notranji meji in ga podaljšujejo do 11. novembra. Nadzor na 
meji z Avstrijo so uvedli jeseni 2015, potem ko se je več deset tisoč prebežnikov iz Grčije po balkanski begunski poti 
odpravilo proti zahodu in severu Evrope. 
Podaljšanje mejnega nadzora so napovedale tudi Danska, Švedska, Francija in Avstrija, poroča nemška tiskovna agencija 
DPA. 
Danska je podaljšanje nadzora utemeljila s tem, da "so evropske zunanje meje še vedno pod pritiskom". Teroristična grožnja 
na Danskem je še vedno resna, zaradi česar je nadzor na mejah upravičen, je povedala danska ministrica za tujce in 
integracijo Inger Stojberg. 
Nadzor na notranjih mejah je doslej izvajala tudi Norveška, ki ni članica EU-ja, je pa v schengenskem območju. A Bruslja Oslo 
za zdaj ni obvestil, da bo nadzor, ki se bo iztekel 11. maja, podaljšal. 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. 

• Vseslovensko dogajanje ob 100-letnici priključitve Prekmurja. Lidija Kosi, Radio Slovenija.  Murska Sobota - 
MMC RTV SLO, Radio Slovenija. 16. marec 2019  

Odbor predstavil program 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/vseslovensko-dogajanje-ob-100-letnici-prikljucitve-prekmurja/483120  
Odbor za pripravo programa praznovanja 100-letnice priključitve Prekmurja matični domovini poudarja, da bo 
Prekmursko leto vseslovensko dogajanje, hkrati pa afirmacija Prekmurja kot multikulturne skupnosti.  
Na spletni strani Prekmurje v srcu je program obeleževanja 100-letnice priključitve na voljo vsem zainteresiranim, med 
vidnejšimi in večjimi dogodki pa so simpoziji, dokumentarni film, postavitev spominskih obeležij in spomenikov ter ureditev 
novega Prekmurskega trga v Ljubljani. Zaenkrat je v programu 74 dogodkov, za njihovo izvedbo je v državnem proračunu 
pripravljenih 250.000 evrov in še 50.000 za državno proslavo, ki bo avgusta v Beltincih. 
Kot pravi predsednik odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja matični domovini Milan Kučan, 
so predlagali: "da vlada prevzame pokroviteljstvo nad celotnim letošnjim dogajanjem, povezanim s stoletnico, da imenuje 
tudi državni odbor, predlog sestave tega odbora naj pripravijo na ministrstvu, in da potem tudi predsednik vlade prevzame 
vlogo govornika na proslavi, ki naj bi bila avgusta v Beltincih." 
Vsebine o Prekmurju so v večjem obsegu vključene tudi v učne programe šol, kot pravi član pripravljalnega odbora Marjan 
Šiftar, pa so v program praznovanja vključeni vsi od cerkve do gospodarstvenikov. "Na posebno pobudo članov sveta 
pomurske razvojne regije bo pomurska gospodarska zbornica skupaj z obrtno-podjetniško zbornico in drugimi organizatorka 
posebnega razvojno-ekonomskega foruma." 
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Forum bo jeseni. Prekmursko leto se bo končalo marca prihodnje leto z objavo zbornika o znanstvenem simpoziju Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti.  

• Maja Kocijančič: "EU ni vojaški akter, uporablja predvsem mehko moč". Intervju: Maja Kocijančič. Pogovarjala 
sta se:  Gašper Andrinek in Jaša Rajšek.  Bruselj, Ljubljana - MMC RTV SLO, Val 202. 16. april 2019  

Maja Kocijančič, govorko visoke zunanjepolitične predstavnice EU-ja. 
"Ne gre za to, da bi morali migracije preprečevati ali ustvariti trdnjavo Evropo. Nasprotno, to je treba pametno 
upravljati." 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/maja-kocijancic-eu-ni-vojaski-akter-uporablja-predvsem-mehko-moc/485577 
 

 
Slika: Maja Kocijančič je v iztekajočem se mandatu tiskovna predstavnica podpredsednice Evropske komisije in visoke 
zunanjepolitične predstavnice Evropske unije Federice Mogherini. Foto: Gašper Andrinek  
 
Skupna zunanja politika Evropske unije: kako nanjo vplivajo interesi članic, na katero stran se EU postavlja v usodi Sirije 
in kje je perspektiva Zahodnega Balkana? Pogovarjali smo se z Majo Kocijančič, govorko visoke zunanjepolitične 
predstavnice EU-ja. 
Maja Kocijančič je tiskovna predstavnica visoke zunanjepolitične predstavnice Evropske unije Federice Mogherini, gre pa za 
njen drugi zaporedni mandat na tem položaju. "Pomembno je vedeti, da ko stopim pred novinarje, ne govorim v svojem 
osebnem imenu, govorim v imenu Evropske unije. Kar predstavljam, so stališča EU-ja. Včasih to ni tako razumljeno," pravi o 
svojem delu. 
Na prelomu mandata Evropske komisije smo se z eno najvidnejših Slovenk v evropskih institucijah pogovarjali o njenem 
položaju, orodjih skupne zunanje politike EU-ja, izzivih migracij, človekovih pravicah in razmerah na Zahodnem Balkanu. 
Vabljeni k branju intervjuja.  
Kot tiskovna predstavnica visoke predstavnice Evropske unije za zunanjo politiko ste ena izmed najvišje pozicioniranih 
Slovenk v ustanovah EU-ja. Kako gledate na svoj položaj?  
Ne bi rekla najvišje pozicioniranih, gotovo pa sem na enem vidnejših položajev, ker opravljam vlogo govorke, in to na 
področju zunanjih zadev ter tudi sosedske politike in zunanje politike, kar pomeni, da dobivam neizmerno veliko vprašanj. 
Glede na mnoga področja in številne krize, s katerimi se spoprijemamo po svetu, pa tudi precej hud tempo. Vendar je delo v 
tem smislu izjemno zanimivo in zanimivo je videti, kako se stvari dogajajo, s položaja nekoga, ki sodeluje na sestankih in pri 
oblikovanju konkretnih politik Evropske unije. 
Ko sem se pogovarjal z Matjažem Grudnom iz Sveta Evrope, ki je direktor za strateško načrtovanje, sem ga vprašal, ali 
kdaj občuti kakšno moč. Vi občutite kakšno posebno moč? 
Moči ne, vpliv pa. Predvsem v medijskem smislu, ker – predvsem v nekaterih delih sveta, recimo na Zahodnem Balkanu ali 
pa v našem neposrednem sosedstvu – to, kar povem med našim dnevnim brifingom za novinarje, zelo vidno odmeva v 
medijih in ima čisto konkretne odzive tudi voditeljev in predstavnikov tretjih držav ter konkretne posledice na posamezne 
akcije, poteze, odločitve. Pomembno je vedeti, da ko stopim pred novinarje, ne govorim v svojem osebnem imenu, govorim 
v imenu Evropske unije. Kar predstavljam, so stališča EU-ja. Včasih to ni tako razumljeno, je pa vedno tako. Pozicije, ki jih 
predstavljam, so vedno pozicije, ki so dogovorjene in so neka reakcija na aktualne dogodke, ki jasno ponazorijo 
pričakovanja, ambicije in namene Evropske unije. 
Zunanje politike Evropske unije se včasih drži puhlica, da preprosto ne obstaja. Da zunanji interesi najmočnejših držav 
članic presegajo interese Evropske unije. Kakšne so trenutne razmere na tem področju, ko se mandat komisije in 
parlamenta končuje? 
Visoka predstavnica pogosto reče, da so v EU-ju države, ki so majhne, in države, ki še ne vejo, da so majhne. 
Maja Kocijančič o skupnih stališčih EU-ja 
S tem se ne bi strinjala. Predvsem zato, ker vidim, kako se zunanja politika EU-ja oblikuje v čisto konkretnem smislu. Ko 
zunanji ministri predstavljajo zadeve, ko uskladijo stališča, postane to politika, ki predstavlja zelo konkretno moč. Gre za več 
kot pol milijarde državljanov EU-ja, gre za enega največjih celin na svetu. Stališče, ki ga EU predstavlja, je enotno stališče. V 
tem smislu ima veliko težo visoka predstavnica, ki pogosto reče, da so v EU-ju države, ki so majhne, in države, ki še ne vejo, 
da so majhne. Njeno sporočilo je v tem smislu zelo jasno: nobena država članica ne more storiti tega, kar lahko EU stori 
skupaj. Ko uporabimo vzvode in mehanizme, ki jih imamo vgrajene v svoje politike, se to tudi jasno pokaže. Treba pa je 
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vedeti, da EU ni vojaški akter, uporablja predvsem t. i. mehko moč, uporablja nabor politik – od diplomatskih orodij, do 
razvojne pomoči, do skupnih misij in operacij, pa do sankcij. Vse to povežemo v en sveženj, ki v končni fazi daje rezultate. 
Omenili ste sankcije, skupne operacije, pa vseeno se včasih zgodi, da nekatere velike, močne članice, delujejo same, tudi 
na zunanjepolitičnem področju. Kakšni so ti interesi, kako to usklajujete, kako se to odraža pri vas? 
 

 
Slika: Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Foto: Reuters  
 
Skupna zunanja politika seveda ne pomeni, da posamezne države članice nimajo zunanje politike. Nasprotno, državne 
članice imajo svojo zunanjo politiko, ampak je dopolnjena s skupno zunanjo politiko. V velikem delu se obe plati 
dopolnjujeta. To je pomembno razumeti, ker so zelo pogosto dejanja ali akcije posamezne članice podprte s skupno zunanjo 
politiko. Pride tudi do primerov, ko ni čisto tako ali je le na prvi pogled tako videti. V resnici pa EU tudi v najpomembnejših 
kriznih okoliščinah ohranja skupno stališče in se ji skozi načine odločanja in razprav, ki jih imamo dogovorjene na evropski 
ravni, uspe dogovoriti za skupne pozicije. Če pogledate našo politiko do Rusije: kljub vsem izzivom in dvomom je Unija bila 
in ostaja enotna. Enako velja, kar se tiče Ukrajine in krize v Siriji. EU in članice so skupaj največji donatorji pomoči in so od 
začetka krize od leta 2011 skupaj v podporo sirskemu prebivalstvu vložili več kot 17 milijard evrov. Dvomi vedno obstajajo, a 
iz mojega zornega kota EU vedno znova pokaže, da ko stojimo skupaj, smo močnejši. 
Omenili ste vojno v Siriji, ki se počasi bliža koncu, vsaj tako se napoveduje, kurdski borci so razglasili zmago nad 
teroristično organizacijo Islamsko državo. Kakšno je zdaj stališče Evropske unije do Sirije oziroma do oblasti Bašarja Al 
Asada? 
Konkretne podpore z naše strani ne bo, dokler politična tranzicija ne bo čvrsto na poti. 
Stališče EU-ja do oblasti v Siriji 
Mi še vedno verjamemo, da je za Sirijo potrebna politična rešitev, in v tem smislu podpiramo delo Združenih narodov in 
posebnega odposlanca ZN-a Geira Pedersena, ki je mandat prevzel na začetku letošnjega leta. Pred kratkim smo v Bruslju 
gostili že tretjo bruseljsko konferenco v podporo prihodnosti Sirije in celotne regije in v tem smislu nam je uspelo na neki 
način združiti mednarodne poglede v podporo posebnemu predstavniku ZN-a in procesu, ki bo pripeljal do politične rešitve. 
Po drugi strani smo pokazali, da smo še vedno skupaj sposobni zbrati vsa sredstva, ki so nujno potrebna na terenu, 
predvsem za sirske begunce, ki jih je še vedno ogromno v sosednjih državah, pa tudi v Siriji sami. To je pomembno sporočilo 
– da se EU angažira, da si prizadeva za to, da v Siriji pride do politične rešitve. Pomembno je tudi to, da ko se bo to enkrat 
zgodilo, krize v Siriji še ne bo konec. Državo bo treba obnoviti, na novo vzpostaviti skupnosti, potrebna bo sprava in tako 
dalje. Unija se tega zaveda in se je začela na to tudi v dolgoročnem smislu pripravljati, vendar je jasno, da naše konkretne 
podpore ne bo, dokler politična tranzicija ne bo čvrsto na poti. To je tudi moj odgovor, kar se tiče Al Asada. 
Koliko dejansko lahko pripravljate dolgoročne, ali če rečem, srednjeročne rešitve, glede na to, da se končuje mandat 
Evropski komisiji in parlamentu? 
Dejstvo je, da živimo v svetu, v katerem živimo, in se soočamo s problemi, ki so včasih dnevne narave, vendar je večina kriz 
dolgoročnih in se je treba pripravljati dolgoročno. Naše službe to počnejo zelo uspešno. Kar se tiče zunanje politike čisto 
konkretno, je treba vedeti, da se osnovni parametri določajo na ravni Sveta, se pravi na ravni držav članic, medtem ko je 
Komisija tista, ki na velikem številu področij daje pobude, del pobud pa je tudi v rokah visoke predstavnice. Menjava na tem 
položaju je na neki način – jaz to lahko rečem, ker sem videla prvo menjavo, urejena – kar pomeni, da se dosjeji predajo, da 
službe, ki to delajo, te podlage ustrezno pripravijo. S tega stališča se delo nadaljuje, politične pozicije so znane. Ko nastopijo 
delo in nova visoka predstavnica, ki je hkrati podpredsednica komisije, ter nova Komisija in nov Parlament, naši procesi 
seveda dobijo neki nov momentum. Ampak situacije, s katerimi se spoprijemamo in na katere moramo iskati odgovore, se 
nadaljujejo. V tem smislu je prehod enostavnejši, kot morda zgleda od zunaj. Vsaka komisija in vsaka visoka predstavnica oz. 
predstavnik ima pravico dajati pobude, in to mora v petletnem mandatu tudi izkoristiti. 
Prej ste omenili sirske begunce, ki so v sosednjih državah, veliko jih je v Turčiji, ki je postala eden izmed glavnih igralcev 
na bližnjevzhodnem območju. Kako je z dogovorom Turčija‒EU, še deluje, tako kot je bil zamišljen? 
Dogovor, ki je bil sklenjen, še vedno velja in se še vedno izvaja. Tako z naše kot s turške strani. Turčija je država, ki gosti 
najvišje število sirskih beguncev, približno štiri milijone jih je. Evropska unija je v podporo sirskim beguncem v Turčiji 
vzpostavila poseben sklad, v katerega so evropske institucije in države članice skupaj vložile šest milijard evrov za pomoč 
sirskim beguncem. Po drugi strani izjava vključuje tudi kup drugih ambicij, ki pa niso neko darilo, ampak so cilj, do katerega 
je treba priti skozi izpolnjenje določenih meril. To pa je seveda nekaj, kar je, ko gre za cilje, ki jih ima Turčija, v turških rokah. 
Turški predsednik Erdogan je bil včasih kar kritičen, da Evropska unija ni poslala denarja, teh šest milijard evrov. Kako je s 
tem? 
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To ne drži. Denar je bil zagotovljen, je pa seveda pot od tega, da je dogovorjen na politični ravni, do tega, da pride do 
dejanskih izplačil in pomoči, nekoliko daljša. Gre za denar evropskih davkoplačevalcev. Procedure, čeprav so izjemno hitre, 
morajo biti spoštovane. Če pogledate konkretne korake: ko se enkrat denar nameni za določen namen, je treba doseči 
konkretne sporazume s partnerji in pripraviti projekte, ki so nato tudi plačani. Na začetku je bilo s tem kar nekaj dela, ker je 
bilo treba natančno določiti prioritete, načine delovanja in poiskati partnerje, ker se večji del pomoči porabi skozi 
mednarodne agencije ali človekoljubne organizacije, ki delajo na terenu. Samo en del gre skozi turške oblasti. Recimo denar 
za šole, ker se večina sirskih otrok v Turčiji izobražuje v turških javnih šolah samo v popoldanskem času, ko ni pouka za 
turške otroke. Denar se izplačuje v zelo jasne in skupno določene namene. 
Če ostanemo v Sredozemskem morju, kaj pa sodelovanje s severnoafriškimi državami, kakšni so tam dogovori? 
Ločuje nas Sredozemsko morje, a dejansko gre za naše sosednje države in tem državam je bila ponujena možnost 
tesnejšega sodelovanja z EU-jem. 
O severnoafriških državah 
Severnoafriške države so, pomembno je vedeti, del naše sosedske politike. Ločuje nas Sredozemsko morje, a dejansko gre 
za naše sosednje države in tem državam je bila ponujena možnost tesnejšega sodelovanja z EU-jem. Nekatere so to izbrale, 
nekatere ne. V nekaterih so razmere še vedno krizne. Recimo dogajanje v Libiji ali na Bližnjem vzhodu. A z določenim 
številom držav, recimo s Tunizijo, to sodelovanje poteka. 
Ampak Tunizija je zelo majhen delček ... 
Seveda, seveda. Teh držav v našem neposrednem sosedstvu je veliko in so tudi v zelo različnih položajih. Naš pristop 
prilagodimo situaciji in se o tem pogovarjamo tudi s partnerskimi državami. V nekaterih primerih gre za zelo velike države, z 
zelo različnimi stopnjami razvoja, zelo različnimi ambicijami. Ampak naš pristop je v tem smislu jasen, imamo definirane 
skupne cilje, vemo, kje so naši pogledi podobni, kje prihaja do razlik – na področju človekovih pravic zagotovo – in v tem 
smislu prilagodimo svoje delo jasnim ciljem in vrednotam, ki jih zagovarja EU, ter skupnim ciljem v razvijanju teh odnosov. V 
tem mandatu je EU posebej okrepil sodelovanje z arabskimi državami, seveda niso to le države v Severni Afriki. Pred kratkim 
smo imeli celo prvi vrh EU-ja in Zveze arabskih držav, ki je potrdil nujnost našega sodelovanja pri vrsti ključnih vprašanj in pri 
vprašanjih, kjer imamo različne poglede. 
Omenili ste različne poglede, predvsem na človekove pravice. Kako si to razlagate, je mogoč kakšen napredek v tem 
smislu, pri teh razhajanjih? 
Mi verjamemo, da je. Evropska unija je pionirka, največja zagovornica človekovih pravic na svetu. Smo prvi, ki zagovarjamo 
odpravo smrtne kazni po vsem svetu. Evropa je z izjemo Belorusije tudi celina, kjer smrtne kazni ne izvajamo več in kjer 
zagovarjamo spoštovanje človekovih pravic – od pravic otrok, do pravic žensk, do političnih pravic. Naše ambicije so jasne, 
zagovarjamo jih znotraj EU-ja in tudi z našimi partnerji. Verjamemo, da s sistematično politiko in angažmajem z oblastmi, s 
podporo borcem za človekove pravice, z izobraževanjem – predvsem ko gre za odpravo neenakosti med moškimi in 
ženskami – imamo načine, kako to ne samo na politični ravni skomunicirati, ampak tudi podpreti s konkretnimi dejavnostmi. 
Ampak vedno znova se potem pojavi kakšen individualni igralec tudi na tem področju. Italija že nekaj časa zavrača 
zasidranje posadk in ladij, ki rešujejo življenja v italijanskem morju. Kako bi to komentirali? 
Ne gre za to, da bi morali migracije preprečevati ali ustvariti trdnjavo Evropo. Nasprotno, s tem je treba pametno upravljati. 
Stališče EU-ja do migracij 
Na svojem področju se ukvarjam z zunanjimi vidiki migracij, ne toliko notranjimi vidiki migracij – čeprav so eni in drugi med 
seboj tesno povezani. Res je, da vprašanje izkrcavanja ni rešeno, in to je nekaj, za kar si Evropska unija še vedno prizadeva in 
mora prizadevati. Gre končno za vprašanje solidarnosti, a to je stvar, ki jo morajo rešiti države članice. Kar pa EU lahko 
naredi, je, da si intenzivno prizadeva za zunanje vidike migracij, kar v praktičnem smislu pomeni sodelovati z državami, ki so 
izvor migracij in kjer poteka tranzit tokov. To počnemo in pri tem uporabljamo nabor naših politik – od razvojne pomoči do 
mednarodnega sodelovanja, do klasične zunanje politike, do človekoljubne pomoči, do uporabe orodij, ki jih imamo znotraj 
obrambne in varnostne politike. S tem naslavljamo ne samo vprašanje migracij, temveč se tudi ukvarjamo z vprašanjem 
razvoja, zmanjševanja lakote, boja proti podnebnim spremembam, varovanja okolja, spoštovanja človekovih pravic. Nabor 
teh dejavnosti mogoče zveni samo kot besede, ki pa se v dejanskem življenju prevedejo v čisto konkretne oblike pomoči in 
podpore. Recimo pomoč za majhna in srednje velika podjetja v Afriki, kjer lahko ena družina, ki sicer ne bi mogla preživeti, 
ustvari dovolj, da lahko preživi in postane del lokalne ekonomije. 
Vse glasnejši so pozivi, da je treba zavarovati zunanje meje EU-ja. Tudi misija Frontex je zdaj veliko bolj osredotočena na 
varovanje zunanjih meja EU-ja. Se vam zdi, da je v Evropi nekakšen strah pred zunanjo invazijo? Veliko je populističnega 
diskurza, sploh v politiki. 
Mogoče je to eden večjih problemov, s katerimi se zdaj srečujemo. Gre predvsem za populistične – ne samo populistične, 
ampak senzacionalistične trditve in napovedi, ki niso podprte z dejstvi. Mi operiramo z dejstvi in v sodelovanju z drugimi 
mednarodnimi organizacijami lahko vidimo, kakšne so konkretne številke. Govoriti o invaziji je popolnoma nesmiselno, ker 
ta preprosto ne obstaja. Migracije obstajajo, na neki način že odkar obstaja svet in so v bistvu tudi del ali eden od razlogov 
za preživetje. Ne gre za to, da bi morali migracije preprečevati ali ustvariti trdnjavo Evropo. Nasprotno, to je treba pametno 
upravljati. Kar mora Evropa narediti, je upravljati migracije na inteligenten način, v skladu s svojimi interesi. Hkrati pa 
seveda ne gre pozabiti, da moramo misliti tudi na varnost in upoštevati vse varnostne izzive, ki na svetu so. Med tema 
dvema skrajnostma je treba najti neko srednjo pot, za katero trdno verjamem, da jo je mogoče najti. 
Kakšno je stališče Evropske komisije do tega, da je Afganistan večkrat obravnavan kot varna država? Denimo, Nemčija je 
lani začela deportirati prosilce za azil v dele Afganistana, ki jih je označila za varne, sočasno pa je lani bilo v Afganistanu 
rekordno število mrtvih civilistov. 



Opredeliti državo za varno državo je nacionalna pristojnost. Na evropski ravni skupne definicije in meril nismo opredelili, 
čeprav so šli predlogi tudi v to smer, ampak končna odločitev je odvisna od držav članic. Z vidika Evropske unije je 
pomembno, da delamo z vsemi državami. Evropska komisija je predlagala, da bi se na seznam varnih držav uvrstile 
predvsem tiste države, ki imajo evropsko perspektivo. Zaradi tega, ker so to države, ki so morale samo zato, da so lahko 
prišle do te točke, izpolnjevati neke minimalne standarde. Naše vodilo povsod je, da so osnovne pravice in osnovne 
človekove pravice spoštovane in da se spoštujejo mednarodni standardi. Tukaj so pravila jasna in temu mi sledimo skozi 
naše politike. 
Vaše področje delovanje je tudi Zahodni Balkan. Če se ozreva na BiH, ki ima še vedno na funkciji visokega predstavnika 
EU-ja. BiH doživlja pravi eksodus mladih, a ko se pogovarjam z ljudmi, ti povedo, da slabe gospodarske razmere niso edini 
razlog, da se ljudje odseljujejo, ampak predvsem pomanjkanje upanja. V družbi, ki je obsojena na milost ali nemilost 
daytonskega sporazuma, imajo zelo različne poglede mnogi, skupni imenovalec vseh pa je, to se vidi na terenu, da je 
Unija nekako pozabila nanje. Kakšne načrte ima EU v zvezi z BiH-om? 
Za celotno regijo Zahodnega Balkana so pogoj sprava, regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi. 
O evropski perspektivi Zahodnega Balkana 
Unija ni pozabila na Zahodni Balkan, nasprotno. Mi smo v zadnjih letih okrepili angažma za regijo, vključno z BiH-om, ki je v 
zadnjih letih kar pomembno napredoval. Je res, da napredek ni najhitrejši, a tudi ni najpočasnejši. BiH je vložil prošnjo za 
članstvo v EU. Evropska komisija pripravlja mnenje o tej prošnji. To bo podlaga za naslednje korake. Če želiš postati članica 
EU-ja, je treba izpolniti določene pogoje, ki so znani. Če se oblasti in ljudje opredelijo za ta cilj, to pomeni zavezo, ki se 
izpolnjuje. Včasih traja to dalj časa, v državah v tranziciji smo to videli. Ampak pomembno je, da napredek ostane in da je 
napredek konstanten, in da se na tej poti vprašanja rešujejo. Za celotno regijo Zahodnega Balkana so pogoj sprava, 
regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi. Glede na zgodovinski kontekst je to eden od vodil naše politike na 
Zahodnem Balkanu. Za Zahodni Balkan smo ponovno največji donator finančne podpore in naše delegacije v regiji so med 
največjimi delegacijami ‒ imamo pa jih 140 po vsem svetu. Velik del naših ekip je angažiran v podporo tem državam, ampak 
seveda so predvsem domače oblasti, ne samo v BiH-u, ampak tudi v drugih državah v regiji, tiste, ki morajo opraviti največji 
del nalog. EU tega ne more storiti namesto njih. V zadnjih letih je bil naš angažma okrepljen, videli smo več zelo pozitivnih 
dogodkov, žal tudi nekaj manj pozitivnih, ampak to ne pomeni, da se naše delo končuje, nasprotno, naš angažma je še 
vedno zelo močan in delo se nadaljuje. 
Kako si razlagate, da bi neka država, kot je BiH, s tako zapletenim političnim sistemom, ki ga je predpisal daytonski 
sporazum, delovala v EU? 
Napredek je lahko v tem primeru samo postopen. Najprej je pomembno to, da je BiH država, ki ima evropsko perspektivo, 
se pravi, da ima perspektivo v prihodnosti postati članica EU. Zato je treba izvesti precej reform. Te reforme so določene od 
države same, v sodelovanju z nami, ker so potrebne zato, da lahko država v svojem bistvu funkcionira, in ne samo zato, da 
se pripravlja na članstvo. V tem smislu se potem vprašanja sproti in skozi reforme tudi rešujejo. Kaj konkretno bo to prineslo 
BiH-u, ne morem in ne želim napovedati. V postopku smo v sodelovanju z BiH-om do zdaj prišli do točke, ko je BiH opredelil 
mehanizem, ki ji omogoča usklajevanje stališč, ko pride do evropskih vprašanj. Pomembno je, da država najde pot, da lahko 
njeni posamezni deli delujejo skupaj na način, ki daje rezultate. Se strinjam, pot je še dolga, ampak cilj je jasen.  
Koliko in na kakšen način pa se EU zaveda, da Zahodni Balkan ni strateško pomemben le za EU, temveč da povsem 
odkrito in jasno delujejo tudi druge različne velesile? Od Rusije, Kitajske, Amerike, Turčije navsezadnje, to so države, ki so 
zelo zelo prisotne v BiH-u in tudi v Srbiji. 
Regija in vse države v regiji so kot svojo ambicijo jasno in nedvoumno opredelile, postati članice EU-ja. Pričakujemo, da 
bodo temu sledila tudi dejanja. Kar pomeni, da bodo države to vzele kot svojo politično prioriteto in si za to prizadevale. 
Vidimo konkretne rezultate. Severna Makedonija je bila v trenutku, ko je Zahodni Balkan dobil evropsko perspektivo, med 
vodilnimi državami v regiji. Potem se je v tem procesu povsem izgubila in zdaj z rešitvijo imena in odprtih vprašanj s 
sosedami naredila velik preskok. Hkrati je sposobna izvajati tudi potrebne reforme. S politično voljo se da narediti izjemno 
veliko. Kar pa seveda ne pomeni, da države v regiji ne razvijajo dobrih odnosov tudi z drugimi partnerji. Menimo, da je to 
popolnoma normalno. Ne zahtevamo od naših partneric, da si izberejo ali nas ali koga drugega. Ne. Za te države je tudi iz 
zgodovinskih razlogov pomembno, da imajo dobre odnose z različnimi partnerji. Ampak opredelitev, ki je njihova suverena 
opredelitev, je opredelitev za EU, in mi verjamemo, da to ni le zaveza na papirju, ampak nekaj, kar voditelji teh držav 
prenašajo tudi v realnost. 

• Ograja v Kostelu ostaja, občina pričakuje odškodnino. A. S MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija. 17. april 2019  
V Kostelu je 33,5 kilometra zunanje schengenske meje 
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/dolenjska/ograja-v-kostelu-ostaja-obcina-pricakuje-odskodnino/485689 
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Slika: Ograja v Kostelu ostaja, občina pričakuje odškodnino. Foto: Ministrstvo za notranje zadeve  
 
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta obiskala obmejno 
občino Kostel, kjer opažajo več nezakonitih prestopov meje. 
Letos so tamkajšnji policisti obravnavali 287 nezakonitih prehodov meje, lani v celem letu pa 148. Pri obravnavi prevladujejo 
državljani Alžirije in Maroka. Policija ugotavlja, da nedovoljene migracije na tem območju niso množične, so pa večinoma 
organizirane.  
Zato so okrepili število policistov, ki pri varovanju meje sodelujejo s pripadniki Slovenske vojske in pomožne policije, večkrat 
mesečno pa izvajajo tudi mešano patruljiranje s hrvaškimi policisti. Minister Boštjan Poklukar je zatrdil, da bo policija tudi v 
prihodnje izvajala vse ukrepe, da "kot odgovorna članica schengenskega območja" varuje državno mejo, so sporočili z 
ministrstva. 
Po srečanju je minister dejal, da so si skupaj ogledali začasne tehnične ovire ob reki Kolpi in se seznanili s težavami, ki jih 
ograja povzroča domačinom. Te po njegovih besedah niso nič drugačne od težav, s katerimi se spoprijemajo ljudje v drugih 
občinah, ki prav tako živijo ob ograji. Ker začasna tehnična ovira učinkovito preprečuje nezakonite migracije, jih tudi v skladu 
s koalicijsko pogodbo ne umikajo, je še povedal za Radio Slovenija. 
Kostelski župan Ivan Črnkovič je opozoril na škodo, ki jo občina zaradi ograj na meji občuti na več področjih, zlasti v turizmu 
in na poškodovanih poteh ob meji: "Občina je tako revna, da ne more preživeti niti svojih nujnih zakonskih obveznosti, kot so 
šola, vrtec in same plače na občini." Zato od države pričakujejo določeno odškodnino, da bodo ljudje ostali na svojih 
domovih. Konkretnih sklepov pa sinočnje srečanje ni prineslo, je za Radio Slovenija poročal Marko Škrlj.  

• Mogherini: Članice EU-ja naj spet pošljejo vojaške ladje v Sredozemsko morje. B. V. Strasbourg - MMC RTV SLO, 
STA. 17. april 2019  

EU je umaknil ladje iz operacije Sophia 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/mogherini-clanice-eu-ja-naj-spet-posljejo-vojaske-ladje-v-sredozemsko-
morje/485720 
 
Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je članice Unije pozvala, naj v Sredozemsko morje znova 
pošljejo vojaške ladje za boj proti tihotapljenju prebežnikov v Evropo ter tihotapljenju orožja in nafte v Libijo. 
Države EU-ja so namreč konec marca iz operacije Sophia umaknile ladje. "Brez ladij Sophia ne more izpolnjevati svoje misije, 
ki vključuje tudi zagotavljanje spoštovanja embarga na uvoz orožja in nafte v Libijo," je Federica Mogherini poudarila v torek 
na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu. 
Ofenziva, ki jo je na libijsko glavno mesto sprožil uporniški general Halifa Haftar, bi lahko po njenih besedah postala trajen 
konflikt, če bo v državo prišlo orožje, ki ga tam ne bi smelo biti. 
"Še vedno upam, da bodo v prihodnjih tednih države znova razmislile o odločitvi in se odločile, da bi znova poslale ladje v 
mednarodne vode," je dejala. "Državam sem priporočila, naj ne umaknejo ladij, ki delujejo v mednarodnih vodah, saj so bile 
te zelo učinkovite pri odvračanju tihotapcev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarila zunanjepolitična 
predstavnica Unije. 
Članice EU-ja so konec marca za šest mesecev podaljšale mandat operacije Sophia v Sredozemlju, vendar pa Sredozemlja ne 
nadzorujejo več z ladjami, temveč z okrepljenim nadzorom iz zraka in v sodelovanju z Libijo. 
To odločitev so članice sprejele, preden je Haftar z enotami Libijske narodne vojske (LNA) začel ofenzivo za zavzetje 
Tripolisa. Libijska mednarodno priznana vlada, ki je sprožila protiofenzivo, je medtem v torek posvarila, da bi lahko ob 
nadaljevanju ofenzive na Zahod skušalo pobegniti 800.000 ljudi. 
 

 

 

• Iz zakladnice spominov Slovenk v Pulju. Barbara Kampos. Pulj - Slovenci v sosednjih državah. MMC RTV SLO. 15. 
april 2019 
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Prazniki pa so priložnost, ko se odprejo skrinje spominov in zbudijo se zgodbe o krajih, časih in ljudeh. 
https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/iz-zakladnice-spominov-slovenk-v-pulju/485532  
Štefanija Sliško 
 

 
Slika: Štefanija Sliško. Foto: SVSD /Davor Lonzarič  
 
Članice kreativne sekcije Slovenskega kulturnega društva Istra iz Pulja so se tudi letos, pred veliko nočjo, lotile izdelave 
pirhov in drugih velikonočnih izdelkov. Prazniki pa so tudi priložnost, ko se hote ali nehote odprejo skrinje spominov in 
zbudijo se zgodbe o krajih, časih in ljudeh. 
Ob našem obisku v Slovenskem domu v Pulju, kjer je sedež društva Istra, je bilo zelo živahno. Članice društva so na ogled 
prinesle zaklade iz preteklosti. Spomine, ki pomenijo vez z domačimi kraji, ki so jih v večini zapustile v zgodnjem otroštvu. 
Prazniki, tudi velikonočni, so vedno priložnost, ko iz zakladnice spominov pokukajo obrazi, ki jih ni več, zadiši po domačem, 
kot nekoč, predmeti iz preteklosti zbudijo pozabljene zgodbe. , sicer vodja kreativne delavnice v društvu, se praznovanja 
velike noči v domačem Kozjanskem spominja takole: 
»Nekoč je bilo tako, da smo košarico z velikonočnimi dobrotami v cerkev nesli otroci. Ni bilo razkošja, v njej je bil košček 
klobase ali košček mesa. In potica. Spomnim se, da sem mamo večkrat vprašala, zakaj ne dela potice tako, kot teta, ki je 
vanjo dala vedno orehe. Naša mama je namreč vedno spekla rožičevo potico. Mama mi je odgovorila, naj molčim in pojem 
to, kar je. Revščina je bila in mama ni mogla kupiti orehov. Meni se je ta potica zamerila, a sem jo pred nekaj leti vseeno 
spekla, ker sem hotela pokazati, kakšna je bila potica iz mojega otroštva. Sem jo seveda malo obogatila z limono in rumom. 
Pa so rekli, da je prav dobra.« 
 

 
Slika: Kristina Kocanovič. Foto: SVSD /Davor Lonzarič 
 
Kristina Kocanovič je v Pulj prišla iz Ruš pri Mariboru. Prihaja iz velike družine, sedem otrok je bilo. Kljub pomanjkanju, se 
rada spominja velikonočnih praznikov: »Mi smo bili zelo skromni. In takrat so bili prazniki za nas res prazniki. Mesa in sladkih 
dobrot si namreč nismo mogli privoščiti vsak dan. Ob veliki noči pa je bila miza svečano postavljena, na njej so bili krožniki iz 
porcelana, pa seveda dobrote, ki smo si jih strašno želeli in smo komaj čakali, da pridemo do njih. Ko smo se otroci zjutraj 
zbudili so nas straši najprej vprašali, če smo se že umili, šele potem smo se lahko usedli za mizo in to nam je bilo najlepše.« 
 

https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/iz-zakladnice-spominov-slovenk-v-pulju/485532
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/04/15/65578612_fp-xl.jpg


 
Slika: Marija Mordej Gnidič. Foto: SVSD /Davor Lonzarič 
 
Marija Mordej Gnidič je bila stara komaj leto in pol, ko se je s starši iz Slovenije preselila v Pulj. Mama je bila slaščičarka. 
Doma hrani še veliko njenih receptov, ki ji tu pa tam prav pridejo pri kuhi in peki. Spomin na otroštvo so tudi notni zapisi 
slovenskih ljudskih pesmi, ki sta jih prepevali skupaj z mamo. 
Spomini so velika dragocenost 
 

 
Slika: Klaudija Velimirovič in blazina, ki jo je naredila njena babica. Foto: SVSD /Davor Lonzarič 
 
Klaudija Velimirovič nam je zaupala, da je družina iz rodne Brestovice na Krasu v Pulj prinesla stvari, ki so jim pomenile 
največ. Zanjo je morda največja dragocenost blazina, ki jo je naredila njena babica: 
»Pravzaprav me stisne pri srcu, ko gledam to blazino. Namreč, med prvo svetovno vojno so vaščane moje vasi, ki je bila na 
obrobju doberdobske fronte, izselili v Avstrijo. Ko so se vrnili, je bila vas zravnana z zemljo. Vrnili so se v juniju, ko je bilo že 
prepozno, da bi kaj posejali na njivi. Lakota je bila velika. Moja stara mama si je oprtala kovček poln ročnih del in odšla v 
Slovenijo, da bi v zameno prinesla nekaj hrane. Za pol kovček teh dragocenih del pa je nazaj prinesla samo koruzno moko in 
nekaj kilogramov fižola.« 
 

 
Slika: Bojana Hrovat s poslikano keramično skodelico. Foto: SVSD /Davor Lonzarič 
 



Spomini so velika dragocenost tudi za Bojano Hrovat, ki je z Notranjske v hrvaško Istro prišla leta 1954. Po prvem razredu 
osnovne šole. Danes živi obkrožena s predmeti, ki jo spominjajo, kdo je in od kod prihaja: »To je del mojega življenja, saj že 
15 let živim v hiši, v kateri so živeli moji starši. Zame je to, da me obkrožajo stvari iz preteklosti, nekaj čisto normalnega. To 
nekaj pomeni. Je stik z mojim življenjem, kot mi pomeni Slovenija, ko jo obiščem.« 
Vse te zgodbe bodo članice Slovenskega kulturnega društva Istra iz Pulja prav kmalu delile še z drugimi. V jeseni znova 
pripravljajo razstavo spominkov in spominov in prepričane so, da bodo ob njihovih, na dan prišle še številne druge zgodbe iz 
preteklosti.  
 

Mladina, Ljubljana 
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• Orbán razklal slovenske Madžare. Piše: Borut Mekina. Mladina, Ljubljana, št. 15, 12.4.2019, str. 26-27 
Madžarska manjšinska organizacija prekinila sodelovanje z Inštitutom za narodnostna vprašanja 
Spori so se začeli zaradi preveč svobodomiselnih gledališčnikov in preveč »liberalne« direktorice kulturnega zavoda 
manjšine. 
https://www.mladina.si/190540/orb-n-razklal-slovenske-madzare/ 
 
Novembra 2005 je bilo v Lendavi veliko slavje. Mesto sta obiskala tedanji predsednik Republike Janez Drnovšek in njegov 
kolega iz Madžarske, predsednik Lászlo Sólyom. Predsednika sta ob 80-letnici slovenskega Inštituta (INV) slovesno odprla 
lendavsko izpostavo te najstarejše institucije na področju manjšinskih in etničnih študij v Evropi in ob otvoritvi poudarila, da 
je to »odraz dobrega sodelovanja med državama«. 
Enota inštituta je zato svoje prostore dobila v stavbi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, osrednje 
politične in interesne organizacije avtohtone madžarske narodne skupnosti v Prekmurju, kiji danes predseduje Ferenc 
Horváth. Slovenski inštitut in madžarska manjšinska organizacija v Sloveniji sta deset let odlično sodelovala, izvedla sta 
ogromno skupnih projektov in raziskav. Vse do lani avgusta, ko je Horváth na sedež INV, v Ljubljano, poslal sporočilo, da jim 
madžarska narodna skupnost odpoveduje gostoljubje. 
Domnevno naj bi prostore potrebovali zaradi širitve programov in novih zaposlenih, so nam odgovorili, toda v skupnosti zdaj 
prostore uporabljajo tudi kot skladišče. Prekinitev sodelovanja med madžarsko manjšino in inštitutom je dejansko le vrh 
ledene gore v veliko daljši zgodbi, povezani tudi s političnimi spremembami na Madžarskem. Uvod v to zgodbo sega v jesen 
2015, zelo očitno pa so se politični spori iz Madžarske preselili v Slovenijo decembra 2016. 
Povod je bila gledališka igra. Decembra 2016 je namreč Zavod za kulturo madžarske narodnosti, katerega ustanovitelj je 
organizacija madžarske manjšine in ki jo je tedaj vodila direktorica Lili Kepe, v Lendavi organiziral uprizoritev muzikala iz leta 
1988 z naslovom Podstrešje. S samo igro, pravi Kepejeva, ni bilo nič narobe, tudi s »hišnimi« igralci, s katerimi so pred tem 
profesionalno sodelovali že deset let ne. Težave so nastale zaradi plačila avtorskih pravic, pravi. Avtorske pravice za igro, ki 
jo je odigrala gledališka skupina Egy & Más Vándorszinház, bi namreč zavod moral plačati agenciji v Budimpešti, kije bila na 
Madžarskem znana kot »levo« usmerjena in kritična do trenutne madžarske vlade, zaradi česar pa je še pred uprizoritvijo 
prišlo v Sloveniji do napetosti med kulturnim zavodom in manjšinskim političnim vodstvom. Igraje kljub temu prišla na 
spored, je pa režiser na začetku predstave jasno izrazil svoje nezadovoljstvo. Kritiziral je Horvátha, mu očital cenzuro in 
samodrštvo, ga primerjal s Slobodanom Miloševičem ter sporočil, da je to verjetno njihov zadnji nastop. In imel je prav. A 
sankcije so doletele tudi Kepejevo. 
Januarja 2017 jo je k odstopu pozval svet Pomurske madžarske samoupravne na-rodne skupnosti. Kot nam je odgovoril 
njihov predsednik, Ferenc Horváth, naj bi bili poglavitni razlogi »finančni primanjkljaj v vi-šini več kot 90.000,00 evrov, 
netransparentno delovanje, dolg različnim dobaviteljem in izvajalcem storitev, ki seje nabiral že več let«. Eden od primerov 
netransparentnega delovanja zavoda naj bi bilo tudi delovanje omenjene gledališke skupine. A očitno te nepravilnosti, kijih 
kasneje v reviziji poslovanja niso odkrili, niso bile glavni razlog. Horvath sicer zanika, da bi od Kepejeve zahteval odstop, ker 
ni preprečila gledališke igre, a tudi sam priznava, da so od nje zahtevali, da se opredeli do kritike gledališčnikov, »pri čemer 
se direktorica do teh stališč članov gledališke skupine ni distancirala oziroma je z njimi soglašala«, nam je odgovoril. Za 
Kepejevo je primer jasen. Njen odstop so zahtevali, ker je dovolila uprizoritev. To naj bi bila tudi formalna zahteva sveta, 
poleg tega naj bi ji Horváth večkrat zasebno očital preveč »liberalno« usmerjenost. »Zahtevati, da se igra ne izvede, pa je 
seveda absurdno, ker se kot direktorica strokovne institucije ne morem vpletati v umetniško svobodo,« nam je odgovorila. 
In tako se je začela valiti snežna kepa. Mnoge pripadnike madžarske manjšine v Pomurju je Horváthovo oblastniško 
postopanje neprijetno presenetilo, med drugim tudi tedanjega svetnika v samoupravni skupnosti občine Dobrovnik Attilo 
Kovácsa, ki pa je že od leta 2002 zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Ker seje Horváth avgusta 2017 v svoji 
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kolumni, v glasilu madžarske skupnosti Népújság, pohvalil, da so po odhodu Kepejeve izboljšali poslovanje kulturnega 
zavoda, je Kovács želel časopisu poslati še svoje stališče. Češ, ja, izboljšali ste poslovanje, a ste ukinili nekatere vitalne 
programe. Toda urednica pisma ni hotela objaviti, saj da lahko v Népújságu od politikov svoja stališča objavlja le predsednik 
madžarske skupnosti, torej Horváth in uradni poslanec madžarske manjšine v slo-venskem parlamentu. Tedaj je bil to László 
Göncz, danes je to Horváth v eni in isti osebi. 
Pravilo, ki so si ga postavili v Népújságu, je bilo seveda že na prvi pogled nezakonito in neustavno. A Kovács, vztrajen, kot je 
bil, je kljub temu moral na objavo svojega odziva čakati, vse dokler ni o njegovi pritožbi dokončno presodilo višje sodišče. To 
je zapisalo, daje objava njegovega besedila v skladu z »javnim interesom po objektivni in vsestranski informiranosti«. Kovács 
je resda zmagal, a si je s tem očitno nakopal Horváthov srd. »Čeprav sem tedaj nastopil kot kritični državljan, kot član 
madžarske manjšine, je gospod Horváth začel pritiskati na mojega delodajalca, na INV, ki s temi vprašanji nikakor ni bil 
povezan,« razlaga Kovács dogodke, ki so potem sledili in ki jih nikakor ni pričakoval. 
Kot je za nas potrdila direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja Sonja Novak Lukanovič, so že čez nekaj mesecev, marca 
in oktobra lani, začeli prejemati Horváthove pritožbe in vprašanja. Marca je denimo Horváth, kot predsednik sveta 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, od inštituta zahteval seznam vseh raziskav v zadnjih petih letih in 
seznam vseh načrtovanih raziskav, ki so povezana z madžarsko manjšino. Poleg tega je zahteval tudi odgovor inštituta, kako 
raziskovalna enota v Lendavi, ki jo zastopa Kovács, sodeluje z manjšinskimi organizacijami, »saj sami na žalost tega 
sodelovanja ne opažamo«, je Horváth zapisal v pismu. 
Vmes so sledile državnozborske volitve in Horváth je - skorajda po orbanovsko - že sedel na dveh stolčkih: ostal je vodja 
izvršilne oblasti madžarske manjšine, postal pa je tudi poslanec, torej predstavnik zakonodajne oblasti. Oktobra je že v vlogi 
poslanca na INV poslal pritožbo zaradi raziskave »Pomen dvojezične šole za ohranjanje vitalnosti madžarske skupnosti«, ker 
se z nekaterimi raziskovalnimi vprašanji v anketi ni strinjal. Kar pa je tako ali tako postalo nepomembno, saj je v vlogi 
predsednika madžarske skupnosti z inštitutom tudi prekinil najemno pogodbo in vsakršno sodelovanje med skupnostjo in 
INV pri skupnih projektih. »Naš inštitut si prizadeva ostati avtonomen, strokoven in objektiven pri svoji dejavnosti, zaradi 
česar Horváthovih korakov, dopisov, prekinitve sodelovanja in končno tudi odpovedi gostoljubja ne moremo sprejeti z 
razumevanjem,« nam je dejala Lukanovičeva. 
 

 
Slika: Izseljena dokumentacija Inštituta za narodnostna vprašanja. Azil je našla na nekem podstrešju. Foto: Mladina 
 
Horváth nam je v odgovoru večkrat poudaril, da naj bi Kovács, kot »vodja izpostave INV v Lendavi v zadnjih letih na različne 
načine poskušal diskreditirati tako našo skupnost kot tudi ostale zavode, ki delujejo v korist madžarske narodne skupnosti«. 
Pošiljal naj bi prijave na policijo, na protikorupcijsko komisijo, k informacijski pooblaščenki, »o različnih zadevah pošilja 
dopise na različne naslove, tako posameznikom kot članom našega sveta, državnim organom in drugim funkcionarjem«, 
razlaga Horváth. V zadnji izdaji Népújságu je svoj križev pot celo primerjal s trpljenjem Viktorja Orbána: »To je politični 
obračun osebno proti meni in del v vrsti udarcev, katerih je sedaj tarča madžarska vlada. Kajti sedaj prihajajo znatne 
podpore, ki so uporabljene transparentno in ne preidejo k raznim vplivnim krogom.« 

Kljub temu pa je dejstvo, da so se Horváthovi pritiski na Kovacsa začeli po tem, ko je Kovács stopil v bran Lili Kepe. 
Začeli so se zaradi preveč svobodomiselnih gledališčnikov. Težko bi sklenili, daje Horváth v tem primeru žrtev diskreditacije, 
še posebej, ker je protikorupcijska komisija Kovácsu nedavno pritrdila in poudarila, daje opravljanje funkcije poslanca in 
funkcije predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti nezdružljivo po zakonu o integriteti. Horváth 
formalno sedi na dveh stolčkih in ta koncentracija oblasti - podobno kot na Madžarskem - že ima očitne stranske učinke. 
Časopis Népújság recimo, kljub sodbi višjega sodišča, Kovácsu odzivov še zmeraj ne objavlja. Kot da postaja Horváthovo 
vladanje samo sebi namen. 

• »Do totalne oblasti vodijo različne poti, Orbán je izbral najhitrejšo«. Intervju: Bojtár B. Endre. Pogovarjal se je: 
Borut Mekina Foto: Gabor Sióréti. Mladina, Ljubljana,  št. 15, 12.4.2019, str. 37- 41 

Bojtár B. Endre - urednik madžarskega tednika Magyar Narancs 
 

 
 



 

 
Slika: Bojtár B. Endre - urednik madžarskega tednika Magyar Narancs. Foto: Gabor Sióréti 
 
Bojtár B. Endre (1963) je že 20 let odgovorni urednik madžarskega neodvisnega, vplivnega političnega tednika Magyar 
Narancs. Tednik je na Madžarskem znan po svobodomiselni, liberalni usmeritvi, satiri in uporabi pogovornega jezika v pisani 
obliki. Ima pa še eno skrivnost: nastal je v istih liberalnih krogih, ki so konec osemdesetih rodili tudi današnjo stranko Fidesz 
Viktorja Orbána, ki v svojem logotipu še danes nosi oranžo (Magyar Narancs namreč v prevodu pomeni »madžarska 
pomaranča«). A če se je v času tranzicije Fidesz premaknil na skrajni desni rob političnega spektra, so v Magyar Narancsu 
ostali zvesti načelom, zaradi katerih so tudi pomagali zrušiti komunistični režim. 
Madžarska veleposlanica je prejšnji teden dejala, da smo na Mladini z naslovnico 22. marca užalili madžarski narod. Ste vi 
užaljeni? 
Ne, seveda ne. Težko je sicer govoriti v imenu drugih, ampak lahko vam zagotovim, da sam nisem užaljen; poleg tega sem 
prepričan, daje na Madžarskem zelo veliko ljudi, ki jih ta naslovnica ni prizadela. Prav nasprotno: ocenil bi lahko, da se zelo 
veliko ljudi s samim sporočilom strinja. 
Pa vas je uradni odziv madžarske vlade diplomatska nota - presenetil? 
Na neki način me je. Ne zaradi agresivnosti ali prevzetnosti, ampak zaradi neumnosti. Tisti, kije noto pisal, bi moral bolje 
poznati dve zadevi. Prvič, da se je vladajoča koalicija v Sloveniji z vašo naslovnico večinoma strinjala, četudi nejavno. In 
drugič: tudi če se ne bi strinjali, ne bi mogli narediti ničesar, še najmanj pa bi vas lahko kaznovali in tako preprečili podobne 
prihodnje incidente. Lahko pa se seveda popolnoma motim in je bila nota dejansko namenjena Janezu Janši in njegovim 
volivcem, ki jim na ta način veliki šef z Vzhoda sporoča, da jim stoji ob strani. Konec koncev je bila na naslovnici tudi SDS 
predstavljena v ne ravno prijetni luči. 
Novica o naslovnici se je na Madžarskem presenetljivo hitro razširila. Je morda razlog tudi v tem, da se Orbán od 
decembra sooča z očitki, da širi antisemitizem? 
Deloma to drži, vedeti pa morate, da je Orbána pri tem zelo težko ujeti. Vodi takšno zunanjo politiko - mislim na tesne vezi z 
izraelskim premierom Benjaminom Netanyahujem, da je na te očitke precej imun, četudi zna razlikovati med Madžari 
judovskega rodu in Madžari nejudovskega rodu. Poleg tega Orbán ne bi nikoli odkrito uporabljal antisemitskega besednjaka 
in je tudi v zelo dobrih odnosih z neko manjšo judovsko cerkvijo na Madžarskem. Po drugi strani pa nam je na Madžarskem 
seveda povsem jasno, da zna Orbán antisemitizem uporabljati na zelo premeten način in na njem graditi svoja sporočila. 
Sam sem tudi prepričan, in to prepričanje delim z mnogimi na Madžarskem, da je Orbánova kampanja proti Sorosu v 
glavnem igrala na antisemitska prepričanja. Orbán ljudem pač prodaja zgodbo o nekem skritem sovražniku v ozadju, ki 
manipulira, ki spodkopava evropski krščanski duh, ki je globalen, zvit in skrit. Zna nakazati na določene, v madžarski kulturi 
dobro znane stereotipe ali šale o Judih, ne da bi jih neposredno omenjal. 
Ko od zunaj opazujemo uspešnost Orbánove propagande, smo lahko prepadeni. Ali ni to enostavno posledica dejstva, da 
sta na Madžarskem zaradi razprodaje državnega premoženja globalizacija in liberalna demokracija postali osovražena 
termina? 
Tu imamo dve vprašanji. Prvo je, ali je Madžarska imela koristi od globalizacije. To je lahko le retorično vprašanje, saj si sam 
ne znam predstavljati Madžarske, ki bi bila zunaj EU. Zadnjih 15 let smo bili del EU in s tem del globalizacije; če bi ostali  
zunaj, bi nas v ekonomskem smislu verjetno doletela usoda Srbije. Madžarska je kot članica EU brez dvoma pridobila in ima 
od globalizacije koristi. Kljub temu je mnogim težko in kljub temu so mnogi doživeli krivice. A to ni posledica globalizacije, 
temveč domačih ukrepov, s katerimi so vladajoči nagrajevali zgolj določen sloj. Drugo, s tem povezano vprašanje pa seveda 
je, zakaj je kljub temu ta tip retorike tu tako dobro sprejet - nedvomno vsaj pri polovici prebivalstva. Zato, ker gre za 
nadgrajevanje nekih zgodb, ki so starejše od dogodkov iz devetdesetih. 
 
 
Kakšnih zgodb? Orbán se predstavlja kot borec za pravice tistih, ki so v času liberalnih devetdesetih izgubili bitko. 
Ni res, da bi bili izkoriščani revni najpomembnejši Orbánovi volivci. V nasprotju s splošnim vtisom to tudi pri drugih, 
sorodnih primerih, recimo pri Trumpu, ne drži. Ne verjamem, da tisti, ki zaradi globalizacije izgubljajo v dnevnem boju za 
preživetje, avtomatično volijo ekstremiste. Orbán je leta 2010 prvič zmagal s tako veliko prednostjo zaradi politične in 



socialne radikalizacije srednjega sloja. Ves čas je bil zagovornik kapitalizma in tudi sam neke vrste umazan kapitalist. Ne 
glede na korupcijo, od katere je živel, je v teh krogih ves čas užival podporo. Njegova vladavina kljub vsej retoriki predstavlja 
razgradnjo socialnih elementov družbe in države, uvaja nizke korporativne davke in nizko dohodnino ter nagrajuje naj- 
premožnejše. Če bi bil Orbán odvisen le od revnih, ne bi trikrat zmagal z relativno široko podporo. V tem času je tudi že 
vzpostavil mehanizme moči na lokalni ravni, v vaseh, skozi katere lahko partijski aparat stranke Fidesz nadzoruje volivce 
oziroma drži prebivalstvo v prepričanju, da oblasti točno vedo, kdo za koga voli. V ekonomskem smislu pa je njegov 
pomemben podpornik srednji sloj. To je socialno-ekonomski element njegove moči. Drugi pa je - očitno - nacionalizem. 
Kljub temu se Orbán predstavlja kot slehernik, ki pomaga ubogim ljudem, tudi brezdomcem.  
Se je v času njegove vladavine položaj revnih izboljšal? 
Ne, Madžarska ni država za revne ljudi in pod Orbánom se to ni spremenilo. Drži, da je Orbán mnogim revnim, predvsem na 
podeželju, ponudil javna dela, zato nekateri danes zaslužijo več, kot so prej, a so šli ti ukrepi na račun odvzema socialnih 
pravic. Seveda pa je tu še en pomemben dejavnik, to je ekonomska rast. Dejansko gre danes Madžarski in vsej regiji v 
ekonomskem smislu odlično. Takšnega obdobja še nikoli nismo imeli. Nezaposlenost je nizka, primanjkuje nam kvalificiranih 
delavcev, inflacije praktično ni, razmere so za vse relativno dobre, zato tudi ni večjih uporov. Ampak šolski ali zdravstveni 
sistem se kljub dobri gospodarski situaciji razgrajujeta, družba pa se vse bolj razslojuje. 
Kaj pa seje zgodilo s protesti pred nekaj meseci, ko naj bi se sindikati prvič združili z opozicijskimi strankami zaradi 
povišanja zgornje meje nadurnega dela? 
Pred evropskimi in lokalnimi volitvami, ki bodo jeseni, je ogromno raznovrstnih razlogov za proteste in niti enega skupnega, 
ki bi vse te elemente združil. Decembrski protestni trenutek je pošel.  
Zdaj, pred evropskimi volitvami, se je Orbánova kampanja še jasneje usmerila proti Bruslju. Zakaj  
ravno Bruselj? 
Orbán blati Bruselj že dolgo. V skladu z raznimi raziskavami javnega mnenja imamo sicer na Madžarskem relativno 
konstantno število podpornikov Evropske unije, ki jih je prek 50 ali celo 60 odstotkov, ampak Orbán vseh teh glasov ne 
potrebuje. On potrebuje stabilno manjšino, okoli 30-35 odstotkov podpornikov, torej nekaj več kot 2-2,5 milijona glasov, ki 
jih lahko zlahka mobilizira. Verjamejo mu na besedo, ves ta propagandni aparat je namenjen njim in Orbán jim tudi posveča 
vso svojo pozornost. Če vse to seštejete, dobite na eni strani zvesto vojsko zaslepljenih podpornikov, na drugi pa razbito in 
razdeljeno opozicijo, in skupaj z nekaterimi administrativnimi prilagoditvami volilnega sistema mu v tej kombinaciji nihče nič 
ne more. Protibruseljska govorica, s katero Orbán dosega te cilje, je nadgradnja starih madžarskih zgodb. 

 
Ponavljate, da se njegova ideologija navezuje na nekakšne stare mite. Katere? 
Recimo, da smo bili vedno sirota Zahoda, da so nas tam vedno pustili na cedilu, celo v najhujših trenutkih, ko smo morali to 
Evropo braniti pred Turki ali pred boljševiki. Orbán pozna te nevralgične točke, na katerih gradi. To spet ni nič posebnega za 
Vzhodno Evropo, vse naše nacije imajo v kulturni dediščini isto zgodbo, seveda v različnih lokalnih izvedenkah. 
V tem sicer ni neke logike, glede na to, koliko Madžarska dobi od EU in kako velika neto prejemnica EU sredstev je. 
Drži. Vi se seveda lahko sprašujete, kakšni ljudje smo, da dejansko sovražimo tiste, ki nam velikodušno namenjajo ogromno 
sredstev za razvoj, za izgradnjo infrastrukture, za spodbujanje podjetništva. To je vaša moralna dilema - ampak naš odgovor 
je zelo enostaven: to nam Zahod dolguje zaradi zgodovinskih zablod, trpljenja, ki so ga povzročili oni. In potem je tudi še 
neka druga razlaga: da v resnici EU ali vsaj velike države EU kujejo dobičke iz evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. 
Seveda prek kapitalističnega izkoriščanja in napada naših trgov. To je na neki način leva razlaga. 
Je Orbán na kateremkoli področju po vaši oceni uspešen? Je na primer vsaj zgradil ali obnovil zelo veliko cest? 
Težko je reči. Mislim, da ne. Ima me, da bi omenil davčno upravo, ki morda danes dela bolje, kot je delala prej, ampak bi s 
tem ustvaril napačen vtis, ker je mogoče propad zaznati pri vseh javnih storitvah. Vse funkcije države, ki jih navadno 
pričakujemo, so danes na Madžarskem v zatonu. Sam bi se lahko strinjal tudi z določenimi elementi ekonomske politike, kot 
je prijazno poslovno okolje, ampak bi dejansko pretiraval. 
Ne morete pa zanikati njegovega uspeha pri razvoju nogometa, mar ne? Ko ga je obiskala naša nekdanja premierka 
Alenka Bratušek, kot je zapisala v spominih, sta sprva poskušala kakšno reči o sociali, a sta hitro preklopila na nogomet, o 
katerem sta se pogovarjala na dolgo, široko in produktivno. 
Odgovor na to vprašanje bi moral biti zelo dolg, ker je nogomet Orbánova naj večja in najbolj spektakularna zabloda, seveda 
ne v tako pomembnem smislu, kot je zabloda njegova izobraževalna ali zdravstvena poli-tika. Ta del zgodbe o Orbánu je 
tako absurden, da mu celo mi težko verjamemo, čeprav smo zgodbi sledili vse od začetka. Nogomet je bil v bistvu 
nacionaliziran in politi- ziran, izoliran od vseh normalnih, zdravorazumskih ali tržnih mehanizmov. Postal je nenavaden svet, 
namenjen samemu sebi, svet ogromnih, praznih stadionov, zgrajenih po vsej državi. Posledično profesionalni nogomet, kot 
ga poznajo druge, veliko srečnejše države, na Madžarskem več ne obstaja. Kar imamo, je čisti simulaker. 
Madžarska je zdaj edina država v Evropi, ki jo je nevladna organizacija Freedom house označila za delno svobodno. 
Kakšno je življenje v takšni državi? 
Težko. Ta situacija name vpliva kot na državljana, seveda pa tudi v profesionalnem smislu, kot na novinarja in urednika. Laži, 
ki jih razširja vlada in jih dnevno proizvaja, so ves čas okoli nas. Zame to predstavlja relativno utrujajočo, neskončno in 
neprestano konfrontacijo. Laži se širijo izjavnih medijev in zasebnih, ki so pod nadzorom Orbánove stranke Fidesz. Laži 
prihajajo prek televizije, tiska, interneta; nekatere so namenjene prestolnici, druge vaškemu prebivalstvu. Vse, kar je še 
ostalo od neodvisnega tiska, je nekaj medijev. Kar pomeni, daje zelo težko pisati, poročati, komentirati, koherentno 
nadaljevati zgodbe, ki jih govoriš samo ti, težko je javnosti predstavljati, kaj se v državi v resnici dogaja, ko pa je ves 
ekosistem javnosti preobražen v propagandno bojišče. 
V Sloveniji poznamo predvsem zgodbe o Sorosu. Lahko natančneje opišete laži, o katerih govorite? 



Vseobsegajoča meta-zgodba je, da poskušajo črne sile globalne finančne elite in njihovi lokalni agentje, ki delujejo na 
sofisticiran in koordiniran način, uničiti krščansko civilizacijo in nacijo ter nacionalno kulturo prek selitve milijonov, desetin 
milijonov muslimanov in Afričanov. To počno, ker so zli sami po sebi in ker je to v njihovem finančnem interesu. Četudi ta 
zgodba na pervertiran način odseva veliko dejanskih problemov sveta, je kot celota popolnoma bizarna. A vse, kar je rečeno 
in sporočeno v medijih, ki so pod nadzorom vlade, mora služiti tej meta-zgodbi, do najmanjših podrobnosti. Do tega, da naj 
bi bil Zahod v popolnem razpadu, kaosu in ekonomskem propadu, do žaljenja opozicijskih politikov, aktivistov in 
intelektualcev, širjenja lažnivih zgodb o njih, pa do tega, da o nobeni zadevi, ki je povezana z načinom vodenja države, ni 
dovoljeno govoriti. Razen če je uporabljen skrajno ekstatičen in evforičen jezik.  
Navadno slišimo, da kaj takega v dobi interneta ni mogoče. 
Drži, ampak velik del Madžarov živi v majhnih vaseh, kjer se naslanjajo na bolj tradicionalne medije, kot je javna televizija. 
Odločilni dejavnik te preobrazbe je bila prav reforma javne televizije v propagandni stroj. To je en element. Drugi pa je čisto 
praktičen. Ja, vi pravite, daje mogoče na internetu izve-deti vse. Ampak spletni portal Origo, ki j e bil v preteklosti precej 
spodoben medij v lasti madžarskega telekoma, nato pa ga je tele- kom prodal sinu Orbánovega tesnega sodelavca - 
guvernerja centralne banke, je danes eden glavnih vladnih propagandnih kanalov. In številni ljudje se niso zavedali, da po 
novem podlegajo propagandi; še naprej so mislili, da je Origo neodvisen vir informacij in so mu verjeli. 
Večina madžarskih novinarjev in urednikov dela v okoli 500 medijih, ki so zdaj združeni v državni fundaciji in so del 
vladne propagande. Kako tam zaposleni uredniki ali pa novinarji opravičujejo svoje delo? Predstavljamo si, da nihče ne 
reče, daje ponosno kolesce tega stroja. 
Nekateri od njih morda celo verjamejo v to, kar pišejo, ali pa verjamejo, daje njihov končni cilj plemenit. Eno bolj 
sofisticiranih opravičil je brez dvoma, da nekaj takšnega, kot je neodvisno novinarstvo, tako ali tako ne obstaja - vedno te 
nekdo plačuje, vsak se prodaja, kar je povsem normalno. Zato delam, kar delam. Če jaz lažem, potem drugi lažejo še bolj. 
Druga oblika samoopravičevanja pa je, da to delam le zaradi denarja. Češ, nekaj moram početi, imam kredit, moram 
preživeti, pri delu skušam biti čim bolj neviden in nedolžen, kolikor je le mogoče. Vse to seveda ni normalno. Vse skupaj je 
precej nezdravo za ene in druge. Vsi smo živčni.  
Kako to mislite? 
To je tragedija. Kar imamo zdaj, je dejansko umetna in politično motivirana globoka razdeljenost družbe. Madžarska je 
postala hudo razdeljena družba in država, kar je slabo za vse, ne glede na to, na kateri strani si. Če moraš sovražiti vsakogar 
na drugi strani, izgubiš kontekst, priložnosti za stike. Ni več niti normalnega pogovora, v katerem bi se lahko dva strinjala, da 
se ne strinjata. In veste, tak svet sem sam v preteklosti že okusil - ko sem poročal o vojni v Bosni. To me precej skrbi. Ampak 
politiki v Bosni so ljudi razdeljevali na podlagi religioznih in etničnih razlik, kar ni bilo tako težko, na Madžarskem pa je to 
politikom uspelo od zgoraj navzdol na politični podlagi. Kar imamo, je zavestna, načrtovana delitev družbe. Odnosi med 
ljudmi so zastrupljeni. 
Katera od preprek, ki jih je moral Orbán preskočiti, je bila po vašem ključna? Je bil to nadzor nad mediji, podreditev 
sodstva, utišanje akademske sfere, reforma neodvisnih agencij? 
Brez dvoma ustavna večina v parlamentu - to je bil ključ do Orbánovega uspeha. Na ta način je lahko s počasnim, a 
sistematičnim delom preoblikoval vso državo. Brez dvotretjinske večine ne bi mogel spremeniti medijskega zakona, si 
podrediti ustavnega sodišča ter ostalih zavor in ravnovesij. Do totalne oblasti vodijo različne poti, Orbán je izbral najhitrejšo. 
Zakaj pa je bila zanj pomembna investicija dveh milijonov evrov v Slovenijo oziroma v medije v lasti SDS? 
Kaj je s tem želel doseči, je težko reči, lahko pa sodimo po rezultatih. Rezultat tega kupljenega zavezništva z SDS smo recimo 
lahko videli pri zadnjem glasovanju na skupščini Evropske ljudske stranke, kjer so poslanci iz Slovenije 100-odstotno stali za 
njim. To je lahko eden izmed razlogov za gradnjo nekakšne Orbánove srednjeevropske politične mreže, v kateri za zdaj 
sodelujejo predvsem stranke madžarskih manjšin v sosednjih državah in stranka SDS iz Slovenije. Zakaj Slovenija? Slovenija 
je majhna dežela, ki nima prijateljsko nastrojenih sosednjih držav, zato je lahko Orbán z relativno majhno investicijo v 
Janeza Janšo dobil zelo veliko. Janša je bil zelo poceni. Če bi mu uspelo oblikovati vlado v Sloveniji, potem bi se Orbánu ta 
investicija še posebej bogato izplačala. Orbán je nekaj podobnega poskušal tudi z Makedonijo, kar pa mu je na precej 
spektakularen način spodletelo. No, seveda mu na koncu ni uspelo niti v Sloveniji. 
Ampak ali je Janša zdaj njegov najtesnejši za-veznik? 
Če se ozrem naokrog, bi sklenil, da si Češka in Slovaška ne želita iti po poti, po kateri hodi Orbán. V kakšnih odnosih je s 
poljskim premierom Mateuszom Morawieckim in Jarosław Kaczyńskim, je še vprašanje. 15. marca, na madžarski nacionalni 
dan, je bil Morawiecki tu slavnostni govorec, kar je močna poteza z obeh strani, vendar se mi zdi, da to zavezništvo ni 
Orbánovo. Orbán Morawieckega ne more kupiti, ker je Poljska veliko močnejša od Madžarske, medtem ko je Janša 
popolnoma podrejen Orbánu in je od njega že zaradi denarja popolnoma odvisen. Predstavljam si, da je lahko Janša globoko 
hvaležen Orbánu za vsak odstotek glasov, ki jih je na vaših zadnjih volitvah prejel zaradi Orbánove pomoči. Kar pa seveda ni 
bilo darilo, ampak transakcija, za katero Orbán zdaj zahteva protiusluge. 
Na Madžarskem je vendarle še nekaj neodvisnih otokov, ne zgolj medijev, tudi organizacij, umetnikov, strokovnjakov, 
zgodovinarjev. Postajajo ti glasovi močnejši ali šibkejši? 
Ne vem, ali se neodvisni glasovi krepijo, ker jih je relativno težko najti in ker je potem tudi težko videti tendenco. In mislim, 
da to velja za vse družbene sfere, tudi medije. Mediji imajo danes poleg političnih pritiskov že sami po sebi težave zaradi 
tehnološke revolucije. Skratka, zdi se mi, da vsi bijemo neko zelo hudo in težko bitko. 
Seveda pa niso vsi Madžari za Orbána, milijoni ne verjamejo teorijam zarote in ne gradijo na tej temni zgodbi netenja 
sovraštva. 



Seveda. Na Madžarskem je tudi veliko političnih strank, večjih ali manjših, ki bi jih lahko označili za normalne. Ampak sile, 
katerim se moramo upirati, so izredno velike in močne. To so stotine milijard forintov, ki jih vlada usmerja v utrjevanje svoje 
oblasti.  
Ime vašega časopisa je Magyar Narancs. Madžarska pomaranča. Malce čudno ime. Kako je prišlo do njega? 
To je aluzija na film, ki je bil posnet v poznih šestdesetih in so ga predvajali tudi v nekdanji Jugoslaviji pod naslovom Priča. 
Magyar Narancs je nastal kot disidentski časopis. Ena od zgodb v tem filmu je bil neuspešen eksperiment gojenja 
madžarskih pomaranč v času madžarskega stalinizma. Madžarske oranže so seveda simbol nečesa nemogočega, so kisle in 
nenavadne. Ker je edino pomarančo, ki je uspela, pojedel vrtnarjev sin, so jo zaradi obiska komunističnega sekretarja 
nadomestili z limono. Ko je vodja partije ugriznil v limono, je rekel: Malce so kisle, malce so rumene, so pa naše!  
Če se ne motim je bil konec osemdesetih časopis celo del Fideszove stranke. Nekoč ste torej z Orbánom sodelovali? 
Ja, ampak kratek čas; mislim, da približno leto dni. Magyar Narancs ni bil nikoli uradni časopis Fidesza, že tedaj so imeli svoj 
fanzin, res pa je nekaj mesecev Fidesz naš časopis uradno izdajal. Je pa takrat to sodelovanje hitro postalo neznosno; jasno 
je postalo, da je Fidesz stranka, Magyar Narancs pa časopis, torej nimata veliko skupnega v smislu družbene funkcije. 
Pred mesecem dni so v Evropski ljudski stranki hoteli Fidesz izključiti, a so mu dali še eno priložnost ob določenih pogojih; 
med drugim se Orbán ne bi smel več spravljati na Bruselj. Vendar je Orbán svojo kampanjo še okrepil. Kaj mislite, da se 
bo zgodilo? 
Ali bo Fidesz na evropskih volitvah dobil manj ali več glasov, je odvisno od tukajšnje opozicije. Protibruseljska retorika je 
namreč zelo močan mobilizacijski dejavnik Orbánovega tabora, zato se ji v Fideszu gotovo ne bodo odpovedali. Je pa 
njegova usoda potem odvisna tudi od drugih stvari, predvsem od tega, kako močni bodo po volitvah nemški krščanski 
demokrati (CDU) in kakšno koalicijo si bodo evropske stranke želele skleniti. EPP bo zelo verjetno morala skleniti koalicijo z 
liberalci in socialnimi demokrati, kjer bodo na koncu tudi povedali, ali si v skupini želijo Orbána. Zelo verjetno je, da bodo 
Fidesz izključili iz EPP oziroma bo Orbán minuto pred tem sam izstopil in si s tem prihranil ponižanje. Ne morem pa izključiti 
niti možnosti, da bi ga koalicija CDU-CSU nekako sprejela nazaj. Konec koncev brez tihega strinjanja CDU- -CSU v zadnjih 
devetih letih - to je politične in finančne podpore najmočnejše, vladajoče politične sile v glavni državi EU - Orbán ne bi 
mogel narediti tega, kar je naredil. 
So plakati, naj se vlada norčuje iz Junckerja in Sorosa še razobešeni po Budimpešti? 
Mislim, da ne. Morda so kje kakšnega pozabili, a po konfliktu z vodstvom EPP so te plakate odstranili.  
Madžarska je postala hudo razdeljena družba in država, kar je slabo za vse, ne glede na to, na kateri strani si. 
Orbán je bil ves čas zagovornik kapitalizma in tudi sam neke vrste umazan kapitalist. Ne glede na korupcijo, od katere je 
živel, je v teh krogih ves čas užival podporo. 
Janša je bil zelo poceni. Če bi mu uspelo oblikovati vlado v Sloveniji, potem bi se Orbánu ta investicija še posebej bogato 
izplačala. 
Laži prihajajo prek televizije, tiska, interneta; nekatere so namenjene prestolnici, druge vaškemu prebivalstvu. 
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Slovenski ribiči še naprej prejemajo kazni hrvaških organov zaradi ribolova v Piranskem zalivu. Medtem pa so ribiči dočakali 
tudi prvi razsodbi pred hrvaškimi sodišči. V enem primeru je sodišče zavrnilo obtožnico zoper slovenskega ribiča, pravni 
subjekt pa je bil kaznovan s 110.000 kunami, v drugem primeru so ribiča kaznovali s 16.000 kunami. 
Slovenski ribiči tako še naprej prejemajo kazni hrvaških organov, ker prečkajo sredinsko črto v Piranskem zalivu in ribarijo do 
meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče. 
Od novega leta so slovenski ribiči prejeli skupno 91 novih kazni, na vse pa so se tudi pritožili, je za STA pojasnil puljski 
odvetnik Ivica Senjak, ki slovenske ribiče zastopa na Hrvaškem. 
Sicer pa so hrvaška sodišča v zadnjih 15 dneh izrekla razsodbi v dveh primerih, povezanih s slovenskimi ribiči. V primeru 
ribiča Silvana Radina je sodišče obtožnico zavrnilo, njegovo družinsko podjetje Zanestra pa je bilo za skupno 11 primerov 
kaznovano z denarno kaznijo v višini 110.000 kun. Po Senjakovih besedah je pritožba spisana in se že rešuje na 
drugostopenjskem sodišču v Zagrebu. 
Drugega ribiča Elvina Sabadina pa je sodišče kaznovalo v zvezi z osmimi prekrški s skupno denarno kaznijo v višini 16.000 
kun. Tudi v tem primeru je Senjak že vložil pritožbo. 
Sicer bodo po besedah odvetnika konec tega meseca in v prvi polovici naslednjega na vrsti naroki za peterico slovenskih 
ribičev. Senjak računa, da bi do novih razsodb lahko prišlo v drugi polovici maja, si pa sam ne upa napovedati izida 
postopkov. 
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Pred dnevi je verjetno zaledenela kri v žilah evropskih oblastnikov, ko so migranti v večjih skupinah skušali na silo prodreti 
čez turško-grško mejo. 
Pred zgodovino je težko pobegniti. Še težje je pobegniti pred svojo zemljepisno umeščenostjo. Geopolitično dejstvo je, da 
Evropa leži ob zelo nemirnem delu sveta, ki se razteza od Male Azije prek Bližnjega vzhoda do Severne Afrike. V zadnjem 
obdobju postaja ta del sveta spet bolj nemiren in zato spet bolj nevaren. 
Nekaj krivde za to je v polovičarskih ameriških oziroma zahodnih posegih, ki so uničila ustaljene oblastne strukture v 
posameznih državah (Irak, Libija, deloma tudi Sirija), nato pa pobrala šila in kopita ter tako pustila prazen prostor za vzpon 
islamistov. K temu je svoje dodala še spodletela arabska pomlad, ki se je iztekla v krvavo sirsko državljansko vojno. 
A za nemir na južni in jugovzhodni obali Sredozemlja ni kriv samo Zahod. Ne moremo si zatiskati oči pred dejstvom, da v 
muslimanskih državah vsaka demokratizacija skoraj praviloma prinese na oblast islamiste. 
A ključni vzrok za trenutno nevarno neravnovesje med Evropo in Orientom, če ga tako imenujemo, je populacijska 
eksplozija v državah od Turčije do Maroka. Ironija je, da je zaslužna za to zahodna civilizacija s svojo znanostjo (razvoj 
farmacevtske industrije, večja pridelava hrane …). Če k temu dodamo še gospodarsko zaostalost tega območja, ki v svojo 
ekonomijo ne more vpeti povečanega števila ljudi, potem nas ne sme čuditi migracijski pritisk v smeri Evrope. 
Tako je bilo leta 2015, ko se je – tudi po krivdi evropskih zagovornikov politike odprtih mej in evropskih oblastnih struktur, ki 
v usodnih dnevih poleti 2015 niso podprle makedonske policije na makedonsko-grški meji – odprla tako imenovana 
balkanska pot proti osrčju Evrope. To pot so pozneje za silo zaprli, čeprav še vedno ni popolnoma zaprta in migranti še 
vedno curljajo proti zahodu. 
A nevarnost, da se ponovi migracijski cunami iz leta 2015, še vedno visi nad Evropo. Pred dnevi je verjetno od strahu 
zaledenela kri v žilah evropskih oblastnikov (še zlasti, ker so pred vrati evropske volitve), ko so migranti, spodbujeni od 
lažnih novic, da jim je od Severne Makedonije naprej znova odprta pot proti Zahodu, v večjih skupinah skušali na silo 
prodreti čez turško-grško mejo in priti do makedonske meje. 
Podobne slike smo lahko videli tudi na začetku migrantskega vala leta 2015. Če k temu dodamo še vse bolj nemirno Libijo in 
Alžirijo, kjer prihaja do nekakšne nove arabske pomladi, lahko ugotovimo, da bo Orient še dolgo nevarni migracijski sod 
smodnika in da lahko vsaka hujša nestabilnost v prihodnjih tednih vpliva tudi na izid majskih evropskih volitev. 
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