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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• »Kot umetnik pripadaš avtomatično manjšini«. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
15, 19. 4. 2019, str. 4-5 

https://www.novice.at/kultura/oder/kot-umetnik-pripadas-avtomaticno-manjsini/  
Christian Hölbling-Helfried (46) se je rodil v štajerskem mestu Bruck an der Mur. Od 17. življenjskega leta se ukvarja s 
kabaretom in je leta 1992 kot zmagovalec kabaretističnega tekmovanja prejel nagrado »Grazer Kleinkunstvogel«. Na 
Koroškem, ki je postala njegova druga domovina, je mdr. ustanovil »Festival humorja« v Vrbi. Piše tudi za »Kleine 
Zeitung« in je znan po prireditvi »Helfrieds strenge Kammer«. Sicer pa velja za velikega prijatelja koroških Slovencev. 
 

 
Slika: Christian Hölbling-Helfried: »Korošci so znani po tem, da želijo harmonijo in da radi trpijo.« Foto: Novice 
 
Vaša rojstna dežela je avstrijska Štajerska. Kako je postala Koroška vaša druga domovina? 
Christian Hölbling-Helfried: Moja žena Jasmina Ogris, hči Marice in medtem pokojnega Ludwiga Ogrisa, prihaja z Radiš. 
Spoznal sem jo, ko sva delala v Sekiri kot spremljevalca v počitniški koloniji ustanove »Kinderfreunde«. Nato sva skupaj 
živela v Gradcu. Ko se je rodil najin prvi otrok, hči Jana, sva se leta 2001 odločila, da se preseliva na Koroško, v Škofiče. 
Tukajšnje okolje nama je bilo zelo všeč in dalo občutek, da je primerno za družinsko življenje.   
Ste nastopali na Koroškem, še preden ste se udomačili v deželi na severni strani Karavank? 
Nastopal sem, znan po umetniški figuri Helfried, na raznih turnejah, le redko pa na Koroškem. To se je spremenilo, ko sem 
leta 2009 v Vrbi prvič priredil »Festival humorja«. Festival sem prirejal deset let, do lanskega. Bil je to čas Haiderja in 
Dörflerja, ki je nudil zelo veliko snovi za kabaretista. Obstajali sta zame samo dve možnosti: ali se jezim do zadnjega ali pa 
premagujem svojo frustracijo v obliki satire. Moja publika je satiro hvaležno sprejemala.    
V čem se je izraža vaša frustracija konkretno? 
Vedno mi je bilo jasno, da obstaja na Koroškem neke vrste mafija, ki trajno škoduje deželi. Prav tako me je takrat močno 
razjezila njena predrznost in nesramnost. Hkrati je obstajal občutek, da si proti temu omrežju nemočen.  Sam sem imel 
srečo, da sem bil neodvisen in da se lahko vsaj kot umetnik borim proti tem razmeram.   
Ste frustrirani tudi še danes, potem ko je Haiderjev sistem pobrala zgodovina? 
Medtem se je moja frustracija umaknila. Mislim, da je Koroška postala normalna zvezna dežela. Zaznavam, da gre razvoj v 
pozitivno smer. 
Kako pridete do te ugotovitve? 
Prvo, kar se je zgodilo, je to, da se je koroško prebivalstvo postavilo v bran proti stari gardi.To je za koroško deželo nekaj 
netipičnega, saj so Korošci splošno znani po tem, da želijo harmonijo in da radi trpijo. Drugo, kar se je zgodilo: danes imamo 
deželnega glavarja, ki ni domišljav in ki je pospravil to svinjarijo mirno in brez posebnega razburjenja. S tem sta dobili svoje 
mesto v politiki večja stvarnost in nova kultura. 
Aktualni razvoj na Koroškem ocenjujete pozitivno. Katera dogajanja vas frustrirajo danes? 
Frustrira me, ko zaznavam v Evropi ob vsej blaginji močno tendenco k desnemu populizmu, ki sega do desnega 
ekstremizma. Avstrija na žalost pri tem ni izjema. Če si ogledam delovanje sedanje zvezne vlade, potem ugotavljam v prvi 
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vrsti to, da uveljavlja svoje programske cilje svobodnjaška stranka FPÖ.  Vse drugo je samo public relations, javna 
propaganda. Vidim, kako se naša družba razvija v smer neoliberalizma in  razdora in kako stopajo v ozadje demokratične in 
socialne vrednote. Frustrira me, da imamo  zveznega kanclerja, ki je sicer zelo mlad, dela pa zelo staro politiko. Nekega 
novega zagona ne vidim, prav tako tudi ne vizij ter človeške topline. 
Kako gledate na položaj socialdemokratske stranke SPÖ na zvezni ravni, ki se očitno še vedno ni opomogla od poraza na 
zadnjih državnozborskih volitev? 
Zgleda, da so bili socialdemokrati predolgo na oblasti in se zato še vedno niso znašli v opozicijski vlogi. Nimam občutka, kaj 
SPÖ hoče in zakaj naj bi jo potrebovali. Škoda. Nujno bi potrebovali protiutež trenutnemu družbenemu, političnemu in 
gospodarskemu razvoju. Ne verjamem, da je edini smisel človeške eksistence v delu in potrošništvu.  
Vaša rojstna dežela je Štajerska, poročeni ste s koroško Slovenko in živite na dvojezičnem ozemlju. Kako dojemate 
slovensko narodno skupnost na Koroškem? 
Zelo globok vtis dela name dejstvo, kako močno se koroški Slovenci uveljavljajo kot nosilci kulture. To zato, ker je zanje 
kultura vprašanje preživetja.  Brez gledališke, glasbene in literarne dejavnosti bi slovenski jezik še hitreje izginil, kot se to že 
itak dogaja. Presenetljivo visoko število umetnikov prihaja  iz vrst slovenske narodne skupnosti. Brez koroških Slovencev bi 
Koroška zanesljivo bila kulturno revnejša. Obstajajo pa tudi kraji, kjer je delovanje v prid narodne skupnosti naravnost 
arheološkega značaja, ker slovenski jezik ne živi več. Še posebej je to opažati v turističnih krajih. 
Veliko vlogo v slovenski narodni skupnosti igrajo tudi dogodki, ki jih je doživela v preteklosti. Vaše mnenje? 
Travmatizacija preteklosti, ki jo najdeš v skoraj vseh družinah, je tema, ki gotovo zadeva tako slovensko- kot 
nemškogovoreče. To poglavje se je še zelo malo obdelalo. Morda bi bilo spominsko leto 2020 priložnost, da bi se ukvarjali z 
lastno družinsko zgodovino, tudi z mnogimi ranami in prelomnicami. Šele ko si pripravljen videti lastno trpljenje, lahko 
spoštuješ tudi trpljenje drugih. Prav tako mislim, da bi bilo za koroške Slovence dobro, če bi prišli ven iz vloge žrtev.   
Poročeni ste s koroško Slovenko. Vprašanje na vas kot očeta dveh otrok: govorita otroka tudi sloven-sko? 
Žena govori z njima slovensko, sam z njima nemško. Lahko pa relativno dobro sledim njihovim pogovorom, če govorijo v 
rožanskem narečju. 
Sodelujete tudi s slovenskimi kulturnimi skupinami? 
Rad obiskujem predstave mdr. režiserja Marjana Štikra in razstave v Galeriji Šikoronja. Predvsem pa se po zaslugi svoje žene 
čutim povezanega z nepoplačljivim kulturnim ustvarjanjem Slovenskega prosvetnega društva Radiše. Kot umetnik, ki gostuje 
na različnih krajih, si avtomatično v manjšini. Zato tudi moja povezanost s slovensko manjšino.   
Vaši načrti za prihodnost? 
Te dni je izšla zgoščenka z mojimi pesmimi Lieder nahe am Wasser in bi bil zelo vesel, če bi jih lahko predstavil v nekem 
dvojezičnem kraju. Jeseni je spet na vrsti »Helfrieds strenge Kammer«. Povabil me je tudi Martin Kušej, da bi se »s strogo 
kamro« predstavil v dunajskem Burgtheatru. Veliko časa pa mi jemlje umetniško vodstvo skupine Rote Nasen. Pri tem 
vedno spet opažam: če sem na poti kot klovn, lahko dobro uporabljam tudi slovenščino, v kolikor jo pač znam. Predvsem v 
domovih za ostarele dobro odmevajo slovenske pesmi.   

• Skupne poti. Rudi Pavšič. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 6 
Beseda gosta - Rudi Pavšič 
https://www.novice.at/forum/komentar/skupne-poti/ 
 

 
Slika: Rudi Pavšič. Foto: Novice 
 
Publikacija »Mi, Slovenci v Italiji« želi biti predvsem pričevanje o skupni poti, ki sta jo ubrali krovni organizaciji, Slovenska 
kulturno gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, nazorsko različni, ki sta nastali v časih prepoznavnih delitev 
znotraj naše skupnosti. Organizaciji, ki danes nosita odgovornost, da skupaj in povezano zaorjeta ledino novega časa in 
prostora. 
Slovenci v Italiji, tako kot ostale slovenske manjšine v soseščini Slovenije, se moramo čim boljše opremiti za izzive, ki stojijo 
pred nami. Modeli trdih delitev in iskanja sovražnika za vsako ceno so preživeti in delujejo frustrantno za naše ljudi, 
predvsem za mlajše generacije. Mladi so naveličani naših pretiranih delitev (večkrat za njimi stojijo tudi finančne računice) 
in želijo pripadati skupnosti s pozitivnim predznakom, ki je med seboj povezana in predstavlja dodano vrednost v prostoru, 
kjer živi. 
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Dialog in sodelovanje sta sredstvo reševanja odprtih vprašanj, znotraj manjšine, med manjšinami in z organizacijami in 
ustanovami večinskega naroda. Zagovarjam stališče, da je dialog z nam zgodovinsko nasprotnimi sogovorniki nujen in 
potreben. Pomembno pa je, da v tem kontekstu ohranimo naše narodno, jezikovno in intelektualno dostojanstvo. To 
moramo storiti, ker smo dolžni pustiti mlajšim generacijam prostor očiščen od trde preteklosti. Dostojanstveno in jasno, kot 
je jasno, da v tem dialogu osebno bom s ponosom in prepričanostjo zagovarjal mojo bližino vrednotam, ki so nastale v času 
odporniških gibanj, ki so Evropo rešile nacizma in fašizma. Postaviti moramo temelje neke nove družbe, ki je v našem 
prostoru nujno večjezična in v kateri je mesto za medetnično spoštovanje. Drugemu moramo priznati to, kar od drugega za 
nas zahtevamo. Mir in blaginja v prostoru med Alpami in Jadranom naj bosta naš cilj. 
Omenjena publikacija naj postane izziv vsem nam, da zmoremo nekaj podobnega vsi skupaj, to je Slovenci v Avstriji, Italiji, 
na Hrvaškem in Madžarskem. Iščimo skupne vezi, nadaljujmo s pozitivno izkušnjo Slovenske manjšinske koordinacije 
SLOMAK ter ustvarimo pogoje za skupni spletni časopis. Boljša informiranost med nami je predpogoj za večjo medsebojno 
solidarnost in bližino. V času, ko v Evropi nevarno dvigajo glavo nacionalno zaprte politike, je povezovanje med nami ne 
samo potrebno, marveč obvezno. Če tega ne zmoremo, potem smo slabi Evropejci. 

• Mi, Slovenci v Italiji – publikacija kot znak skupnih hotenj in prizadevanj. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 15, 19. 4. 2019, str. 6 

Predstavitev trijezične brošure  
https://www.novice.at/novice/lokalno/mi-slovenci-v-italiji-publikacija-kot-znak-skupnih-hotenj-in-prizadevanj/  
Krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih 
organizacij (SSO), sta prejšnji torek v Knjižnem in kulturnem centru Haček v Celovcu predstavili svojo skupno publikacijo 
Mi, Slovenci v Italiji. 
 

 
Slika: Krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih 
organizacij (SSO), sta v Knjižnem in kulturnem centru Haček v Celovcu predstavili svojo skupno publikacijo Mi, Slovenci v 
Italiji. Foto: Novice 
 
Celovec.  Kakovostna, prikupna in informativna publikacija, ki so jo napisali v treh jezikih – v slovenščini, italijanščini in 
angleščini –, posreduje strnjeno zaokroženo podobo življenja in delovanja rojakov v Italiji in so jo doslej predstavili mdr. že v 
Trstu, Rimu in Gorici. Kakor zdaj v Celovcu, je bila deležna lepega sprejema s strani javnosti tudi drugod.  
Radi so se odzvali povabilu Slovenske prosvetne zveze v Celovcu, da brošuro predstavijo tudi koroškim Slovencem v 
Knjižnem centru Haček. V imenu gostitelja SPZ je navzoče in predstavnike obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji 
pozdravil njen poslovodja Janko Malle. Simpatični dogodek skupne predstavitve skupno izdane publikacije v Hačku, ki deluje 
v okviru SPZ, je bil vključen v niz vigrednih kulturnih prireditev, ki jih v Hačku redno prirejajo.  
 

 
Slika: V imenu gostitelja SPZ je navzoče in predstavnike obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji pozdravil njen 
poslovodja Janko Malle. Foto: Novice 
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Po uvodu Janka Malleja sta za krovni organizaciji spregovorili pred kratkim izvoljena nova deželna predsednica SKGZ Ksenija 
Dobrila in pokrajinska predsednica SSO za Videmsko Anna Wedam, vsebinsko pa sta brošuro predstavila urednika Martin 
Lissiach in Julijan Čavdek. 
 

 
Slika: Mi, Slovenci v Italiji – publikacija kot znak skupnih hotenj in prizadevanj. Foto: Novice 
 
Zamisel za skupno publikacijo je zrasla na osnovi večletnega plodnega dialoga in sodelovanja obeh predsednikov organizacij 
– Rudija Pavšiča (SKGZ) in Walterja  Bandlja (SSO). Kot prioriteto pri izzivih za prihodnost so si postavili skupno skrb za razvoj 
narodne skupnosti. 
Poleg zagotovitve njenega obstoja je treba skrbeti predvsem za razvoj narodne skupnosti, kar mora biti glavna skrb krovnih 
organizacij in vseh drugih dejavnikov, je izpostavila deželna predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija 
Dobrila. Pred nekaj tedni je bila izvoljena za deželno predsednico SKGZ in je skupaj z drugimi v Celovcu predstavila trijezično 
brošuro »Mi, Slovenci v Italiji«.  
Povezovanje, spoznavanje in poznavanje drug drugega ter najti morebitne skupne poti za podobne težave je ena glavnih 
namer nove predsednice SKGZ. Povezovanje narodne skupnosti tudi doma, v Italiji, da je nujno potrebno za obstoj in 
predvsem razvoj Slovencev.  

• O mitu in resnici stare KARANTANIJE v Slovenskem inštitutu na Dunaju. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 15, 19. 4. 2019, str. 7 

https://www.novice.at/kultura/zgodovina/o-mitu-in-resnici-stare-karantanije-v-slovenskem-institutu-na-dunaju/ 
 

 
Slika: O mitu in resnici stare KARANTANIJE je Paul Gleirscher, vodja oddelka za prazgodovino in starejšo zgodovino pri 
Deželnem muzeju v Celovcu in predavatelj na univerzah v Celovcu in Gradcu, spregovoril v Slovenskem inštitutu na 
Dunaju. Foto: Novice 
 
Paul Gleirscher je vodja oddelka za prazgodovino in starejšo zgodovino pri Deželnem muzeju v Celovcu in predavatelj na 
univerzah v Celovcu in Gradcu. Lansko leto je pri Mohorjevi založbi v Celovcu izšla njegova nemška knjiga KARANTANIEN. V 
njej avtor na 384 straneh poroča o temnih petih stoletjih po razpadu zahodnorimskega cesarstva v letu 476, ko se je 
oblikovala v gorskem alpskem svetu na področju nekdanje rimske province Noricum samosvoja SLOVANSKA KNEŽEVINA IN 
BAVARSKA GROFIJA, kot je zapisano v podnaslovu knjige. 
Na povabilo dunajskega Inštituta za avstrijske vede in Slovenskega inštituta je Gleirscher o svoji knjigi spregovoril 10. aprila 
tudi na Dunaju. Predavatelj, ki sta ga zainteresiranim predstavila direktor Slovenskega inštituta Herbert Seher in profesor za 
srednjeveško zgodovino na dunajski univerzi Walter Pohl, je poudaril, da je geneza oziroma nastanek nekega rodu izredno 
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kompleksen proces. Nastajanje karantanske kneževine se je dogajalo v času velikih preseljevanj, ko so se čez Evropo 
premikali najrazličnejši rodovi, Vzhodni Goti, Langobardi, Franki, Bizantinci, Avari, Bavarci in Slovani. Mešali so se z ostanki 
nekdanjega prebivalstva, predvsem v glavnem že romaniziranih Keltov, kolikor niso ti pred vdorom tujih plemen pobegnili v 
Italijo.  
Paul Gleirscher je popravil nekatera dosedanja stališča zgodovinarjev. Novejše  arheološke raziskave in različni novi viri so 
namreč pokazali, da središče Karantanije ni bilo na Gosposvetskem polju oziroma na Krnskem gradu pri Gospe Sveti, temveč 
pri Moosburgu – Možberku pri Celovcu. Tudi obreda tako imenovanega ustoličevanja deželnih knezov ni mogoče po 
predavateljevih besedah postaviti v predkarolinško dobo. Po vsej verjetnosti je bil obred  povezan z bavarsko upravo dežele 
na Krnskem gradu in izvira iz novejšega obdobja. Vsekakor pa se je to »ustoličevanje« deželnega kneza oziroma vojvode 
sklicevalo na stanje v deželi s tedaj pretežno slovenskim prebivalstvom, saj je slovenski ustoličevalec – »ein windischer 
man« – postavljal novemu vojvodi vprašanja v slovenskem jeziku – »in windischer rede«. 
Že 8. aprila pa so v Slovenskem inštitutu na Dunaju na prireditvi v povezavi z Dokumentacijskim arhivom avstrijskega 
odporništva še enkrat obudili spomin na čas ob koncu druge svetovne vojne, ko se je dogodilo tudi večje število grozljivih 
zločinov nad civilnim prebivalstvom.  Valentin Sima, ki je deloval na Inštitutu za zgodovino na celovški univerzi, je 
spregovoril o poboju enajstih članov slovenskih družin Sadovnik in Kogoj 25. aprila 1945 na Peršmanovi domačiji, ki so ga 
zakrivili  pripadniki neke nemške esesovske policijske enote. Na kraju dogajanja v Peršmanovi domačiji se od leta 1982 
nahaja spominski muzej z zbirko, ki so jo leta 2012 popolnoma prenovili. Na domačiji so že leta 1965 postavili spominsko 
ploščo v slovenskem in nemškem jeziku. Med letoma 1946 in 1949 je v Celovcu potekala sodna obravnava proti domnevnim 
udeležencem poboja na Peršmanovi domačiji, vendar jim niso mogli dokazati zločina. 

• Zdi se mi, ko da bi jih obudil k življenju. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 
4. 2019, str. 11 

Franci Fugger, umetnik z lesom  
https://www.novice.at/kultura/umetnost/zdi-se-mi-ko-da-bi-jih-obudil-k-zivljenju/  
Narava je največji umetnik, pravi Franci Fugger, zato v globokem spoštovanju do nje želi prikazati njene stvaritve. Kar se 
po njegovem delu vidi, je osupljivo. 
 

 
Slika: Franci Fugger, umetnik z lesom. Foto: Novice 
 
Svatne. Kakor plameneč ogenj, žareč v krepkih tonih, ali pa kakor nežno plapolanje peruti – podobe stvaritev Francija 
Fuggerja so mnogotere. Čeprav trditev, da so to njegove stvaritve, ni čisto natančna. Sam o svojem delu pravi, da zgolj 
okrepi »informacije, ki jih dobi v stalni interakciji« s svojim materialom. 
 

 
Slika: Kakor plameneč ogenj, žareč v krepkih tonih, ali pa kakor nežno plapolanje peruti – podobe stvaritev Francija 
Fuggerja so mnogotere. Foto: Novice 
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Njegov material pa so korenine cemprina, drevesa iz družine bora, v naših krajih bolje znanega bo nemškem imenu Zirbe. 
Cemprin raste visoko v gorah, na redkih mestih. Franci Fugger, doma v Svatnah nad Šentjakobom v Rožu, je svoje dobil na 
Tirolskem, na nadmorski višini več ko 2500 metrov, kjer so počasi rasli v minulem tisočletju in še več. »Najti korenine 
odmrlega drevesa zahteva poznavanje narave, dokopati se do korenin pa je pravo arheološko delo. Nočem namreč lesa 
kakorkoli poškodovati, ohraniti ga želim v njegovi prvinskosti,« pravi Fugger, po poklicu podjetniški svetovalec. 
Medtem ko je cemprinovo deblo mehko in je njegov les zaradi umirjajočih lastnosti, ki naj bi jih imel, pri pohištvu vse bolj 
priljubljen, so njegove korenine žilave, trdne in trde. Borov strup pinosilvin jih obvaruje pred razpadanjem in jim daje 
trdoživost. Prav njihova klenost je izziv za Francija Fuggerja, ki jih na Tirolskem ni samo izkopal, temveč tudi po strminah in 
klančinah zvlekel do utrjenih cest. 
Doma v Svatnah, kakor pravi, les naprej opazuje, da bi v njem ugledal oblike. »Nočem se v svojih skulpturah sam 
uresničevati, imam veliko preveč spoštovanja in ponižnosti pred naravo. Narava sama je največji umetnik, jaz želim prikazati 
njene stvaritve.« Previdno les obrusi, odstrani mrtve dele, ga na koncu napoji s čistim cemprinovim oljem in pred 
opazovalcem se prikažejo raznovrstne podobe, od živali do mističnih oblik, oziroma, kakor pravi Franci Fugger sam: »Zdi se 
mi, ko da bi jih obudil k življenju.« 
Več ko tisoč let stare korenine, oživljene v svojih novih podobah, bo Franci Fugger jeseni letos dal na ogled v Domu prosvete 
v Tinjah. Hkrati se pripravlja tudi na razstavo v Benetkah. Njegove umetnine, ali bolje rečeno, naravne cemprinove 
umetnine, v katerih je ugledal posebnost in jo počasi izbrusil, pa kot popolni unikati čakajo pozornih opazovalcev. 

• Prijave za Poletno šolo Bovec so odprte. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 11 
Izobraževanje brez meja  
https://www.novice.at/novice/mladina/prijave-za-poletno-solo-bovec-so-odprte/  
Učenje jezikov alpsko-jadranske regije s furlanščino vred, spoznavanje skupne zgodovine in utrjevanje vezi omogoča 
Poletna šola Bovec med 16. in 30. avgustom letos. 
 

 
Slika: Univerza v Celovcu skupaj s partnerskimi univerzami v Ljubljani, Vidmu, Trstu, na Reki in Primorskem tudi letos 
pripravlja mednarodno Poletno šolo Bovec. K udeležbi so vabljeni študentje univerz in visokih strokovnih šol alpsko-
jadranske regije. Dvotedenski program je posvečen vodilni temi Drugi in jaz. Foto: Novice 
 
Celovec. Univerza v Celovcu skupaj s partnerskimi univerzami v Ljubljani, Vidmu, Trstu, na Reki in Primorskem tudi letos 
pripravlja mednarodno Poletno šolo Bovec. K udeležbi so vabljeni študentje univerz in visokih strokovnih šol alpsko-
jadranske regije. Dvotedenski program je posvečen vodilni temi Drugi in jaz.  
Cilj poletne šole, ki bo med 16. in 30. avgustom potekala v Bovcu v Soški dolini, je učenje in poučevanje jezikov alpsko-
jadranske regije (slovenščina, hrvaščina, furlanščina, italijanščina, nemščina) ter njeno odkrivanje v ekskurzijah, 
popoldanskih delavnicah in s skupaj preživetim prostim časom. Pri nastanitvi v dvo- in troposteljnih sobah v Alp hotelu 
Bovec se upošteva princip tandema: študentje si delijo sobo glede na izbrani jezikovni tečaj. Tako sta na primer skupaj 
nastanjeni študentka iz Slovenije, ki se v Bovcu uči nemščino, in študentka iz Avstrije, ki je izbrala tečaj slovenščine. Na ta 
način je zagotovljena možnost urjenja (izbranega) jezika skozi ves dan. Poletna šola je zastavljena tako, da študentje 
spoznavajo večjezičnost regije in Evrope ter se lahko poglabljajo vanjo, saj se popoldanski in večerni program dogaja v petih 
delovnih jezikih šole. Vse to naj pomaga pri navezovanju in utrjevanju vezi v multinacionalni regiji.  
Študentje avstrijskih univerz prejmejo štipendijo Zveznega ministrstva za znanost, izobraževanje in raziskovanje, študentje 
partnerskih univerz pa štipendijo matične ustanove. Program poletne šole je ovrednoten s spričevalom s 3 KT. 
Samoprispevek udeležencev znaša 250 evrov.  
Prijave so mogoče do 3. junija (vpišite Poletna šola Bovec v spletni brskalnik ali andrea.wernig@aau.at ).             

• Je ljubiteljsko delo samo zato ljubiteljsko, ker bi v njem tako uživali? Intervju: Alina Zeichen. Pogovarjal se je: Bojan 
Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 12-13 

Intervju: Alina Zeichen, predsednica IG KIKK  
https://www.novice.at/novice/intervju/je-ljubiteljsko-delo-samo-zato-ljubiteljsko-ker-bi-v-njem-tako-uzivali/  
Da bi si ljudje več upali in preprosto kaj poskusili, je ena izmed želja predsednice IG KIKK Aline Zeichen. Svobodna 
kulturna scena pa se tudi na Koroškem otepa predvsem z gmotnimi težavami. 
 

https://www.novice.at/novice/mladina/prijave-za-poletno-solo-bovec-so-odprte/
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Slika: Alina Zeichen, predsednica Interesna skupnost kulturnih iniciativ na Koroškem IG KIKK (Interessensgemeinschaft 
der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška), ki združuje več ko 60 kulturnih društev iz obeh koroških narodov. Foto: Novice 
 
Celovec.  Interesna skupnost kulturnih iniciativ na Koroškem IG KIKK (Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in 
Kärnten/Koroška) združuje več ko 60 kulturnih društev iz obeh koroških narodov. Njen osnovni namen je »izboljšanje 
delovnih pogojev za svobodno, sodobno in avtonomno kulturno delo.« Kot taka je »interesno zastopstvo in svetovalni 
organ.« 
Od junija 2018 IG KIKK predseduje Alina Zeichen iz Žamanj pri Škocjanu. Po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu in 
udejstvovanju v slovenskih kulturnih produkcijah od otroških let naprej je študirala kulturologijo. Je lektorka za vprašanja 
financiranja v kulturi na celovški univerzi in režijska asistentka, med drugim dela z Marjanom Štikrom in slovensko režijsko 
zvezdnico v nemško govorečem prostoru Matejo Koležnik.  
Veliko se govori o kritičnem stanju na svobodni kulturni sceni na Koroškem. Kakšen je položaj? 
Alina Zeichen: Težave so na več področjih. Na primer pri prostorih. Veliko kulturnih iniciativ nima lastnih prostorov niti 
pisarne in delajo od doma, z lastnim računalnikom v dnevni sobi. Gledališkim produkcijam manjkajo prostori za vaje in 
skladišča za scenografijo in kostume. Umetnikom manjkajo ateljeji in prostori, v katerih bi lahko razvijali svoje koncepte. 
Zlasti pa manjka prireditvenih prostorov, tako v mestih kot na podeželju, kjer bi lahko priredili koncerte, branja ali gledališke 
predstave. 
Skupni imenovalec vseh omenjenih problemov je pomanjkanje denarja. Je denar bistvo vseh problemov? Če bi ga bilo 
več, bi bilo laže? 
Več denarja bi vsekakor koristilo, ker bi se lahko spremenila izhodišča. Lahko bi na primer najeli potrebne prostore. Zelo 
važna stvar pa je, da trenutno skoraj ni mogoče zaposliti ljudi. Večina kulturnih iniciativ de facto dela neprostovoljno 
brezplačno. Osnova subvencija ni tako visoka, da bi zaposlili vsaj enega človeka, ki kulturno iniciativo vodi organizacijsko in 
konceptualno.  
Denar naj bi dala na voljo država oziroma dežela? 
To bi bilo lepo, če bi dežela razumela, da so strukturni problemi tako glede prostorov kot glede delovnih mest. Situacija pa 
je taka, da dežela ne uvidi, da je kultura absolutno tudi delo in avstrijsko delovno pravo nalaga, da je na primer treba 
vsakega igralca ali igralko, tehnika ali kogar koli drugega, ki dela za gledališko produkcijo, zaposliti. Če želimo korektno in v 
skladu z avstrijskim delovnim pravom delati, nam zmanjka denarja. Samo z vstopnino tega ni mogoče pokriti, ker bi stroške 
preložili zgolj na obiskovalce in bi s tem izločili velik del koroškega prebivalstva, ker si tega ne bi več mogli privoščiti. Da bi 
kultura bila elitarna in luksuzna, pa ne uvidim.  
Avstrija je svobodna država. Kdo brani kulturnim iniciativam, da denar pridobijo pri mecenih ali na prostem trgu? S 
sponzorji tudi ne bi bilo treba povišati vstopnin. 
V bistvu to drži. Veliko ljudi meni, da bi bilo to najbolj enostavno in da je gospodarstvo pristojno za to, da financira kulturo. 
Jaz vidim to bolj temeljno demokratično, da je kultura tako kakor zdravstvo javno dobro. Če to privatiziramo, prepustimo 
gospodarstvu, da sponzorira samo všečne produkcije. Vse, kar je preveč kritično ali avantgardistično, bi ostalo praznih rok. 
Mislim, da se mora država odločiti in reči, da je kultura del našega socialnega in družbenega življenja in da je to treba 
podpreti. 
Koroška vladna koalicija bi vsaj v svojem socialdemokratskem delu utegnila biti tem zahtevam naklonjena… 
Teoretično ja. Koroška resničnost pa je ta, da ni na voljo veliko javnih sredstev zaradi dolgov iz preteklosti, na primer Hypo 
Alpe Adria Banka oz. Heta. Varčevati ni treba samo v kulturi, temveč v vseh drugih javnih sektorjih. 
Torej začaran krog, iz katerega ni izhoda? 
Zdi se, da je tako. Če smo čisto pesimistični, moramo tako reči. 
In kakšno bi bilo optimistično gledanje? 
Morebiten scenarij bi bil, da se kulturi in umetnosti prizna pomen. Da se prizna, da se investicije v kulturo povrnejo, da 
pozitivno vplivajo tudi na pomen Koroške kot lokacije, ki bi tako bila bolj zanimiva, in bi preprečili odseljevanje in privabili 
ljudi nazaj. Če je kulturna ponudba bogata, pisana in inovativna in so na voljo tudi delovna mesta v kulturi, je Koroška bolj 
privlačna, več ljudi pa pomeni tudi več davkoplačevalcev. Pomemben dejavnik bi to bil tudi za kulturo. 
Ekonomsko razmišljanje, da ne uporabim zloglasnega izraza neoliberalizem, vendarle ni tako tuje? 
To je bolj ekonomija za skupno dobro. Če pa z izboljšanjem kulturne in druge ponudbe poskrbimo za vrnitev in priselitev 
ljudi, to ni neoliberalno, temveč  proticentralistično. Da ni vse omejeno samo na velika mesta, temveč da je na voljo tudi na 
podeželju. 
So obstoječe kulturne iniciative, ki jih predstavlja IG KIKK, sposobne zagotoviti to pestrost, so zadosti inovativne? 
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Nekatere že, ne pa vse. Tudi zato, ker IG KIKK predstavlja vse vrste društev, tudi taka, ki delujejo že desetletja, slovenska 
koroška deloma že več kot sto let, in imajo zato zelo tradicionalen program. Druga pa grejo v nove smeri in bi jih imenovali 
inovativna. Pomembnejše je to, da so na voljo vse možnosti, vsa pestrost, in to je zanimivo bodisi pri koroških slovenskih 
društvih bodisi pri neslovenskih.  
Med tako imenovano ljudsko in alternativno kulturo torej ni kakšnega bitnega nasprotovanja? 
Zame osebno ne. Ne ločim po ljudski kulturi in subkulturi, temveč po profesionalizmu. Če je kdo nekaj študiral ali se s čim 
zelo dolgo ukvarjal, v tej panogi pridobil določeno znanje in s tem profesionalizem, ker, vsaj upam, da je tako, v tem dela 
glavnopoklicno in od tega lahko živi. To ne pomeni, da kdo, ki se s kulturo ukvarja samo ljubiteljsko, ne more zagotoviti 
kvalitete.  
Ljubiteljsko delo je ravno pri slovenskih društvih bistvo vsega… 
… ne samo. Če bi pa osnovne subvencije za slovenska kulturna društva bile višje, bi bilo mogoče, da bi lahko zaposlili več 
ljudi. Vprašati se je treba, če je ljubiteljsko delo samo zaradi tega ljubiteljsko, ker bi v njem tako uživali, ali pa zato, ker ni 
zadosti subvencij, da bi se delo, ki ga opravljajo v domačih društvih v veliki meri ženske, tudi plačalo. So pa tudi med 
koroškimi Slovenci profesionalni kulturni delavci in delavke, na primer v k&k centru v Šentjanžu ali v Kulturnem domu 
Pliberk, v Šentjakobu v Rožu ali v Železni Kapli. Statistično gledano to niti ni tako slabo v primerjavi z drugimi neslovenskimi 
kulturnimi iniciativami na Koroškem. 
Je slovenska kultura torej v sorazmerno privilegiranem položaju in so pritoževanja nemškonacionalnih krogov 
upravičena? 
Ne, nikakor ne. Tako tega ni mogoče obrniti. V primerjavi z drugimi kulturnimi iniciativami na Koroškem je že tako, da so 
slovenska kulturna društva v zelo močnem položaju glede prizadevnosti delavk in delavcev, da imajo stoletno tradicijo in da 
dosledno vključujejo tudi mlade. Ne spomnim se na hitro društva, ki ne bi imelo tudi svojega podmladka. Delo poteka od 
otroških do mladinskih in odraslih skupin. V tem smislu so slovenske skupine gotovo privilegirane. Ker pa so slovenska 
društva vedno znova pridobivala tudi režiserje, zborovodje in strokovnjake iz Slovenije, so pridobila inovativnost, ki je pri 
neslovenskih društvih včasih ni. Glede subvencij pa vsekakor niti malo niso privilegirana. 
Ali na Koroškem nasploh manjka radovednosti v kulturi? 
To deloma drži. Toda v vsakem okraju je kakšen svetilnik, kakor so Container 25 v Wolfsbergu, Rož v Šentjakobu ali 
Kulturhofkeller v Beljaku, ki opravljajo čudovito kreativno ali mladinsko delo.  
Se zna svobodna koroška kulturna scena zadosti dobro povezovati čezregionalno in tudi čezmejno? 
Mislim, da je specifika regionalnih kulturnih iniciativ po vsej Avstriji, da se velikokrat ne povezujejo prek regije in da se 
koncentrirajo na svojo občino ali regijo. In to po mojem ni nujno slabo. Na Koroškem je deloma celo več povezovanja s 
Slovenijo in Italijo, morali pa se bomo še bolj povezovati, ker so evropska denarna sredstva na multilateralni ravni. 
Česa si na kulturni sceni želite več? 
Predvsem manj razpravljanj o porazdelitvi sredstev in manj zavisti pri tem. Zakaj oni dobijo več kot mi? Te debate uničijo 
vso sceno, ker porabimo energijo za to, da preštevamo, koliko dobi kdo drug, namesto da bi se koncentrirali na delo. Želim 
si več kulturnih delavk in delavcev, ki so zaposleni tako, da lahko od tega živijo. Kaj vse je lahko Unikum ustvaril v zadnjih 30 
letih s tem, da je celovška univerza poskrbela za zaposlitev in so se sodelavci lahko osredotočili na kulturno ustvarjanje. Ko 
nisi stalno v skrbeh za preživetje, imaš čas, da si izmisliš nove in inovativne projekte. Želim si, da bi se kreativnost povečala, 
ko bi eksistenca bila zavarovana. In želim si tega, da se ljudje več upajo, da preprosto kaj poskusijo. 
Kaj načrtuje IG KIKK v prihodnje za uresničitev teh ciljev? 
Stalno smo v stikih s kulturnim oddelkom dežele Koroške in mesta Celovec in upamo, da bomo pristojne ljudi vse bolj 
senzibilizirali za prekarne razmere med kulturniki. Povezujemo se tudi z drugimi organizacijami, kakor so Caritas, 
Volkshochschule ali Zveza sindikatov. Gre za zavest, da so tudi kulturni delavci in delavke delavci kot vsi drugi in da se 
moramo med seboj solidarizirati. Da ne zapademo v desno populistično greznico, kjer gre samo še za boj eden proti 
drugemu. 

• Kakovosten koncert in pomemben kulturni dogodek. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 14 

Srečanje Glasbenih šol Gorenjske in zamejstva  
https://www.novice.at/kultura/glasba/kakovosten-koncert-in-pomemben-kulturni-dogodek/  
V Beneški palači na Naborjetu v Kanalski dolini je v sredo, 10. aprila 2019 popoldne potekalo že 45. Srečanje Glasbenih 
šol Gorenjske in zamejstva.  
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Slika: V Beneški palači na Naborjetu v Kanalski dolini je potekalo že 45. Srečanje Glasbenih šol Gorenjske in zamejstva. 
Foto: Novice 
 
Naborjet. Letošnji prireditelj te edinstvene slovenske in najstarejše prekomejne glasbeno-kulturne pobude v središču 
Evrope in alpsko-jadranskega prostora je bila Glasbena Matica v Furlaniji-Julijski krajini s področno šolo »Tomaž Holmar«, ki 
ima svoj sedež v Ukvah. Vsakoletnih srečanj, ki jih izmenično gostijo posamezne šole, se redno udeležuje sedem glasbenih 
šol, in sicer Slovenska glasbena šola dežele Koroške, Glasbena Matica v Furlaniji-Julijski krajini s šolo »Tomaž Holmar«, 
Glasbena šola Jesenice, Glasbena šola Tržič, Glasbena šola Kranj, Glasbena šola Škofja Loka in Glasbena šola Radovljica. 
Tudi petkova prireditev na Naborjetu je potrdila, da je srečanje že zdavnaj preraslo v kakovosten koncert in pomemben 
kulturni dogodek, kajti nastopi oz. izvajanja posameznih nastopajočih so na zavidljivi ravni in številni sodelujoči so dobitniki 
deželnih in državnih odlikovanj.  
Letos so poleg solopetja bila v središču pozornosti glasbila kot kitara, klavir, harmonik, prečna flavta, klarinet, saksofon, 
evfonij, oboa, violončelo, fagot in oboa, ter klavir in harmonika.   
Slovensko glasbeno šolo dežele Koroške sta letos zastopali Elena Nuck s prečno flavto (na klavirju Špela Filipič, mentor 
Kristijan Filipič), duo kitar Sarah in Leonie Strauss (mentorica Janja Hinteregger) in Benjamin Ressmann s prečno flavto (na 
klavirju Špela  Filipič, mentor Kristijan Filipič). Elena Nuck in Benjamin Ressman sta na nedavnem deželnem tekmovanju 
glasbenih šol »Prima la musica« na Osojah bila prva v njuni kategoriji. 
Roman Verdel, ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem, je o srečanju dejal, da ni le zrcalo in dodatno potrdilo 
kakovostnega, resnega in dobrega pouka na naših glasbenih šolah, ampak tudi pomemben utrip skupnega slovenskega 
kulturnega prostora. 
Prihodnje, že 46. Srečanje gorenjskih in zamejskih Glasbenih šol bo drugo leto na Koroškem.  

• Lepe besede o sodelovanju so eno, potrebna podpora pa drugo. Avtor: Gusti Malle. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 14 

Koroško-avstrijski kulturni dnevi v Ljubljani  
https://www.novice.at/kultura/glasba/lepe-besede-o-sodelovanju-so-eno-potrebna-podpora-pa-drugo/ 
 

 
Slika: Sedemnajstič že so v Ljubljani potekali Koroško-avstrijski kulturni dnevi, na katere so vabili Slovenska prosvetna 
zveza, Krščanska kulturna zveza, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Foto: 
Novice 
 
Ljubljana. Sedemnajstič že so v Ljubljani potekali Koroško-avstrijski kulturni dnevi, na katere so vabili Slovenska prosvetna 
zveza, Krščanska kulturna zveza, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. 
V petek, 6. aprila 2019 zvečer je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bil koncertni večer pod geslom »Koroška pesem 
prek meja« ki sta ga oblikovala Tamburaški ansambel Loče pod vodstvom Erike Wrolich, ustanoviteljice ansambla in Mešani 
pevski zbor Pevskega društva Sele, ki ga vodi Roman Verdel.  
Uvodoma je predsednik slovensko-avstrijskega prijateljskega društva prof. Lovro Sodja, ki bo odlikovan z avstrijskim častnim 
znakom, naglasil pomen kulturnega tedna za krepitev dobrososedskih odnosov med sosednjima državama in da slovenska 
prestolnica spoznava in doživlja pestro in kakovostno kulturno ponudbo koroških Slovencev. V imenu obeh slovensko-
koroških kulturnih strešnih organizacij je številno občinstvo pozdravil Gustav Brumnik, predsednik SPZ. Izrazil je zadovoljstvo 
nad potekom prireditev, a nagovoril je tudi drugo, manj razveseljivo plat kolajne: da je namreč razkorak med lepimi 
besedami politično odgovornih in pristojnih ter njihovimi stvarnimi potezami in dejanji zaskrbljujoč. Kajti tako avstrijske kot 
tudi slovenske podpore zadnjih let za kulturno, znanstveno in siceršnje delovanje koroških Slovencev krepko nazadujejo ali 
zaostajajo za dejanskimi potrebami slovenskega življa na Koroškem in tako otežkočajo in zavirajo njegov razvoj. 
Kulturni spored prireditve, ki so se je med drugim udeležili minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Češnik, avstrijska 
veleposlanka v Ljubljani, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Strgar in predsednika SPZ in KKZ, Gustav 
Brumnik in Janko Krištof, so pričeli loški tamburaši. Po besedah Erike Wrolich so prvo od desetih skladb »Nmav čriez jizaro« 
namenili pokojnemu rojaku Stanetu Uršiču, ki jih je kot predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani nesebično in 
zavzeto podpiral. Za Ločani je na oder stopil Mešani pevski zbor iz Sel in zapel dvanajst pesmi. Koncert, ki ga je občinstvo 
navdušeno sprejelo, sta zbora na visoki  umetniški ravni zaključila s skupno pesmijo »Lipa zelenela je«.  
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• Finisaža razstave Mirka Malleja in Izidorja Sterna. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 15, 19. 4. 2019, str. 14 

Karikatura in porcelan - Letošnji, že 17. Koroški avstrijski kulturni dnevi v Ljubljani so se končali s finisažo razstave Mirka 
Malleja in Izidorja Sterna v galerij Družina na Krekovem trgu.  
https://www.novice.at/brez-meja/umetnost-brez-meja/finisaza-razstave-mirka-malleja-in-izidorja-sterna/  
 

 
Slika: Karikatura in porcelan - Letošnji, že 17. Koroški avstrijski kulturni dnevi v Ljubljani so se končali s finisažo razstave 
Mirka Malleja in Izidorja Sterna v galerij Družina na Krekovem trgu. Foto: Novice 
 
Ljubljana. Kakor odprtje razstave v četrtek, 28. marca je tudi finisaža, zaključek pač, bila zelo dobro in odmevno obiskana. 
Mirko Malle, ki svoje izpovedne in domiselne slikane komentarje na račun političnega, kulturnega in sploh družbenega 
dogajanja na Koroškem, karikature pač, občasno objavlja tudi v slovensko koroškem tedniku Novice, je te komentarje 
razstavljal v Ljubljani pod geslom »koroške karikature«. Malle se je  finisaže tudi udeležil. 
 

 
Slika: Izidor Stern, mojster slikanja na svetovno znani avgartenski porcelan, je krožnike, posode, skodelice in podstavke 
za svetila poplemenitil z verzi slovenskih koroških pisateljev in pesnikov. Foto: Novice 
 
Izidor Stern, mojster slikanja na svetovno znani avgartenski porcelan, je krožnike, posode, skodelice in podstavke za svetila 
poplemenitil z verzi slovenskih koroških pisateljev in pesnikov kot Milke Hartman, Maje Haderlap, Gustava Januša, Florjana 
Lipuša, Janeza Petjaka, Janija Oswalda, Valentina Polanška ali s skladbami Janeza Petjaka ter z narodnimi pesmimi. Tako so 
nastale umetnine, polne estetske lepote in vsebinske izpovedi za oko in dušo. 
Pevec in glasbenik Matjaž Pikalo iz tistega dela Koroške, ki je v Sloveniji, je finisiži dal poseben glasbeni pečat: igral je 
namreč na harmoniko Majde Vrhovnik, mlade partizanke, ki jo je tik pred koncem druge svetovne vojne verjetno na 
Volčjaku oz. Križni gori pri Celovcu ubil gestapo in neznano kje zagrebel.  
Lovro Sodja, predsednik Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, se je zahvalil vsem, ki so svoje doprinesli, da so kulturni 
dnevi bili uspešni in že vabil na 18. kulturne dneve leta 2020.    

• Preplet besed. Intervju: Aljaž Pestotnik. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 
19. 4. 2019, str. 22-23 

Pesnik in študent Aljaž Pestotnik  
https://www.novice.at/kultura/literatura/preplet-besed/  
Kam je izginila poezija vsakdanja? Ne obsije nas več luč polne lune, ampak slepi nas blesk vseprisotnega ekrana. Kje se še 
zaslišijo antični zvoki lire, ki se jo pocuka pod oljkami? Kje so mladi ljudje, ki na zabavah preskočijo v recital soneta, glose 
ali seguidille? Eden, ki je še v digitalnih časih ostal lirski subjekt, je Aljaž Pestotnik. Predsednik Kluba slovenskih študentk 
in študentov v Gradcu je izdal lastno zbirko pesmi Smeji se naj vesolje. Pogovor o liriki, inspiraciji in jeziku.  
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Slika: Pesnik in študent Aljaž Pestotnik. Foto: Novice 
 
Zakaj si pričel pisati poezijo? 
Aljaž Pestotnik: Star sem bil okoli 15 let, ko sem res začel pisati. Moram priznati, da ne vem točno, kaj me je privedlo do 
tega, da sem še naprej pisal. Že od nekdaj sem imel željo po ustvarjanju – po pisanju pravzaprav. Morda je bilo s poezijo 
lažje začeti, preprosto, ker lahko z zelo malo vrsticami poveš zelo veliko. In ker sem vztrajal, sem se razvijal. 
Kaj te inspirira? 
To je eno izmed najtežjih vprašanj. Preprostega, lahkega odgovora ni. V bistvu bi lahko rekel, da so moja inspiracija na nek 
način čustva, občutja, medčloveški odnosi v najširšem kontekstu. Pa da bo jasno: ne govorim (samo) o ljubezni, temveč tudi 
o občutjih odtujenosti, zapostavljenosti, o vsem tem, kar poskušamo skriti pred drugimi ljudmi, poleg tistega, kar kažemo 
navzven. 
Vendar se mi zdi, da se inspiracija spreminja, da ne moreš točno reči, kaj te inspirira. Čez eno leto bom rekel nekaj drugega. 
Včasih sem rad rekel, da je moja inspiracija narava. A to se, čim zaideš v bolj urbano okolje, spremeni. Iti v naravo in pisati je 
bila dobra vaja, toda ne vem, če so tiste pesmi še vredne pisanja. Ko se odklopim, grem. In včasih se vrnem s kakšnim 
verzom.  
V kakšni tradiciji poetov in poetinj se vidiš? Kdo so tvoji zgledi? 
Zdi se mi, da sem nekje med avantgardo in intimizmom s ščepcem socialnega realizma. Tako nekako bi se sam opisal, a naj 
moja poezija govori zase. Že nekaj časa se poskušam nekam umestiti, ampak zgleda, da ne sodim nikamor. Morda sem 
izgubljen. Morda smo izgubljeni vsi. 
Imam več zgledov in za vsakega en razlog. Srečko Kosovel je po mojem na prvem mestu zaradi vse njegove poezije. Na 
častnem mestu ob postelji imam zbirko njegovih zbranih pesmi, kjer  – naj bi bila – zbrana čisto vsaka pesem, ki jo je 
kadarkoli napisal. Kosovelu sledi Ciril Zlobec zaradi svoje neomajne predanosti ljubezni. Naslednji zgled je kanadska pesnica 
Rupi Kaur, a se mi tudi ona občasno zdi senzacionalistična. Veliko inspiracije sem dobil tudi iz glasbe, tam pa kraljujejo Tom 
Waits, Leonard Cohen in Bob Dylan. 
Več tvojih pesmi se bavi z esencialnimi temami kot so ljubezen, žalost, družba itd. Kaj te zanima nanj? Ali črpaš iz lastnih 
izkušnjah? 
Zdi se mi, da so to življenjske teme s katerimi se vsi ukvarjamo. Občutek imam, da ljudje nismo iskreni sami do sebe; čez dan 
nosimo en obraz, ki ga kažemo svetu, ko pa ponoči ležimo v postelji, pa smo čisto drugi ljudje. Ne govorimo to, kar mislimo 
in ne dovolimo si čutiti tega, kar čutimo. V svoji poeziji trenutno iščem tisto, kar nam je (morda) skupnega. Žalost, veselje, 
sreča, samota, odtujenost – s takimi občutji se srečavamo vsak dan, a nihče ne govori o njih. Družba nas oblikuje, družbi 
smo podvrženi, čeprav jo sooblikujemo. Trezen človek o teh rečeh po navadi ne premišljuje, ker si ne upa, ker ne sme itd. V 
svoji poeziji pa hočem najti tisto, kar skrivamo globoko v sebi.  
Nekaj mojih pesmi izvira iz lastnih izkušenj, a te izkušnje predelam, da postanejo nekaj drugega, čeprav poskušam ohraniti 
bistvo. Pesem o končanju zveze tako lahko izvira iz žalosti, a ne iz konkretne izkušnje. Sicer pa pesmi prihajajo tudi iz tega 
sveta, v katerem živimo. 
Kakšen je tvoj proces pisanja? 
Rad bi rekel, da vsaka pesem nastane po svoje. Pesem si velikokrat zapišem ali v celoti ali pa samo (prvih) nekaj verzov. 
Nekatere pesmi tudi posnamem, ker so moje misli včasih presneto hitre. Ko nekaj imam, še enkrat preberem, pregledam, 
premislim in ko oziroma če sem zadovoljen, napisano pretipkam. Ampak ista pesem se lahko v roku nekaj mesecev 
drastično spremeni. Včasih imam samo nekaj centralnih verzov, skoraj bi lahko rekel aforizem, ostala pesem pa nastane 
okoli tega. Ena pesem tako nastaja dalj časa, druga nastane ob prvem zapisu. 
Izdal si že zbirko „Smeji se naj vesolje“. Kakšen odnos imaš do publike? Kako si se počutil, ko si prvič objavil svoje poezije 
v javnosti? 
Zdi se mi, da sem bil precej ponosen sam nase. Zdelo se mi je nekaj neverjetnega. To se je vmes spremenilo. Ko sem bil še v 
šoli, sem imel občutek, da lahko komurkoli dam pesmi za prebrati. Zdaj nisem več tako siguren. Deloma je to tudi zaradi 
izida pesniške zbirke; sprašujem se, ali je to, kar sem napisal zdaj, boljše od tistega, kar sem takrat? Ali je isto? In kaj pa je s 
tem, kar sem izdal v zbirki? Saj sem slišal nekaj pohval; Lev Detela je napisal (zame pozitivno) oceno zbirke, slišal sem, da je 
pesmi pohvalil tudi Jani Oswald – in to ni kar tako! Ampak moji urednici (oziroma “mentorici”) je bilo očitno vseeno, kaj 
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pride v zbirko, saj je nekaj mesecev kasneje trdila, da ta nima enotne kvalitete. Bil sem nekoliko razočaran, saj sem mislil, da 
je bistvo dobre pesniške zbirke sodelovanje med avtorjem in urednikom. Če se avtorju vse prepusti, potem je kot kuhar v 
lastni omaki.  
Svoje pesmi bi zelo rad približal publiki, da bi videl, kako mi gre – omenil sem, da iščem tisto, kar nam je morda skupnega. 
Zelo rad bi približal svojo poezijo publiki, najraje skozi branja – takrat dobim največ mnenj. 
Kaj je posebno na liriki? Ali te tudi mika pisati epiko? 
Razliko med liriko in epiko definiram nekako kot razliko med srcem in možgani. Z malo vrsticami lahko (iz)poveš ogromno, 
zelo je fleksibilna, več pravil kršiš, boljše je. Lirika, se mi zdi, lahko izrazi ogromno. A kljub temu me mika epika. Zdi se mi, da 
je bolj prilagojena za podajanje misli, idej kot lirika. Zato bi rad že dolgo časa napisal roman – a o tem se nič ne ve. Sem in tja 
napišem kakšno kratko zgodbo, črtico, za vajo – nazadnje sem, na podlagi rojstnega kraja, objavil v letošnji antologiji kratke 
proze mladih gorenjskih avtorjev (Vračanja). 
Ali je lirika tudi politični instrument?  
Vsekakor. Tudi če ni tako priročna kot epika, lahko lirika deluje zelo močno na politični ravni. Ampak ne bi rad rekel, da se 
poezija instrumentalizira, temveč da ima določeno funkcijo. Spodbuja, provocira, sili k razmišljanju – vse to bi se lahko reklo, 
da so značilnosti ali funkcije lirike, ki ima neko politično sporočilo. Seveda pa je lahko vsa kultura politična. 
Na čem ravno delaš? Kakšne teme te ravno zajemajo? 
Trenutno delam na urejanju svojih pesmi. Moja centralna tema je človek, podvržen v svet restriktivnih pravil, ki si jih je 
izmislil sam; svet v katerem ne sme ali ne more čutiti in reči tistega, kar čuti in misli. Veliko se ukvarjam z diskrepanco med 
tem, kar ljudje govorijo in delajo. Ugotavljam, da je na svetu vedno več hinavcev; ljudje trdijo eno, delajo drugo; obljubljajo, 
a obljub ne izpolnijo. Zamerijo ti to, kar potem (ne) naredijo sami. 
Prvotno si z Jesenic, Slovenije. Potem si obiskoval  srednjo šolo v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Torej si že nekaj časa 
koroški Slovenc. Kako vidiš manjšino in slovenski jezik na Koroškem? 
Zadeva je seveda veliko bolj kompleksna, kot lahko odgovorim. Zdi se mi, da manjšino pesti neke vrste vseslovenski 
problem, saj se zdi, da so najbolj pomembne ideološke razlike. To vidimo v Sloveniji, to vidimo pri Slovencih v Italiji. Zdi se 
mi, da se to z mlajšo generacijo sicer spreminja, da smo uvideli, da moramo delati skupaj za obstoj in razvoj manjšine, pa naj 
bomo levi ali desni. Ampak nekateri se še držijo starih ideoloških preprek, pavšalizirajo, gledajo na razlike, razdvajanja. Sam 
jemljem to zelo osebno. A če se da narediti nekaj, kar bi pomagalo manjšini – potem mi je za politično pol vseeno. Kot 
rečeno, to je kompleksna zadeva, o tem se pišejo knjige. 
Slovenski jezik je zame poleg nemščine deželni jezik Koroške. Dodatni jezik se mi zdi obogatitev za deželo in posameznika. 
Morali bi spodbujati učenje jezika, ga ohranjati in skrbeti za njegovo kakovost. A to ne velja samo za knjižni jezik, temveč 
tudi za narečja, ki so predvsem na Koroškem prava zakladnica tako za laike kot tudi za učene jezikoslovce.  
Si predsednik graškega Kluba slovenskih študentk in študentov. Kaj so največji izziv, kaj najbolj zanimivi projekti, ki jih 
trenutno pripravljate? 
Izzivi so kot v vsakem slovenskem društvu pomanjkanje denarja. A saj vsi vemo, kako je s tem. Trenutno je eden izmed 
večjih projektov 45. obletnica kluba oziroma skupni koncert, ki bo junija v klubskih prostorih. Poleg tega se je v Gradcu 
ponovno ustanovil hrvaški študentski klub s katerim se poskušamo povezati. Oktobra nas pa seveda čakajo Slovenski dnevi. 
Študiraš pedagoško smer angleščine in slovenščine. Kako vidiš načrte glede masterskega študija slavistike v Celovcu ter v 
Gradcu?   
Na stanje slavistike sem opozoril že v svojem komentarju za NSKS. Zdi se mi, da je to smrtna obsodba za študij, ker postane 
nedostopen za že tako majhno število študentov. Kako si to predstavljajo? Naj bi se študenti vozili sem in tja? Se pravi, tisti, 
ki si lahko to privoščijo? Po mojem bi morali slavistiko bolj razvijati; sama pa bi morala bolj stopiti v stik z javnostjo. Ko 
povem, da študiram slovenščino, so vsi presenečeni, da to sploh lahko delaš v Gradcu! Kaj šele pedagoško smer.        

• Unikumov umik v reakcionarnost. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 22 
Proti:Gibanje  
https://www.novice.at/kultura/unikumov-umik-v-reakcionarnost/  
Proti zdrsu v okorelost univerzitetni kulturni center Unikum pripravlja novo serijo dogodkov, zastavljenih med duhovito 
ironijo in poglobljeno resnostjo. 
 
Celovec.  Nedolgo tega je bil cilj umetniških in družbenih gibanj, na primer v futurizmu ali pri generaciji 68, da sesujejo 
obstoječi red in dobesedno ustvarijo nov svet. Še bolj je to bil namen treh velikih totalitarizmov 20. stoletja, fašizma, 
nacionalnega socializma in komunizma, ki so vsi trije hoteli vzpostaviti novi red in (iz)roditi novega človeka. Sedanji 
tehnološki in politični razvoj ponovno daje pod udar obstoječe razmere. Grožnja totalitarizma je vselej živa. Filozofinja 
Hannah Arendt je totalitarno oblast leta 1955 opisala kot »gibanje, ki je nenehno v gibanju.« 
Celovški univerzitetni kulturni center Unikum se želi z novim programskim svežnjem Proti:Gibanje postaviti zoper aktualni 
akcionizem. »Tako danes v bistvu morda gre za to, da se ustavimo, se obvladamo in ostajamo trdni, da vztrajamo na 
demokratičnih in civilizacijskih standardih, ne da bi zapadli v okorel konservativizem.« Nič ni vklesano v kamen, pravijo pri 
Unikumu, in zato tudi letošnja programska usmeritev ostaja po unikumovsko tradicionalna in konservativna – vpeta med 
ironijo in resno zamišljenostjo. 
Prva reakcija bo »demokratična trim steza« Pokončna:Drža, ki jo bodo odprli 10. maja v celovškem Evropskem parku. Sredi 
Lotosovega ribnika bodo postavili »boginjo demokracije« kot hommage enakemu kipu, ki so ga med demonstracijami za 
demokratizacijo na Kitajskem postavili maja leta 1989 na pekinškem Trgu nebeškega miru in ki je bil uničen med zatrtjem 
osvobodilnega gibanja. Hkrati bo pesnik Jani Oswald ob skulpturah v parku pripravil dvojezična besedila »kot navodila za 
miselne telovadne vaje«. 
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24. in 25. maja bo v Beljaku in  Celovcu potekal Strankarski kongres umetnosti z imenom Stunk, ki bo črpal iz zapuščine leta 
2004 umrlega »univerzalnega umetnika« Viktorja Rogyja. Načrtovani so performansi, branja, zvočne instalacije, predvajanja 
filmov in glasbe. Med drugimi bo sodelovala tudi politologinja Kathrin Stainer-Hämmerle, iz onostranstva pa naj bi se oglasil 
avtor Vojaka Švejka Jaroslav Hašek. 
Septembra letos Unikum v dolini Pesarina v severni Furlaniji pripravlja glasbeni projekt Tempo:Tempo, oktobra pa bo v 
Hrastovljah v slovenski Istri in v Kamnu v Podjunu na sporedu Mrtvaški:Ples, pri katerem bodo med drugimi sodelovali 
slovenska pesnika Dominik Srienc in Anja Golob ter mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža. 

• Za Koroško je dal znanje, dušo in srce. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 26 
Visoko odličje Republike Slovenije Janezu Stergarju  
Prejšnji četrtek, 11. aprila 2019, je prof. Janez Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, prejel visoko 
odlikovanje Republike Slovenije, medaljo za zasluge. 
https://www.novice.at/novice/lokalno/za-korosko-je-dal-znanje-duso-in-srce/  
 

 
Slika: prof. Janez Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani je prejel visoko odlikovanje Republike 
Slovenije, medaljo za zasluge. Foto: Novice 
 
Ljubljana. Odlikovanje mu je v predsedniški palači podelil Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Medaljo za zasluge 
je Janez Stergar prejel »za dolgoletno požrtvovalno delo pri udejanjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora«, za kar 
se mu Republika Slovenija zahvaljuje in mu izkazuje spoštovanje. Brez njega, tako v utemeljitvi, bi položaj koroških 
Slovencev bil drugačen. Za Koroško je poleg svojega znanja in možganov dal svojo dušo in svoje srce. 
Janez Stergar se je kot znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja težiščno posvečal koroški tematiki in že v 
študentskih letih organiziral številne akcije v podporo rojakom na avstrijskem Koroškem in njihovemu povezovanju s 
Slovenijo. Dolga leta je že predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, ki so ga po plebiscitu pregnani koroški Slovenci 
ustanovili leta 1928. Je pa Stergar tudi človek konsenza, za kar je prejel Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovenk in 
Sovencev, sem sodi tudi spominska svečanost na velikovškem pokopališču, kjer skupno počivajo Majstrovi borci in 
brambovci. 
 

 
Slika: Poleg Janeza Stergarja so z medaljo za zasluge bili odlikovani Tamara Blažina, bivša županja v Zgoniku, sodelavka 
Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Trstu, deželnozborska poslanka v pokrajini Furlanija Julijska krajina ter 
slovenska poslanka na Demokratski listi v rimskem parlamentu, Alojz Debelis, dolgoletni predsednik Deželne kmečke 
zveze, strešne organizacije slovenskih kmetic in kmetov v Furlaniji Julijski krajini ter družina Mukič iz Porabja, etnologinja 
Marija Kozar Mukič, novinar in avtor učbenikov Franček Mukič ter njun sin Dušan, ki je prav tako novinar. Foto: Novice 
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Poleg Janeza Strgarja so z medaljo za zasluge bili odlikovani Tamara Blažina, bivša županja v Zgoniku, sodelavka Slovenskega 
raziskovalnega inštituta SLORI v Trstu, deželnozborska poslanka v pokrajini Furlanija Julijska krajina ter slovenska poslanka 
na Demokratski listi v rimskem parlamentu, Alojz Debelis, dolgoletni predsednik Deželne kmečke zveze, strešne organizacije 
slovenskih kmetic in kmetov v Furlaniji Julijski krajini ter družina Mukič iz Porabja, etnologinja Marija Kozar Mukič, novinar 
in avtor učbenikov Franček Mukič ter njun sin Dušan, ki je prav tako novinar. 

• Samo z idealno kombinacijo med gibanjem in prehrano do najlepše figure. Intervju: Peter Stern. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 26-27 

Športnik znanstvenik, diplomirani mentalni trener, terapevt Peter Stern iz Rikarje vasi o pravilnem treningu in pravilnem 
gibanju ter treningu 
https://www.novice.at/novice/sport/samo-z-idealno-kombinacijo-med-gibanjem-in-prehrano-do-najlepse-figure/ 
 

 
Slika: Tudi ljubiteljski športniki si vzamejo profesionalca za trenerja, tako kot na sliki: pliberški »walkerji«, ki jih spremlja 
in jim  svetuje Peter Stern. Foto: Novice 
 
V mladih letih bil aktiven kot nogometaš pri SAK. Nato je menjal v tekaško panogo, kjer je dosegel na Dunaju v maratonu 
osebeni rekord 2:35:12 in je sodil med najboljše Avstrijce. Med študijem se je usmeril na športno svetovanje – med drugim 
na kolesarje, tekače, triatlete in tudi nogometne ekipe ter košarko. Že med študijem je imel cilj trenirati ljubiteljske 
športnike, torej športnike, ki tekmujejo samo za razvedrilo in zdravje in si izboljšujejo življenjsko kvaliteto, da hujšajo ali 
spremenijo stil življenja. V Šentprimožu je pregradil bivšo Posojilnico, kjer ima svojo prakso. Za vsakogar – za športnike in za 
tiste, ki hočejo usmeriti svoje življenje v zdravo smer. Začasno ima tudi prakso v Wolfsbergu, skupno z ortopedom in 
»kirurgom« Christophom Leitnerjem, s katerim nudita tudi ergometrijo vključno s pregledom in EKG.     
 

 
Slika: Športnik znanstvenik, diplomirani mentalni trener, terapevt Peter Stern iz Rikarje vasi o pravilnem treningu in 
pravilnem gibanju ter treningu. Foto: Novice 
 
Vedno več fitnes centrov je na trgu, vedno je več osebnih trenerjev. Tekaška tekmovanja imajo konjunkturo. Ampak 
ravno toliko ljudi se počuti najbolje doma na divanu. Kdo ima prav?  
Peter Stern: Vedno več ljudi se giba veliko premalo. Starši otroke vozijo tik do vhoda šole. Tako, da postajamo vedno 
debelejši, na drugi strani pa nimamo dovolj močnega mišičnega korseta, kar spet privede do velikih zdravstvenih težav in 
ljudje potem iščejo pomoč pri zdravnikih. Tako je potem logično, da nastane trg za fitnes centre in osebne trenerje, saj 
ljudje potrebujejo pomoč, samo tablete in injekcije ne pomagajo. 

https://www.novice.at/novice/sport/samo-z-idealno-kombinacijo-med-gibanjem-in-prehrano-do-najlepse-figure/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/04/walker-in-peter-stern.jpg


Glavno odgovornost za zdravo življenje mora prevzeti vsak sam. Jaz kot svetovalec ponudim kakovostno in individualno 
svetovanje. Ampak stranka mora biti tudi pripravljena za spremembe. To filozofijo tudi sam osebno živim in jo skušam 
posredovati svojim strankam.  
Ni dovolj si kupiti letno karto za fitnes-center in zatem biti mnenja – vse je urejeno in vse bo dobro. Treba je delati pravilno 
in smiselno!  
Mnogi ljudje pravijo, da bi se radi udejstvovali športno, vendar nimajo časa?  
Stern: Ljudje se morajo vprašati, ali pravilno postavljajo svoje prioritete. Nikoli ne bom imel časa, če si ne bom zastavil 
realističnih in zame osebno pomembnih ciljev. Če cilji niso pravilno zastavljeni, bom vedno spet našel izgovor. Časa ima vsak 
dovolj pa tudi, če bo kdaj le nekaj minut. Sem oče petih otrok, sem samostojen podjetnik, aktiven v kulturnem društvu, pa 
kljub temu vedno spet najdem časa za svoje zdravje in šport. Vsakdo, ki res hoče, bo našel tudi redno čas sam zase. 
Če ni manjkajoči čas, kaj je potem vzrok neaktivnosti? 
Stern: Mislim, da mora vsak najprej prisluhniti samemu sebi in se iskreno vprašati, kaj si srčno želim, kaj hočem doseči. 
»Poišči si motive, za katere goriš«. Če je zdravje tvoj cilj, potem boš hitro našel pravilni odgovor. 
Zakaj se človek spreminja v teku let, kot otrok je telesno vedno aktiven, kot odrasel pa vedno manj? 
Stern: Na to zadržanje precej vpliva socialni sistem. Kot otrok se še srečavam s prijatelji in sem bolj aktiven. Tudi šola in 
klubi vzpodbujajo šport v mladih letih. Ko pa pride služba in družina, gradnja hiše itd., nam pa za nekaj časa zares zmanjka 
časa. In zelo hitro se navadimo na to neaktivnost. In ko se utrujeni vrnemo s službe, pa gremo raje na divan ali k hladilniku 
po večerjo in sladice, namesto da bi se sprostili s sprehodom v naravi. 
Velikokrat reagiramo šele, ko nas začnejo boleti hrbet ali sklepi. Običajna pot je potem najprej k zdravniku in morda tudi kak 
medikament. Šele proti koncu pa začnemo z gibanjem. 
Opazujemo pa tudi trend, da ljudje s starostjo ugotovijo, da so nekaj zamudili in se začnejo ubadati s športom. Ali to ni 
nevarno? 
Stern: Mislim, da ljudje premalo mislijo na zdravje, dokler so zdravi. Do preobrata pride šele, ko nekaj boli. In vidim tudi, da 
velikokrat varčujejo ljudje ravno na napačni strani. Avto peljejo na servis vsako leto, na svoj osebni servis pa pozabijo.  
Veliko menedžerjev ima šport kot sestavni del svojega poklica in trenirajo dnevno. Deželni glavar vsak dan zjutraj gre 
svojo rundo okoli jezera. Ali je tudi to del uspeha v napornih poklicih? 
Stern: Šport redno in strukturirano zelo pozitivno vpliva na naš organizem. Izboljšamo prekrvavitev, znižamo krvni pritisk, 
reduciramo rizik diabetesa in smo bolj odporni proti stresu ter se po naporu hitreje regeneriramo. Ravno menedžerji so 
spoznali, da treniran organizem deluje bolj produktivno. 
Mnogi amaterji jemljejo tekaški šport zelo resno. Kakšno vlogo igra doping pri amaterjih, torej pri takih kot »ti in mi…«? 
Stern: Kdor jemlje kot amater doping, je zame norec. Kaj si amater s tem hoče dokazati? Zame je to le nekak »ego trip«. 
Nekoliko drugače to vidim pri profesionalcih. Tu gre za poklic in finančni obstoj. In zame je le malo čudno, kako hitro 
profesionalce obsojajo. Poglejte v profesionalno glasbo, koliko rock pevcev pa nastopa brez poživil? In to so legende, ki 
zabavljajo milijone ljudi, ne da bi jim kdo prepovedal nastope. To je protislovno. 
Kaj praviš k dopingu danes v posameznih športnih panogah pri nas?  
Stern: V profesionalnem športu je doping povsod navzoč. Vprašanje je le, koliko denarja in političnega vpliva ima 
posamezna panoga, da jih uspe doping prekriti pred javnostjo. To je moje mnenje.  
Koliko lahko kot športni znanstvenik pomagaš v ekipnih športih? 
Stern: Veliko. Individualno za ekipne panoge obstajajo diagnostične možnosti, ki jih mdr. realiziram redno pri nogometaših 
(letos tudi s šolo SAK) in pri Košu. Zame osebno je pomembno, da kot koroški Slovenec lahko pomagam predvsem našim 
slovenskim klubom. To držo pa sem si predvsem pridobil od svojega očeta, ki je bil goreč predsednik SAK in velik narodnjak. 
Ženske pogosto trenirajo, da bi dobile lepšo figuro. Kaj je pri tem pomembno? 
Stern: Ne samo ženske, tudi moški. Le ženska se prej zaveda pomena fitnesa. Za oba spola pa velja, da sta prej potrebna 
zdravstveni pregled in športna diagnostika. Važno je, da si vsak zastavi cilje in da si pusti svetovati in sestaviti program. Na 
eni strani šport, na drugi strani pa tudi sprememba prehrane. 
Prehrana ima torej pomembno vlogo. Kaj priporočate? 
Stern: Reducirati je treba količino hrane in si za vsako malico vzeti čas. Ne požiraj hrane. Preštej, kolikokrat prežvečiš hrano 
v ustih, čim večkrat, tem bolje! Veliko jej zelenjave in sadja – predvsem domačega. In vsi vemo, da je sladkor najbolj 
nevarna droga današnjega časa  in bi moral biti označen tako kot cigareti, v vseh svojih oblikah je eden izmed glavnih 
vzrokov za debelost in kronične bolezni. Predstavlja tudi največji del kalorij, ki jih zaužijemo. Zato je treba uživanje sladkorja 
radikalno reducirati in na drugi strani pričeti z načrtnim gibanjem. Brez gibanja in športa tudi hujšanje in redukcija hrane 
nimata optimalnega efekta.    

• Dobljani dobili tudi drugo tekmo finalne serije. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 15, 19. 4. 2019, str. 29 
https://www.novice.at/novice/sport/dobljani-dobili-tudi-drugo-tekmo-finalne-serije/  
Odbojka - Dobljani so dobili tudi drugo tekmo finalne serije na štiri zmage proti Waldviertlu s 3:1 v nizih. Z zmago v tretji 
in četrti igri bi lahko ponovili finalno serijo brez poraza lanskega leta in postali tretjič v zgodovini kluba avstrijski prvak. 
 
Zwettl.  V razprodani dvorani v Zwettlu je minulo nedeljo potekala druga tekma finalne serije avstrijskega državnega 
prvenstva v odbojki med SK Posojilnica Aich/Dob in Union Raiffeisen Waldviertel. 
Tekma se je začela dokaj izenačeno, Waldviertel je na parketu dal vse od sebe. Dobljani so kmalu vodili in pri 16:11 je 
kazalo, da je niz že odločen. Waldviertel se je z borbeno igro in pomočjo domačih navijačev spet približal na 16:15. Do konca 
prvega niza je tekma ostala odprta, Waldviertel je v napredovanju imel največ tri točke zaostanka in je še branil prvo 
zaključno žogo Dobljanov pri 24:22. Dobljani so dobili prvi niz s 25:23. 

https://www.novice.at/novice/sport/dobljani-dobili-tudi-drugo-tekmo-finalne-serije/


Dobljani so v drugem nizu že vodili z 10:4, nato je Waldviertel ostal od mrtvih in se spet približal na 11:10 za 
Dobljane.  Dobljani pa so bili preveč nervozni, kot že v prejšnjih tekmah sezone niso bili v stanju držati konstantnega nivoja 
igre. Odločilno je bilo obdobje pri 20:20. Sledila sta napad Bornemanna in as Bartoša in Waldviertel je vodil  z 22:20. Pri 
24:21 za Waldviertel je ekipa iz Spodnje Avstrije izkoristila že prvo zaključno žogo in izenačila na 1:1. 
Tekma je ostala odprta, najprej 12:12, nato so Dobljani spet ušli Waldviertelu in povedli na 18:13, Waldviertel je naprej 
zaostajal. Dobljani pa so dobili tretji niz s 25:21. 
Tudi četrti niz je bil izenačen, 16:16, nato 22:22. Nato so Dobljani povedli na 24:22 in izkoristili prvo zaključno žogo in dobili 
tekmo s 3:1 v nizih. 
Tretja tekma finalne serije v sredo, 17. aprila je potekala po redakcijskem zaključku. V primeru, da so Dobljani dobili tudi to 
tekmo, pa lahko že 21. aprila v Zwettlu postanejo avstrijski prvak. Nasprotnika po dobri drugi tekmi vsekakor ne smejo 
podcenjevati. 

 
 
 

• Kako v Kapli »cajt« mine. Besedilo: Jože Košnjek. Gorenjski Glas, Kranj, 21. april 2019 
http://www.gorenjskiglas.si/article/20190421/C/190429975/1178/kako-v-kapli--cajt--mine  

V okviru tradicionalne prireditve Noč knjige 2019 bodo v torek, 23. aprila, ob 18.30 v knjigarni Haček v Celovcu odprli 
razstavo v čast 200. obletnice smrti Valentina Vodnika z naslovom Kranjcev prvi poet. Razstavo pripravlja Gorenjski muzej iz 
Kranja. Istega dne ob 18. uri bo v kulturnem domu v Pliberku bral svoja dela pisatelj Florijan Lipuš. 
 

 
Slika: Wili, Franci in Jože, trije predsedniki Slovenskega prosvetnega društva Zarja, pripovedujejo, kako v »Apli cajt 
mine«. Foto: Gorenjski Glas 
 
Za debelo uro smeha so to zimo poskrbeli trije predsedniki Slovenskega prosvetnega društva Zarja v Železni Kapli Jože Blajs, 
Franci Sadolšek in Wili Ošina. Wili je sedanji predsednik in je poklicno sodelavec Slovenske prosvetne zveze v Celovcu, Jože 
in Franci, prvi je ravnatelj slovenskega dijaškega doma v Celovcu, drugi pa je upokojeni novinar in moderator slovenskega 
programa ORF, pa sta enega od najuspešnejših slovenskih društev na Koroškem vodila pred Ošino. Možakarji, ki se tudi v 
zasebnem življenju pogosto srečujejo in jim gledališka igra ni tuja, so se odločili, da bodo svojo slogo pokazali tudi na odru. 
Jože Blajs, ki mu teče pero zelo dobro in je spisal že nekaj uspešnih zgodb, je v kapelskem narečju napisal kabaret, v katerem 
trije možje humorno besedujejo o aktualnih in resničnih dogodkih v Kapli in tudi širše na Koroškem. Igra ima naslov »A cajt 
mine«, kar pomeni Kako čas mine, saj v Kapli namesto kako rečejo kar a. Pa tudi besedo Kapla je med domačini zelo redko 
slišati. Namesto Kapla rečejo enostavno Apla. In s to »apelsko špraho« so Jože, Franci in Wili poleg domače napolnili kar 
nekaj koroških dvoran in bili nagrajeni z iskrenim aplavzom. Zadnja predstava te sezone je bila konec marca v Pliberku. 
Morda, tako Jože Blajs, bodo predstavo kdaj še ponovili ali zaigrali kaj drugega, prav tako resnega in smešnega obenem, da 
bo ljudem hitreje čas minil.  
 

 

http://www.gorenjskiglas.si/article/20190421/C/190429975/1178/kako-v-kapli--cajt--mine
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Slika: Janez Stergar je bil odlikovan z medaljo za zasluge. Koroški Slovenci so njegova najbolj srčna stvar. Foto: Gorenjski 
Glas 
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je izročil državna odlikovanja šestim posameznikom za zasluge pri ohranjanju 
slovenske kulture, slovenskega jezika in kulturne dediščine v zamejstvu. Tamara Blažina, nekdanja poslanka v italijanskem 
parlamentu in senatu, je prejela Red za zasluge zaradi svojega prizadevanja za zakonsko zaščito slovenske skupnosti v Italiji. 
Alois Debelis je prejel medaljo za zasluge zaradi dolgoletnega truda za zboljšanje položaja slovenskega kmeta v Italiji. Z 
medaljo za zasluge so bili odlikovani Marija Kozar - Mukič, Franček Mukič in Dušan Mukič, ki skrbijo za ohranjanje slovenske 
kulture in dediščine v Porabju na Madžarskem. Medaljo za zasluge je prejel tudi profesor zgodovine in geografije Janez 
Stergar, ki raziskuje zgodovino in sedanjost Slovencev v zamejstvu, še posebej na Koroškem.  

 
Primorski dnevnik, Trst 

•  (val) Novi odbor nastopil v »mirnejših vodah«: Zadruga Primorski dnevnik – sinoči občni zbor na Opčinah. Primorski 
dnevnik, št. 93 (19. apr. 2019), str. 4 

• (sas) Realističen program, brez megalomanskih idej : volitve Zgonik – lista Slovenske skupnosti. Primorski dnevnik, 
št. 93 (19. apr. 2019), str. 5 

• Peter Verč. Politiko integracije zamenjali varnostni ukrepi in poostritev: FJK – Deželna vlada sprejela letni načrt za 
področje migrantov. Primorski dnevnik, št. 94 (20. apr. 2019), str. 3 

• Januška Majovski. »Knjižni jezik je lingua franca, zaradi katere se lahko Slovenci razumemo«: pogovor – Katarina 
Gomboc, jezikovna asistentka slovenščine na tržaških licejih. Primorski dnevnik, št. 95 (21. apr. 2019), str. 6 

• Kanadska provinca Ontario ukinila neodvisni komisariat za storitve v francoščini: v času, ko se pripravlja na konferenco 
mednarodne zveze jezikovnih komisarjev. Primorski dnevnik, št. 95 (21. apr. 2019), str. 16 

• (sta, pv) S citiranjem Antonija Tajanija nad »priključeno« Primorsko: Slovenija – danes v Državnem zboru o vetu na 
spremembo imena praznika. Primorski dnevnik, št. 96 (23. apr. 2019), str. 3 

• (pd) Na današnji dan pred 75 leti nacisti obesili preko 50 talcev: Trst – danes ob 9 uri spominska svečanost v Ulici 
Gheha. Primorski dnevnik, št. 96 (23. apr. 2019), str. 6 

• Olga Knez. Tuni in Slovenci povezani: Sežana – predstavili knjigo tržaškega kapetana Bruna Volpija Lisjaka. Primorski 
dnevnik, št. 96 (23. apr. 2019), str. 18 

• Državni svetniki dali veto na »priključitev«: Slovenija – preimenovanje primorskega državnega praznika. Primorski 
dnevnik, št. 97 (24. apr. 2019), str. 3 

• Znova se spotikajo ob Maksa Fabianija: Komen – občinski svet jutri o odvzemu naziva častnega občana. Primorski 
dnevnik, št. 97 (24. apr. 2019), str. 4 

 
 

• Novi odbor nastopil v »mirnejših vodah«.  Valentina Sancin. Primorski dnevnik, Trst, 19. apr. 2019  
Sinoči je na občinah potekal občni zbor Zadruge Primorski dnevnik 
https://www.primorski.eu/se/novi-odbor-nastopil-v-mirnejsih-vodah-AA244354 
 

 
Slika: Občni zbor Zadruge Primorski dnevnik. Foto: FOTODAMJ@N 
 
V Prosvetnem domu na Opčinah se je sinoči na letnem občnem zboru Zadruge Primorski dnevnik sklenil triletni mandat 
upravnega odbora zadruge in predsednika Jureta Kufersina, ki odhaja po devetih letih. Zbralo se je 41 članov, 40 z volilno 
pravico in 21 pooblastil. Izvoljen je bil novi upravni odbor. 
Iz predsednikovega poročila je izšlo, da so premiki v italijanski vladi pogojevali delovanje zadruge v letu 2018, predvsem po 
nastopu Lige in Gibanja 5 zvezd s programom, ki je predvideval črtanje državnih prispevkov za tisk. Večkratna srečanja z 
vladnimi predstavniki so prinesla umik namere, obenem pa postavila Primorski dnevnik v sredino pozornosti ne le med 
Slovenci v Italiji. Podporo dnevniku so v težkem trenutku izrazili slovenski in italijanski predstavniki občinskih uprav Trsta in 
Gorice ter Dežela Furlanija Julijska krajina, s stanjem manjšinskega dnevnika pa je bil konec novembra seznanjen tudi 

https://www.primorski.eu/se/novi-odbor-nastopil-v-mirnejsih-vodah-AA244354


Bruselj. Posebne zahvale za doprinos k reševanju kritičnega položaja, zaradi katerega se je zadruga povezala tudi z zvezo 
založnikov FIEG, je bila deležna senatorka Tatjana Rojc. V korist dnevnika je velikokrat posredovala v Rimu; s tem v zvezi je 
včeraj povedala, da je premier Giuseppe Conte takoj izjavil, da financiranje manjšinskih dnevnikov ni pod vprašajem. 

• SSk – realisti, daleč od megalomanskih idej.  Sara Sternad. Zgonik. Primorski dnevnik, Trst, 19. apr. 2019  
Upravne volitve v Zgoniku: na kmetiji Milič v Zagradcu se je sinoči predstavil županski kandidat Dimitri Žbogar s svojo 
kandidatno listo 
https://www.primorski.eu/trzaska/ssk-realisti-dalec-od-megalomanskih-idej-ED243868 
 

 
Slika: Kandidati Slovenske skupnosti za Občino Zgonik. Foto: FOTODAMJ@N 
  
 »Spet smo pred upravnimi volitvami v Zgoniku in tudi tokrat bomo kot Slovenska skupnost nastopili samostojno. Mislim, da 
smo v zadnjih 5 letih zelo dobro delali v občinskem svetu in prav tako dobro sodelovali z večino, zato mi je žal, ko smo se v 
predvolilnem času dogovarjali o tem, kako bomo nastopili, in je županja Hrovatinova izjavila, da časi še niso primerni.« 
Dimitri Žbogar, županski kandidat Slovenske skupnosti v Zgoniku, je zbranim na kmetiji Milič v Zagradcu, tako utemeljil 
odločitev za ponovno kandidaturo: sam sicer ocenjuje, da Slovenci potrebujemo neko idejno enotnost, kljub temu, da smo 
različni ... »Zlasti v tako majhni občini kot je zgoniška, kjer je večina prebivalstva italijanske narodnosti. Ko bi bili Slovenci 
bolj enotni, bolj povezani, ne bi bilo napačno ...« Listo Slovenske skupnosti sestavljajo Lucija Milič, Tomaž Špacapan, 
Veronika Žbogar, Andrej Skerlj, Sara Skupek, Andrea Blasina, Mitja Rebula in Massimo Bassanese. 
Program Slovenske skupnosti je Žbogar ocenil kot zelo realističen, saj je izraz ljudi, ki na tem območju živijo in delajo, tako 
da ne vsebuje nobenih megalomanskih idej, kaj šele utvar. Med programskimi točkami velja opozoriti na vlaganje v 
gospodarstvo, zlasti v kmetijstvo in živinorejo, spodbujanje kmetijskih dejavnosti na območju zapuščenih vojaških objektov, 
pomoč malim podjetnikom in ovrednotenje krajevne naravne in turistične znamenitosti; pri tem bo odločilna nova 
kmetijska varianta. Kar zadeva urbanistiko in javna dela naj ob skrbi za uravnoteženje omejitev na zaščitenih območjih 
zabeležimo pozornost do videza vasi, parkirišč in zbiranja odpadkov, pa tudi samega vzdrževanja in čiščenja cest s strani 
Dežele. 

• Izkušenost, poznavanje stvarnosti in vizija razvoja. Sara Sternad. Zgonik. Primorski dnevnik, Trst, 19. apr. 2019  
Upravne volitve v Zgoniku: predstavitev liste Skupaj-Insieme 
https://www.primorski.eu/trzaska/izkusenost-poznavanje-stvarnosti-in-vizija-razvoja-BA244102 
 

 
Slika: Predstavitev kandidatov liste Skupaj - Insieme v Saležu. Foto: FOTODAMJ@N  
 
 »Nadaljevali bomo po poti, ki smo jo ubrali pred petimi leti, delovanje seveda še nadgradili in skušali doseči čim več.« 
Spodbudne namere liste Skupaj Insieme, ki se bo znova predstavila na upravnih volitvah v Zgoniku ob podpori Demokratske 
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stranke, Stranke komunistične prenove, stranke Articolo 1 in posameznih neodvisnih kandidatov civilne družbe, je v sredo 
zvečer v prostorih kulturnega društva Rdeča Zvezda predstavila županska kandidatka, sicer sedanja županja Monica 
Hrovatin. 
Pred nabito polno dvorano se je za petletno podporo in pomoč tudi pri sestavi liste najprej zahvalila sedanjemu podžupanu 
Radu Miliču, nato pa takoj »ugriznila« v zajeten program. Ukinitev pakta stabilnosti je na banki osvobodila skoraj dva 
milijona evrov, ki jih lista Skupaj-Insieme v primeru zmage namerava uporabiti za potrebe prebivalstva in domačega 
ozemlja. 
»Zakaj bi volivci izbrali našo listo? Ker je sad izkušenosti, poznavanja občinske stvarnosti in vizije trajnostnega razvoja 
območja, ki ga ljubimo in na katerem živimo,« je dejala Hrovatinova in postregla s splošnimi smernicami za prihodnjih 5 let. 
Zanje si bodo prizadevali kandidati Martina Borghetti, Martina Budin, Igor Černjava, Sara de Facchinetti, Karin Kalc, Aleks 
Milič, David Pupulin, Boris Rebec, Vesna Skrlj, Jan Sossi, Mirko Sardoč in Katrin Štoka. Na prvo mesto je Hrovatinova uvrstila 
podporo kulturi miru, sožitja in medsebojnega spoznavanja med različnimi skupnostmi na teritoriju, tako kot zagovarjanje 
antifašizma in odporništva. Seveda ni mogla mimo reforme krajevnih uprav oz. zaščite občinske avtonomije, ki edina 
dovoljuje upraviteljem, da odločajo o tem, kako živeti na domačem teritoriju. Opozorila je na potrebe po ovrednotenju 
naravnega okolja in znamenitosti, po vzdrževanju občinskega premoženja, zlasti šol in vrtca ter se zaustavila pri varianti št. 
19 občinskega prostorskega načrta ter pri ukrepih za ureditev urbanistične podobe vasi, vojaških območij, prometa. 

• Iztok Mirošič posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve.  Igor Devetak. Primorski dnevnik, Trst, 20. apr. 
2019  

Pristojen bo za naloge, ki zadevajo ključne ter strateško občutljive vsebine in usmeritve delovanja Slovenije v 
mednarodnih okoljih 
https://www.primorski.eu/se/iztok-mirosic-posebni-odposlanec-ministra-za-zunanje-zadeve-BB245047 
 

 
Slika: Iztok Mirošič. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Veleposlanik Iztok Mirošič se vrača na »fronte« slovenske zunanje politike kot posebni odposlanec ministra za zunanje 
zadeve. Na to mesto ga je imenoval minister Miro Cerar. Kot posebni odposlanec (v diplomatski terminologiji ambassador-
at-large) bo pristojen za naloge, ki zadevajo ključne ter strateško občutljive vsebine in usmeritve delovanja Slovenije v 
mednarodnih okoljih. 
Mirošič, veleposlanik najvišjega ranga zaradi svojega službovanja na izpostavljenih diplomatskih mestih – v Združenem 
kraljestvu ter nato do septembra 2015 v Italiji, Malti, San Marinu, Tuniziji in Libiji –, bo torej po novem Cerarjeva »desna 
roka«. Pričakovati gre, da bo za ministra posebno dragoceno njegovo poznavanje Italije in rimskih političnih krogov. V njih je 
neštetokrat zagovarjal tudi slovensko narodno skupnost v Italiji, ki ji vseskozi izkazuje pozornost. Krojil pa bo seveda 
slovensko zunanjo politiko tudi do ostalih sosed – Avstrije, Hrvaške in Madžarske –, ki iz vidika nalog diplomacije niso nič 
manj zahtevne od Italije. O tem je marsikatero jasno besedo izrekel v intervjuju, ki je objavljen v zadnji številki tednika 
Mladina. Jutri, na veliko noč, ob 20.30 pa bo pogovor z Mirošičem na prvem televizijskem programu RTV Slovenija, za 
katerega je spregovoril tudi o odnosih z Italijo in o »zamejskih« Slovencih. 
Minister Cerar je za posebnega odposlanca pred časom že imenoval Andreja Logarja. 
Včeraj se mu je pridružil Iztok Mirošič, ki bo po potrebi zastopal ministra in se v njegovem imenu udeleževal mednarodnih 
dogodkov. Hkrati ostaja programski direktor Blejskega strateškega foruma, največjega zunanjepolitičnega projekta 
slovenske vlade. 
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• Januška Majovski. »Knjižni jezik je lingua franca, zaradi katere se lahko Slovenci razumemo«: pogovor – Katarina 
Gomboc, jezikovna asistentka slovenščine na tržaških licejih. Primorski dnevnik, št. 95 (21. apr. 2019), str. 6 

 

 
  



• (sta, pv) S citiranjem Antonija Tajanija nad »priključeno« Primorsko: Slovenija – danes v Državnem zboru o vetu na 
spremembo imena praznika. Primorski dnevnik, št. 96 (23. apr. 2019), str. 3 

 
• Državni svetniki dali veto na »priključitev«: Slovenija – preimenovanje primorskega državnega praznika. 

Primorski dnevnik, št. 97 (24. apr. 2019), str. 3 

 



• Znova se spotikajo ob Maksa Fabianija.  Spletno uredništvo. Komen. Primorski dnevnik, Trst, 24. apr. 2019  
Občinski svetniki bodo jutri odločali o odvzemu častnega občanstva 
https://www.primorski.eu/se/znova-se-spotikajo-ob-maksa-fabianija-BY247289 
 

 
Slika: Maks Fabiani. Foto: Arhiv Primorskega dnevnika  
 
Ko so junija 2017 arhitektu Maksu Fabianiju posthumno podelili naziv častnega občana Komna, so bili domačini že dodobra 
razdvojeni. Kamen spotike je bila tedaj in je danes spet Fabianijeva podpora fašizmu. Po samo 21 mesecih bodo občinski 
svetniki na jutrišnji seji odločali o odvzemu naziva. 
Vaški odbor Štanjel pa je na župana Erika Modica naslovil zahtevo, naj »umakne točko z dnevnega reda in naj ne škoduje 
ugledu Štanjela, ki si ga je v zadnjih nekaj letih pridobil«. »Človeku, ki je za Štanjel ogromno naredil, ki ga časti vsa Evropa, o 
katerem domačini, ki so ga poznali in z njim delali, nimajo niti ene same žal besede, hočejo nekateri oz. njihovi potomci, ki 
so sodelovali pri požiganju in miniranju Štanjela, odvzeti ta naziv. Ne vem, čemu in kdo ima interes hujskati ljudi ter 
pogrevati in potvarjati zgodovinska dejstva,« je polemičen občinski svetnik Ivo Kobal. 
 

Razpotja, Nova Gorica 
 

• Marginalije k političnemu opredeljevanju arhitekta Maksa Fabianija. Branko Marušič. Razpotja. Izdajatelj: 
Društvo humanistov Goriške, Nova Gorica, 25. apr. 2019  

Dr. Branko Marušič 
Članek je bil prvotno objavljen v Razpotja 21: Fabiani, jeseni 2015. 
http://www.razpotja.si/marginalije-k-politicnemu-opredeljevanju-arhitekta-maksa-fabianija/ 
 

 
Slika: Arhitektura – Maks Fabiani. Foto: Razpotja 
 
Povod za nedavne polemične zapise, spletna sporočila in televizijske nastope glede političnega opredeljevanja arhitekta 
Maksa Fabianija je pred meseci dal komenski župan s predlogom, da se na uradnem naslovu komenske osnovne šole ime 
narodnega heroja Antona Šibelja Stjenke nadomesti z imenom Maksa Fabianija. S predlogom je povzročil nepotreben 
nemir, zlasti med partizanskimi borci in ljudmi, ki spoštujejo partizanski boj. Vznemiril je tudi nekdanjega partizana, politika 
in odvetnika dr. Jožeta Škerka, ki ni varčeval z dokazovanjem neprimernosti preimenovanja, zlasti zaradi Fabianijeve 
fašistične usmeritve. Najprej je dr. Škerk nanjo opozoril na novinarski konferenci sredi februarja 2015, nato pa s člankom v 
Primorskem dnevniku, ki je izšel tik pred njegovo smrtjo, konec letošnjega aprila. V svojem razmerju do Fabianija očitno ni 
znal sprejeti dejstva, da je bil ta kobdiljski rojak sin Kraševca svetovljanskih nazorov ter matere neslovenskega rodu, zato je 
njegovo nacionalno in politično opredeljevanje treba razumeti v luči njegove mešane identitete v času spreminjajočih se 
državnih meja. 
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Kot eden izmed odmevov na županov predlog je bil na spletu med drugim objavljen tudi dokument (življenjepisni popisni 
list), ki je potrjeval Fabianijevo članstvo v italijanski fašistični organizaciji od 15. maja 1921, torej pet mesecev preden je 
fašizem prevzel oblast v Italiji. Dokument tudi pove, da je Fabiani kot dvajsetletnik služil vojsko kot avstro-ogrski vojak v 
Bosni (1885) in si zato prislužil odlikovanje. Do nastanka omenjenega dokumenta je prejel tudi več italijanskih priznanj (npr. 
vitez italijanske krone), bil pa je tudi ministrski komisar za umetniške šole. Decembra 1935 je bil imenovan za župana 
(podestà) Štanjela, kjer je v istem času, če dokument prav razumemo, bil tudi caposquadra pri fašistični milici M. S. V. N. 
(Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale).  
Ne more torej biti dvoma, da je bil Fabiani član fašistične stranke. O njegovem članstvu govori tudi podatek v knjigi Almeriga 
Apollonia Venezia Giulia e fascismo 1922–1935 (Gorica 2004, str. 164), ki pove, da je bil Fabiani v duhu korporativistično 
urejene Italije (na podlagi Carte del Lavoro, 21. 4. 1927) član stanovskega združenja Albo architetti per La Venezia Giulia e il 
Friuli. Med osmimi goriškimi arhitekti je bilo sedem članov fašistične stranke. Med njimi bil tudi Fabiani, antemarcia (član 
fašistične stranke še pred pohodom na Rim), kot piše avtor omenjene knjige in pri tem citira arhivski dokument, da je bil 
»znameniti arhitekt, po mnenju onih z onkraj meje ‘slava Slovencev’, projektant Narodnega doma v Trstu«. 
PROJEKT POVOJNE OBNOVE 
Fabianijevo sodelovanje z italijanskimi oblastmi se je začelo v času vojaške zasedbe Julijske krajine in se nadaljevalo po 
uveljavitvi Rapalske pogodbe (1920). Njegovo ustvarjanje je bilo namreč tesno povezano z nalogami, ki jih je prevzel na 
porušenem Goriškem še pred razpadom Avstro-Ogrske in so bile odvisne od sodelovanja z lokalnimi oblastmi. O tem na 
podlagi arhivskega gradiva podrobno piše tudi Marco Pozzetto (Maks Fabiani – vizije prostora, Kranj 1997). Fabiani se je v 
zadnjem letu vojne udeleževal obnovitvene akcije kot sodelavec državnih in deželnih organov. Februarja 1918 je bil za 
obnovo porušene pokrajine ustanovljen 31-članski Deželni sosvet za obnovo poknežene grofije Goriško-Gradiščanske, 
katerega član je bil tudi Fabiani. Viri kažejo, da je konec vojne dočakal v Gorici kot začasni vodja »obnovitvenega urada«. V 
tem kontekstu lahko razumemo tudi njegovo zadržanje ob spremembi oblasti. 
Ko je še pred premirjem 1. novembra 1918 v imenu »Narodne vlade samostojne jugoslovanske države« goriški pokrajinski 
odsek ljubljanskega osrednjega Narodnega sveta prevzel upravo nad slovenskim delom dežele in nad deželno prestolnico 
Gorico, bi njegovi odborniki po navodilih iz Ljubljane morali »zavarovati javne blagajne pred ubegom iz dežele. Ker je bil 
sum, da bi merodajni možje pri obnovitvenem uradu v Gorici, Nemci bodisi po narodnosti ali samo mišljenju, znali uiti preko 
Trbiža« (Goriška straža, 4. 12. 1919). Naloga, da izpolnijo navodilo, je doletela Ivana Kačiča, vodjo goriške podružnice 
Ljubljanske kreditne banke, ter odvetnika v Gorici dr. Frana Gabrščka in dr. Dinka Puca. Začasni vodja obnovitvenega urada 
Maks Fabiani pa ukaza ni hotel izvršiti in je odvrnil, da bo blagajno izročil le, če ga bodo k temu prisilili. Fabiani torej očitno 
ni priznaval začasne oblasti države SHS in je ohranjal lojalnost do države, ki je takrat formalno še vedno obstojala. Izročitev 
denarja v višini 290.000 kron je nato začasna slovenska oblast v Gorici dosegla z vojaško silo. Predstavljali so jo tisti 
pripadniki avstro-ogrske vojske, ki so 2. novembra 1918 zaprisegli kot jugoslovanski vojaki. Dogodek bi šel v pozabo, če ne bi 
dr. Pietro Pinausig v imenu italijanske »začasne vlade« (Governo provvisorio, italijanska vzporedna oblast v Gorici novembra 
1918) podal kazenske ovadbe zoper dr. Gabrščka in Kačiča (na obravnavi pred goriško okrožno sodnijo 28. novembra 1919 
sta bila oba oproščena).  
Fabiani je torej pri obnovitvenih nalogah, ki jih je prevzel v zadnjem letu avstro-ogrske oblasti, skušal nadaljevati tudi pod 
italijansko zasedbo. V njih je našel možnost, da uveljavi svoje zamisli, predvsem po zaslugi naročil posameznikov, pa tudi 
državnih in krajevnih oblastnih ustanov, ki so bili v realizaciji obnovitvenih načrtov tudi na polju arhitekture precej selektivni 
in so dajali prednost zvestim kadrom. Fabianiju tedaj ni bilo lahko in po sodbi njegovega biografa Marca Pozzetta se je leta 
1918 zanj začel »križev pot«, ki je trajal celo desetletje. Razlogi zanjo so tičali v spremembi državnih meja in političnih 
razmer, pa tudi arhitektovega prehoda iz dunajskega kozmopolitizma v goriško realnost, ki je sicer v nov državni okvir 
prenesla veliko avstrijske dediščine, zapuščine »včerajšnjega sveta«. Nova oblast je prav kmalu začela poizvedovati o 
Fabianijevem zadržanju do nekdanje Avstro-Ogrske in odnosu do Italije, pa tudi o njegovem narodnostnem občutju. V te 
poizvedbe je bil v začetku leta 1919 vpleten tudi Cesare Pettorelli Lalatta, ki je kot obveščevalni oficir italijanske vojske pod 
psevdonimom »kapitan Finzi« sodeloval z nekdanjim slovenskim častnikom avstro-ogrske armade Ljudevitom Pivkom pri 
poskusu preboja avstrijske obrambne črte pri Carsanu na južnem Tirolskem (1917). Informacije o Fabianiju iz tistega časa si 
niso enotne. Za Finzija, takrat že polkovnika, je Fabiani bil avstrijakant in protiitalijansko usmerjen. Goriški pokrajinski 
komisar Luigi Pettarin je poročal, da je Fabiani po narodnosti Slovenec, a je v nasprotju s Finzijem dodajal, da ima očitne 
simpatije do Italije.  
FABIANI FAŠIST? 
Fabianija je v fašizem poleg dokazovanja lojalnosti italijanstvu zagotovo pripeljala tudi eksistenčna želja po zagotovljeni 
ustvarjalnosti. Verjetno pa je v programu novega gibanja videl ideal, ki ga je kasneje, leta 1946, opisal z besedami: »Država 
bi torej morala biti polarizator celotnega narodovega življenja. Vsi bi v njej morali videti realizatorja svojih ambicij in garanta 
za blagostanje naroda« (Maks Fabiani, Akma – duša sveta, Štanjel 1999, str. 141). 
Fašizem se je na Goriškem pričel pojavljati ob koncu prve polovice leta 1919, najprej v obliki stanovskega združenja Fascio 
d’operazione operaia, ki je ob ustanovitvi štelo 100 podpornikov, med njimi tudi nekaj Slovencev. Med ustanovitelji je bil 
tudi sloviti arhitekt Antonio Lasciac (Drago Sedmak, Goriška med vojnama. Slovenci in fašizem na Goriškem 1920–1926, 
Gorica 2009, str. 32), avtor številnih javnih stavb in zasebnih dvorcev v Egiptu, pri nas znan predvsem kot projektant in 
lastnik danes žal propadajoče »arabske vile« na Pristavi (Rafutu) pri Novi Gorici. Njegov primer si zasluži nekaj dodatnih 
vrstic pojasnila. Antonio Lasciac (1856–1946) je bil rojen v Gorici kot sin slovenskih staršev, a se je že v mladosti odločil za 
italijanstvo. Vključen je bil v iredentistično gibanje in v povojnem obdobju, kot rečeno, sodeloval v snovanju fašizma na 
Goriškem. Tu bi rad dodal, da je Lasciac svoj priimek vselej pisal v italijanski obliki, enako kot njegov brat Alois, avtor v 
nemščini napisanih spominov na svojo uradniško pot v Avstro-Ogrski (Trst, 1939). Zato ni prav, da njegovo ime pišemo v 



izvirni slovenski obliki, Laščak, saj gre za človeka, ki se je zavestno odločil za pripadnost italijanstvu. Biti moramo korektni in 
dosledni, saj bi sicer po isti logiki morali tudi priimke številnih pomembnih Italijanov z obmejnega območja pisati po naše: 
Cecovini kot Čehovin, Cergoly kot Cergolj, Marusig kot Marušič, Slataper kot Zlatoper itd. Kot rečeno, pa je bil Fabianijev 
primer zapletenejši, saj je za razliko od Lasciaca do samega konca vojne ostal zvest Avstriji, še po prvi svetovni vojni pa so ga 
mnogi opazovalci prištevali k Slovencem. Je tudi zato hotel svoje italijanstvo dokazati s sodelovanjem v fašističnem gibanju? 
Viri so tu skopi. 
Goriški borbeni fašij (Fascio Goriziano di combattimento) je bil ustanovljen 7. novembra 1920. Nekaj mesecev kasneje se je 
fašizem iz Gorice pričel širiti tudi na slovensko podeželje, najprej med tam živečimi Italijani, nato pa je našel pristaše tudi 
med Slovenci, ki so 22. decembra 1922 ustanovili fašistično Slovensko vladno stranko. Maksa Fabianija literatura o 
fašističnem obdobju na Goriškem ne omenja niti pri nastajanju fašizma v Gorici niti pri delovanju slovenske vladne stranke. 
Pri tem je treba poudariti, da so se na Goriškem v fašizem zelo zgodaj vključevali mnogi vidni italijanski intelektualci, kot 
Attilio Venezia, Carlo Luigi Bozzi ali Biagio Marin. Med njimi je bil tudi arhitekt Silvano Barich/Baric/Baresi, rojak iz Podgrada 
pri Ilirski Bistrici, ki je postal eden vidnejših predstavnikov goriškega fašizma. Barich je verjetno najbolj znan kot projektant 
bazilike na Sveti Gori nad Gorico, ki je bila povsem porušena med vojno. Morda je na ta projekt računal tudi Fabiani, saj se 
je obnove svetogorskega kompleksa lotil že leta 1919 s projektiranjem manjše cerkve in stavbe za začasni samostan. 
Prenova osrednjega kompleksa je bila nazadnje dodeljena Barichu, Fabiani pa se je na svetogorski kompleks vrnil med 
letoma 1937–1938, ko je zasnoval pozidani kamniti stolp na vzhodnem grebenu Svete gore (Vrh Sv. Frančiška) v spomin na 
padle v prvi svetovni vojni; spomenik je bil porušen leta 1949 in danes na njegovem mestu stoji kip, posvečen Svetemu 
Frančišku. 
Tudi glede njegovega štanjelskega obdobja nam viri Fabianija kažejo bolj kot sopotnika fašizma kot pa njegovega pobudnika. 
V monografiji Luciana Patate Il Duce ha sempre ragione. Il fascismo nella provincia di Gorizia e nella Bassa friulana (2009) je 
npr. objavljen pregled delovanja fašistične organizacije v Štanjelu med letoma 1926–1943. Fabiani se omenja le kot 
projektant hiše fašizma (Casa del fascio). Slavnostno je bila odprta 7. septembra 1941 z govorom krajevnega sekretarja 
fascia Giuseppeja Toccafondija, ki pri domačinih ni zapustil dobrega spomina (Jožef Abram, Kobjeglava in Tupelče skozi čas, 
Kobjeglava 2014, str. 31). Povsem drugačen, spoštljiv spomin pa je pri kraških domačinih ohranil kobdiljski rojak Fabiani 
(Primorske novice, 20. in 27. 2. 2015). Ljudski spomin nam kaže podobo previdnega posrednika med prebivalci in oblastmi. 
ZA URAVNOVEŠENO TEHTANJE RAZLOGOV ZA FABIANIJEVE ODLOČITVE 
Leta 1946 je Fabiani izdal knjigo Acma. L’anima del mondo, zbor misli o njegovem doživljanju sveta. Delo je doživelo tudi 
slovenski prevod pod naslovom Akma – duša sveta (Štanjel 1999). Morda bi razloge za njegove politične odločitve med 
vrsticami našli v navedeni knjigi: »Prva naloga državne ureditve je ohranitev svoje posebnosti in celovitosti z namenom, da 
bi zagotovila nemoten razvoj naroda, ki je sestavljen iz velike množice posameznikov z zelo različnimi težnjami … Država 
sama je podrejena vsem tem zakonom: in je včasih prisiljena napeti vse svoje sile, da se ohrani. Oborožene sile so le vidni 
del obrambnih sredstev.« Francoski zgodovinar Pierre Milza je v svoji Zgodovina Italije (Ljubljana 2012, str. 741) v poglavju o 
kulturnem totalitarizmu fašističnega časa zapisal: »Področje, na katerem je prišel duh režima najbolj do izraza, je bila 
arhitektura.« Fabiani je to značilnost zaznal, kako pa je to spoznanje uresničeval na svojem ustvarjalnem polju, pa presega 
sposobnost tega paberkovanja po njegovem življenjepisu.  
Dasiravno je tržaški slovenski arhitekt in svetovljan Vladimir Vremec v spoštljivem odgovoru na prispevke dr. Škerka k 
Fabianijevem življenjepisu želel spodbuditi, da bi nekdo, ki se ukvarja sistematično s Fabianijem, »znal (…) preveriti in 
oceniti vse dosegljive vire o njem« (Primorski dnevnik, 4. 8. 2015), se je kar sam dokaj uspešno lotil srža očitkov, uperjenih 
zoper Fabianija kot javnega delavca v burnih dogodkih na slovenskem zahodnem prostoru v dvajsetem stoletju. Vremec 
tako med drugim sodi, da je bil Fabiani predvsem homo faber, graditelj za današnje in še bolj za prihodnje rodove, izumitelj 
in vizionar. Pri tem je pokazal tudi nekaj prilagodljivosti, a nikdar ne v taki meri, da bi postal fanatičen zagovornik politične 
opredelitve, kakor se mu to skuša podtakniti. 
Podrobnejše raziskave bodo zagotovo še rodile sadove, a po vsej verjetnosti ne bomo bogatejši za kaj več od tega, kar že 
danes vemo o Fabianiju in njegovi ustvarjalnosti. Osnovna šola v Komnu pa naj le ohrani ime narodnega heroja.× 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Mlašeči pevski krožek - malo ovak. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 
- Leto XXIX, št. 17, str. 2 
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V kesnom popaudnevi je kulturni dom na Gorenjom Seniki eške prazen, na srejdi dvorane sameva sintetizator na stauli. 
Kauli njega so v paukraugi stauci, djenau devet. Par minut pred pau šesto začnejo prihajati prvi mlajši, za en malo na dveraj 
nutstaupi mlada leranca spejvanja s Prekmurja Julija Fajhtinger tö. 
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Slika: Julija Fajhtinger je vövčena leranca spejvanja. Foto: Porabje 
 
Vsi senčarski mlajši majo v rokaj plastične glaže, štere napunijo z vodauv. Depa ta voda je nej za piti: že na začetki vaj 
šaularge s slamicov fudijo v glaže, tak glas vödavajo na melodije, štere jim na klaviaturi zaigra učiteljica Julija. 
 

 
Slika: Mlajši melodično fudijo v plastične glaže. Foto: Porabje 
 
Skupina senčarski mlajšov od mejseca marciuša vküper odi na pevske vaje, na šteraj si oprvin svojo čütenje ritma 
pobaukšavajo. Topotajo z nogami, ploskajo z rokami.  
Sledik je na redej tehnika spejvanja, slovensko ljudsko pesem »Moj očka ’ma konjička dva« spejva najprva vsikši ejkstra, te 
pa eške vsi vküper. Zmejs se morejo mlajši razgibavati, djufkati pa skakati. Gnauk spejvajo kak male bábe, drgauč kak 
medvedi. 
»Pri včenjej spejvanja nücam najnovejše metode, « smo čüli od Julije Fajhtinger, štera je magistra glasbene pedagogike. 
»Dosta se pogučavam z merkanarskimi pa engliškimi škonikami. Naše metode so eške nej preveč znane, moji kolejgari 
štanderajo, ka se z glasom godi, gda spejvamo. Nekda smo včili tak, kak smo čütili, zdaj pa mamo že mašine za tau. Té nauve 
tehnike brž pripelajo do razvoja posluha in glasa.« 
Na vsikšoj vaji je cuj sekretarka Slovenske zveze Gyöngyi Bajzek, štera je dala idejo za mlašeči pevski krožek. »Gda je 
Mejšani pevski zbor Avgust Pavel svetiu 80. oblejtnico, smo na Zvezi brodili, ka tau ne moremo brezi mlajšov opraviti. Če že 
mamo tü na Seniki telko mlajšov, šteri radi spejvajo, zaka bi je nej cujvzeli. Rejsan, tedensko so ojdli na vaje, so z nami vadili, 
na konci pa vküper z nami gorstaupili,« se je spominala Gyöngyi pa ovadila, ka so steli mlajši pa njini stariške dale pelati 
spejvanje. 
»Želejli smo izpuniti tau prošnjo,« je pripovejdala sekretarka Zveze. »Najprva  smo mogli ziskati ednoga pedagoga. Lani sem 
srečala gospau Julijo v Varaši, gde je na pravličnom večeri mejla nastop. Prosila sem go, aj pride prejk k nam v Porabje, aj vči 
naše mlajše. Z veseljom se je podala za tau, mi pa smo radi, ka mlada strokovnjakinja dela z našimi mlajšami - malo ovak.« 
 
Leranca Julija se na prvo srečanje s porabskimi šaularami tak spomina, ka go je bilau fejst straj. »Nej so me bili včeni, ge sem 
pa oprvin bila v okolji, gde so malo žmetnej slovenski razmili. Na začetki je tau bilau vsejm nam veuki izziv, depa na drügi 
vajaj je že tak bilau, kak liki bi se poznali stau lejt. Nauro dobro je bilau,« je nazajponila pedagoginja. Na vajaj se samo 
slovenski pogučavajo, včási po knjižnom, včási po domanje. 
»Mlajši se trüdijo, ge sem jim že na začetki povödala, aj samo gučijo. Nej baja, če kaj malo naaupek povejo, vidim, ka se  
vsikdar bole pokisijo,« je pripovejdala Julija. Šaularge na pamet spejvajo pesmi, štere se na vajaj navčijo. »Doma 
tö naprej vzemejo besedilo, ali sami ali vküper s starišami. Gda es pridejo, znajo reči. Leko ž njimi delaš, leko déš od ednoga 
stopaja do drügoga pa dosegneš rezultate,« je bila rada sekretarka Gyöngyi, štera je eške povödala, ka je eden glaven ciu 
skupine, ka se nüca slovenska rejč. »Nej je samo tau važno, ka glasbeno erbo gordržimo, liki ka se od kedna do kedna s kem 
več rejči navčijo. Gda se začnemo edno nauvo pesem včiti, oprvin poglednemo, od koj guči. Z lerancov se cejli čas slovenski 
pogučavajo.« 
Učiteljica Julija pravi, ka so želejli mlajšam dati priliko, ka se navčijo lepše spejvati. »Na začetki sem vidla, ka je večina nej 
mejla razvitoga posluha. Nej je léko za mené, ka takši aranžma napravim, šteroga leko vsi zaspejvajo. Nej so vsi na gnakom 
nivoni, s pomočjauv nauvi metod pa fejst napredujemo. Tisti, šteri so bili na prvoj vöri sploj tüoma, zdaj že na glas spejvajo,« 
smo zvödali. 



Senčarski šaularge spejvajo ljudske pa umetne pesmi ranč tak. »Na začetki sem je pitala, ka bi radi spejvali. Ne poznajo 
dosta muzike, depa v šauli so se donk nika navčili. Zatok sem odebrala edno takšo pesem, štera se leko večglasno tö spejva. 
Za gnauk go vadimo enoglasno, slovenske reči so se brž navčili. Naprej smo vzeli ljudsko nauto ’Moj očka ‚ma konjička 
dva’ tö, štero so že prva poznali. Ž njauv leko fajn razvijamo vokalno tehniko.« 
Julija Fajhtinger planera, ka za svoje učence sama napiše edno pesem. »V njej bau več ritmični elementov, tejlo mo nücali 
kak inštrument. Do nastopa moremo dosegniti, aj se ne bogijo na odri, aj majo samozavest, « je svoje plane vöovadila 
leranca. »Z Julijov smo se tak zgučali, ka mlajšam damo motivacijo, morejo meti pred sebov eden ciu,« je raztomačila 
sekretarka Gyöngyi Bajzek. »8. juniuša, gda mo meli Porabski den na Gorenjom Seniki, leko mlajši pokažejo svojim starišam 
pa rodbini, ka smo dosegnili do tega mau.« 
Ništerni šaularge že sploj lepau spejvajo, drügi pa se cujnavčijo, smo čüli na vajaj. Sekretarka Gyöngyi má velko vüpanje v 
zborčki: »Tau néde z ednoga dneva na drügi den, trbej čas, ka nikši rezultat dosegnemo. Tak vidim, ka mlajši majo volau, 
radi pridejo es, radi delajo tau, ka delajo. Najbole važno pa je, ka se na vajaj vsikdar slovenski pogučavamo.« 

• Ohranjanje slovenstva je njihovo poslanstvo in način življenja. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 17, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf 
Kot smo zapisali v naši prejšnji številki, je družina Mukič prejela visoko odlikovanje Republike Slovenije. Medaljo za 
zasluge jim je podelil predsednik RS Borut Pahor. Objavljamo del vsebinske utemeljitve, ki sta jo pripravila predlagatelja 
Pomurski muzej Murska Sobota in Zveza Slovencev na Madžarskem. 
 
»Kot družina so mati, oče in sin v svojem nenehnem delovanju, ustvarjanju, raziskovanju in prisotnosti na lokalnem ter 
bilateralnem državnem nivoju nepogrešljivi pri ohranjanju slovenske kulture in dediščine v Porabju na Madžarskem. Njihova 
srčnost, domovinsko-slovenski značaj in napor za ohranjanje slovenstva se odražajo na strokovnem področju, v javnem 
življenju Slovencev na Madžarskem in v njihovem društvenem delovanju. Pred leti so se zavzeto in iskreno borili, da edini 
slovenski muzej na Madžarskem, Muzej Avgusta Pavla v Monoštru, ostane še naprej muzej slovenske manjšine na 
Madžarskem – muzej spomina in zgodovine Slovencev na Madžarskem. 
Kljub spreminjajočim in velikokrat neugodnim političnim in gospodarskim razmeram si zaradi ohranjanja porabske kulturne 
dediščine med Slovenci na Madžarskem, skupne kulturne dediščine Slovencev in Madžarov, zaradi ohranjanja kulture in 
kulturne dediščine Slovencev na sploh, kar je postalo njihovo poslanstvo in način življenja, družina Mukič zasluži odlikovanje 
Republike Slovenije.« 
 
Marija Kozar-Mukič 
Starši so se v Budimpešto preselili z Gornjega Senika in iz Sakalovcev v Porabju. Otroška leta je preživela pri babici na 
Gornjem Seniku, tako je njena materinščina gornjeseniško porabsko narečje.  
Po ekonomski srednji šoli v Budimpešti je 1978. leta končala študij etnologije in slovenščine na ljubljanski Filozofski fakulteti. 
Leta 1979 se je kot kustosinja-etnologinja zaposlila v Muzeju Savaria v Sombotelu. Med 1983‒2013 je bila strokovna 
voditeljica Muzeja Avgusta Pavla v Monoštru, v katerem je postavila stalno razstavo z naslovom »Slovenci v okolici 
Monoštra« ter več občasnih razstav. Sodelovala je pri urejanju slovenskih oddaj Madžarskega radia in skrbela za 
narodnostne knjižnice kot sodelavka Županijske knjižnice Dániel Berzsenyi v Sombotelu.  
V osemdesetih letih 20. stoletja je leto dni poučevala slovenščino, tri leta pa madžarsko etnologijo na Visoki pedagoški šoli 
Dániel Berzsenyi v Sombotelu. Med leti 2008 in 2012 je sodelovala pri evropskem čezmejnem projektu »Doživetje 
prostora«, v okviru katerega je postavila novo razstavo v Muzeju Avgusta Pavla z naslovom »Življenje Slovencev v Porabju«. 
Od 1998 je svétnica Sombotelske slovenske samouprave, od 1999 pa njena predsednica. Organizira skupne prireditve 
slovenske samouprave in leta 1999 ustanovljenega Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel. Od 1998 je članica 
občnega zbora, od 2010 pa predsednica Komisije za kulturo pri Državni slovenski samoupravi. Je članica slovenskega in 
madžarskega etnološkega društva. Objavila je več kot 200 znanstvenih in poljudnoznanstvenih razprav in člankov ter 7 
samostojnih knjig v slovenskem in madžarskem jeziku, je urednica 7 knjig in sourednica 11 publikacij. Med njimi je pionirski 
etnološki dvojezični besednjak »Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem«.  

 
Slika: Odlikovanci v družbi »ljubljanskih« in pravih Porabcev ter ljubljanskih prijateljev. Foto: Porabje 
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Francek Mukič 
Otroška leta je preživel v rojstni vasi, kjer je končal osemletko. Šolal se je v rudarski strokovni in srednji šoli na Madžarskem, 
nato se je vpisal na Univerzo v Ljubljani, kjer je študiral slovenščino in novinarstvo. Od leta 1979 živi s svojo družino v 
Sombotelu, središču Železne županije, 60 kilometrov od Porabja. 
Deluje kot novinar, je avtor leposlovnih knjig, slovarjev in učbenikov ter zbirk porabskih slovenskih ljudskih pesmi. Med 
1980 in 2000 je bil novinar in urednik slovenskih in madžarskih oddaj Madžarskega radia ter novinar madžarskega 
županijskega dnevnika Vas Népe. Sodeloval je pri ustanovitvi časopisa Porabje.  
Od leta 2000 je glavni urednik in direktor slovenskega Radia Monošter. Je aktivni član Slovenskega kulturnega društva 
Avgust Pavel in vodja pevske skupine Sombotelske spominčice v Szombathelyu, ki jo spremlja na harmoniko. Iz repertoarja 
skupine sta izšli dve zgoščenki z 42 porabskimi porabskimi ljudskimi pesmimi. Napisal je 8 samostojnih knjig v slovenščini in 
madžarščini ter blizu 100 člankov, je sourednik 8 publikacij. 
Dušan Mukič 
Odraščal je v rodnem mestu, od staršev je osvojil slovenski materni jezik. Po maturi na gimnaziji v Sombotelu se je leta 1999 
odpravil na študij v Slovenijo. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral kot profesor slovenščine in zgodovine, 
na Fakulteti za računalništvo in informatiko pa kot inženir računalništva.  
Od leta 2007 je zaposlen pri javni Madžarski televiziji kot novinar in urednik dvotedenskih narodnostnih televizijskih oddaj 
Slovenski utrinki, ob tem je stalni dopisnik tednika Porabje in poročevalec Radia Monošter. Prispevke pri vseh treh medijih 
objavlja v porabskem narečju in slovenskem knjižnem jeziku, je avtor narečnih poljudnoznanstvenih  serij o slovenskih 
pokrajinah, zgodovini in književnosti.  
Prevaja pesmi v porabsko narečje. Od ustanovitve je aktivni član Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel v Sombotelu, 
pri katerem je soorganizator večine programov. Je član pevske skupine Sombotelske spominčice, ki jo spremlja na 
tamburici. 

• Podpora gospodarstvu, šolstvu in cerkvenemu življenju. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 17, str. 4 
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aprila se je na uradnem obisku v Porabju mudil državni sekretar za cerkvena in narodnostna vprašanja pri Ministrstvu 
predsednika Vlade Miklós Soltész. Na sedežu Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku se je sestal s slovensko 
parlamentarno zagovornico Eriko Köleš Kiss, predsednikom DSS Martinom Ropošem, generalnim konzulom RS v Monoštru 
Borisom Jesihom ter podpredsednico PMSNS Livio Sabo. 
 

 
Tiskovna konferenca v Monoštru: (z leve) parlamentarni poslanec Zsolt V. Németh, državni sekretar za narodnosti Miklós 
Soltész, slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, sombotelski škof János Székely in predsednik DSS Martin Ropoš. Foto: 
Porabje 
Dan kasneje, v dopoldanskih urah, je v izjavi za tisk v monoštrskem Refektoriju državni sekretar Soltész dejal, da čeprav je 
slovenska narodnost ena najmanjših na Madžarskem, je ena najbolj složnih in tradiciji najmočneje zavezanih skupnosti. Po 
njegovih besedah želi Vlada Madžarske Slovencem pomagati pri ohranjanju izročila in vere ter prispevati k temu, da 
ostanejo mladi v domači pokrajini. Pri tem ima odločilni pomen gospodarstvo, ki ga je treba razvijati na narodnostno 
mešanih območjih na obeh strani meje. Razvojni program, ki ga obravnavata Ministrstvo za finance in Ministrstvo 
predsednika Vlade, bo podprl tudi lokalne podjetnike, je poudaril Miklós Soltész.  
Drugo pomembno področje je vzgoja mladih, je podčrtal državni sekretar. Vlada Madžarske nudi DOŠ Jožefa Košiča na 
Gornjem Seniku 40 milijonov forintov podpore za dokončanje notranjih obnovitvenih del. Na področju kulture prispeva 
Vlada 6 milijonov forintov za obnovo andovske domačije. Kot tretje pomembno področje je Miklós Soltész izpostavil 
versko življenje: rimskokatoliška cerkev na Gornjem Seniku prejme 40 milijonov forintov, cerkev na Dolnjem Seniku pa 14 
milijonov forintov podpore za obnovo.  
Na novinarsko vprašanje je državni sekretar dodal, da prispeva prispeva Vlada 3 milijone forintov za projektiranje obnovitve 
števanovske cerkve. Vse to se bo odvijalo v sodelovanju katoliške Cerkve in slovenske skupnosti na Madžarskem, je 
zaključil. 
Navzoče v Refektoriju je sombotelski škof János Székely pozdravil tudi v slovenskem jeziku. Zahvalil se je slovenski 
zagovornici za trud pri obnovitvi monoštrske baročne cerkve, ki ima velik pomen v verskem življenju porabskih Slovencev. 
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Vladi Madžarske se je zahvalil za podporo v višini več kot pol milijarde forintov in predstavil stanje notranjih obnovitvenih 
del v tretji največji baročni cerkvi na Madžarskem. Povedal je, da so v preteklih letih cene izredno narasle, zato bodo 
za obnovo dveh stranskih oltarjev potrebna še dodatna sredstva. Kot skrajni rok za dokončanje obnove je označil 31. januar 
2022. Sombotelski škof je še poudaril, da se narodnosti na ozemlju škofije oklepajo svojega jezika, rodne grude in vere, zato 
je izrednega pomena versko življenje v materinščini. 
Državnozborski poslanec okrožja in ministrski poverjenik Zsolt V. Németh je poudaril, da je potrebno v pokrajinah 
Kemenesalja, Hegyhát in v Porabju doseči demografski preobrat. Kot rešitev večplastnega problema je navedel Program 
madžarskih vasi, s pomočjo katerega je možen razvoj šolstva in zdravstva na podeželju, pohvalno pa je govoril tudi o 
Razvojnem programu Slovenskega Porabja. Kot zadnje je izpostavil cerkveno življenje, preko katerega lahko pridejo dodatna 
sredstva na narodnostno mešano območje. 
Pobudnica dogodka, slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss, se je Vladi zahvalila za pomoč na vseh področjih. 
Še posebej je izpostavila dober položaj dvojezičnih šol pod vzdrževanjem DSS, ki lahko delujeta harmonično in 
uravnovešeno. O jesenskih lokalnih in narodnostnih volitvah je povedala, da potrebuje skupnost tudi v bodoče zavzete ljudi 
za prostovoljno delo. Kakor je podčrtala, prisotnost narodnosti prispeva k razvoju celotnega območja, k Razvojnemu 
programu pa naj bi kmalu pristopila tudi Slovenija. 
Na tiskovni konferenci je župan Monoštra Gábor Huszár predstavnika Vlade Madžarske zaprosil za pomoč pri obnovitvi 
samostanskega poslopja, generalni konzul Boris Jesih pa je izrazil upanje, da se bo Razvojni program tudi dejansko 
izvedel. 

• Dogodka sta se udeležila tudi predsednik DSS Martin Ropoš in vodja monoštrskega okrajnega urada István 
Orbán. 

Pavlova paut po »pikastom drauti«. Marija Kozar. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 
- Leto XXIX, št. 17, str. 5 
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Na cvejtno nedelo, 14. aprila, so se sombotelski Slovenci in člani Muzejskoga drüštva Železne županije že deveto paut podali 
na Pavlovo paut. Avgust Pavel se je s kolegom iz Budimpešte Sándorom Gönyeijem 1936-oga leta na veuki četrtek odpelo s 
cugom v Monošter, od tistec pa s foringašom pa pejški sta ojdla po okauliški vesnicaj. V spomin toga potüvanja  
Sombotelčani vsikšo leto na cvejtno nedelo tö na cug sedemo, pa se odpelamo do Varaša. Od tistec najoprivim demo v 
Muzej Avgusta Pavla. V muzeji nika gorštemo iz Pavlovi pisanj, ali pa poglednemo takšne predmete, štere je un tö vüdo ali 
zbéro v slovenski, madžarski pa nemški vesnicaj. 
 

 
Slika: Pred tablov Porabja, drejvami mirá in poštije »pikastoga drauta«. Foto: Porabje 
 
Letos smo se spomnili toga, ka je Pavel 1932-oga leta v Monoštri odo, pa je od slovenskoga ločara Janoša Kereca 36 posaud 
pa mali kejpov iz črepnjá dojküpo. V drügoj bojni se je od toga dosta vküpstrlo v Muzeji Savaria. Ostala je samo edna pütra, 
pa 11 mali kejpov iz črepnjá. Na te mali kejpaj so eške itak gor cedale z njegvi pisalom. Na ednom kejpeci je Kristošova glava. 
V Muzeji Avgusta Pavla pa mamo eden raur s črepnjá od toga ločara, na šterom piše: »Kerécz János 1921 Szentgotthárd 
No 29”. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf


 
Slika: Rudi Čer gleda Kerecov raur v monoštrskom muzeji. Foto: Porabje 
 
Zvün toga smo poglednili nauvo muzejsko razstavo o varaški fabrikaj. Na konci 19. pa na začetki 20. stoletja so zidali v Varaši 
kosino, židano, duvanovo pa vörino fabriko. V te fabrikaj je delalo dosta Slovencovtö. V Muzeji Avgusta  Pavla so nas čakali 
direktorica Piroska Molnár, muzejski pedagog Laci Gueth, Klara Fodor, Margit Čuk in Marjana Kovač iz Drüštva porabski 
slovenski penzionistov. Gor so nas prijali nej samo s toplim srcom, liki s toplim tejom (čajem), pereci (prestami) in mrzlo 
palinko. Baug plati vsejm v imeni sombotelski Slovencov in članov mu muzejskoga drüštva. Vsikšo leto več Madžarov pride z 
nami, ka pri nas v Porabji se vsikder trnok lepau majo. Letos nas je bilau 50.  
 

 
Slika: »Takše motke smo mi tö meli doma« - se čüdivata Erži Labric pa Mari Törő. Foto: Porabje 
 
Iz muzeja smo šli k meši, po tistom smo pa pá mogli nazaj v muzej, ka je dež üšo. Tak smo te v muzeji meli piknik, tam smo 
zeli špek, krü pa lük. Kauli dvej je dež stano, pa smo leko šli pejški do Fižeša (Rábafüzes). Pred 30-imi lejtami je biu eške 
pikasti draut mesto te male poštije. 1989- oga leta so draut gorpobrali, pa pauleg poštije z Avstrijci vküper posádili »drevja 
mirá« (Béke fasor). Na začetki pauti, na avstrijsko-madžarskoj grajnci sta dvej kopanji, v šteraj včasik voda teče ta pa nazaj. 
Na viski ščapaj pa so včasik tri zastale: avstrijska, madžarska pa evropska. Tau je »spomenek padaštva dvej lüstev« 
(Népek Barátsága Emlékmű). 
Vöro pa pau smo nücali do Fižeša, gde smo poglednili muzej te nemške vesnice (Hianz Tájház). Avgust Pavel je odo po 
nemški vesnicaj tö. V Fižeši ranč nej, depa v sausednji vesnicaj Sveti Križ (Heilegenkreuz) in Modinci (Mogersdorf) ja. Pri 
nemškoj iži sta nas čakala pa ižo nutpokazala predsednik nemške samouprave Helmut Paukovits in svétnik Dénes Ódor. 
Nemško ižo so kak muzej oprli 2016-oga leta. V künji pa v iži je indašnjo po(h)ižtvo, posaude in vsefele škeri so takši, kak pri 
porabski Slovencaj. 
Molitvene pa šaulske knige so pa v nemškom geziki. Na dvoriški so za nas lepau travo pokosili, ka bi tü meli piknik, če bi nej 
dež üšo. Eške dobro, ka je stano, pa smo leko po pauti, gde je inda pikasti draut biu, grajnca bila z Avstrijo, prišli no nemške 
vesnice Fižeš. Tak smo se te leko spominali tüdi 30. oblejtnice gorpobiranja »železne fijanke« (vasfüggöny).  

• Uspešno gradimo misleči svet. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 17, str. 6 

Murska Sobota: 100 let gimnazije 
 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf 
Dve veliki, pomembni obletnici bomo letos proslavili v Prekmurju, in sicer 17. avgusta v Beltincih 100-letnico priključitve 
Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in 18. Oktobra 100-letnico Gimnazije v Murski Soboti. 
Ker dogodke, povezane z obletnico združitve, v Porabju spremljamo in o njih pišemo že nekaj časa, tokrat o prvi javni 
prireditvi ob 100-letnici Gimnazije Murska Sobota. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf


 

 
Slika: Prvega javnega dogodka ob 100-letnici soboške Gimnazije so se udeležili nekdanje profesorice in profesorji in tudi 
večina sedanjega učiteljskega zbora; v sredini v prvi vrsti sedanji ravnatelj Roman Činč. Foto: Ernest Ružič 
 
Za začetek praznovanja 100-letnice so v Pokrajinski in študijski knjižnici postavili 14 panojev, na katerih je s fotografijami 
predstavljena stoletna zgodba dolgo časa najpomembnejše prekmurske srednje šole. Razstava bo odprta en mesec. 
Kleklove Novine, je bilo rečeno na prireditvi, so v dvajsetih letih prejšnjega stoletja zapisale, da je ustanovitev gimnazije za 
Prekmurje enako pomembna kot ustanovitev univerze za Ljubljano oziroma Slovenijo. 
 

 
Slika: Na štirinajstih panojih je na fotografijah predstavljeno življenje in delo v Gimnaziji: dijaki v razredih, dijakinje in 
dijaki na maturitetnih plesih in izletih in še mnogo drugega, kar se je dogajalo in zgodilo v sto letih ... pa vse zgradbe, v 
katerih je bila Gimnazija, tudi tista večini najbolj znana na ulici Štefana Kovača, v kateri je zdaj I. Osnovna šola. Foto: 
Ernest Ružič 
 
Odprli so razstavo likovnih del svojih nekdanjih dijakov, uspešnih likovnih umetnic in umetnikov in tudi likovna dela 
učiteljev, med katerimi je najbolj znan slikar Vlado Sagadin, tudi dolgoletni ravnatelj Gimnazije in pobudnik sodelovanja z 
monoštrsko Gimnazijo Vörösmartyja Mihálya (ko je bil ravnatelj Ede Hodászi). Soboška Gimnazija zdaj sodeluje tudi z 
Gimnazijo BORG v avstrijski Radgoni, ki jo obiskujejo tudi dijaki iz severovzhodne Slovenije.  
Na omenjeni likovni razstavi so dela trinajstih avtorjev, med katerimi naj omenim še Mikija Mustra, ki ga Sobočani poznajo 
po kipu Štefana Kovača, mladi pa po njegovih stripovskih junakih Zvitorepcu, Trdonji in Lakotniku. Za življenjsko delo je 
prejel ob drugih priznanjih tudi Prešernovo nagrado. Pripravili so tudi pogovor na temo Umetnost in resničnost, v njem so 
sodelovali nekdanji dijaki in profesorji. 
Sedanji ravnatelj soboške Gimnazije Roman Činč je ob jubileju poudaril, da »merjenje časa predstavlja zavedanje o 
minljivosti in posledično prinaša željo za ohranjanjem tistega, kar je nekoč v preteklosti imelo odločilen pomen za neko 
osebo, skupino, neko generacijo in morda za celo človeštvo«.  
V murskosoboški Gimnaziji bodo do osrednjega dogodka v oktobru pripravili še številne prireditve in izdali zbornik ob 100-
letnici.  

• Marko Jesenšek: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 17, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf 
V Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice v Mariboru so predstavili knjigo dr. Marka Jesenška Prekmurski jezik med 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf


knjižno normo in narečjem. Z avtorjem se je pogovarjala dr. Natalija Ulčnik. In sicer s poudarki na nastanku, prostorskih 
okvirih, razvoju in zatonu prekmurskega knjižnega jezika. Študija uglednega profesorja je izšla v Mednarodni knjižni zbirki 
ZORA in je deveta samostojna knjiga tega avtorja. 
 

 
Slika: Knjiga dr. Marka Jesenška Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Študija je izšla v Mednarodni knjižni 
zbirki ZORA. Foto: Ernest Ružič 
 
Na 300 straneh najdemo naslednja poglavja: Slovenščina v Prekmurju in Porabju – med knjižno normo in narečjem; 
Slovenski jezik v Porabju na Madžarskem; (Mali) katekizem – kranjski in prekmurski prvotisk; Prekmurski jezik v Temlinovem 
in Kardoševem prevodu Malega katekizma (1715, 1837); Kardošev pomen za ohranitev prekmurskega jezika; Prekmurščina 
v prevodih svetopisemskih besedil; Manjšalnice v Marijikinem ogračku; Prekmurski jezik v Ivanocyjevi pridigi iz leta 1883 Na  
en sv. Floriana; Kolarjev prevod Male biblije z-kejpami; Besedje slovenskih pesmi Avgusta Pavla; Asbothova pisma Pavlu; 
Pavlova Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan med Janežič-Sketovo in Breznikovo normo in Jezikoslovno delo 
Antona Vratuše ter Srečevanja z akademikom Antonom Vratušo. 
Knjigo, ki posega in se prepleta s porabskim jezikovnim prostorom, bomo podrobneje predstavili v prihodnji številki Porabja. 

• Na Slavskom so za post geli alelujo. Tekst in kejpi: Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 17, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf  
Vüzemska medgeneracijska delavnica 
Zveza Slovencev na Madžarskem je ob pomauči Jelke Pšajd in Mateje Huber, obe sta etnologinji v Pomurskom muzeji 
Murska Sobota, na Gorenjom Seniki pripravila medgeneracijsko vüzemsko delavnico. 
 

 
Slika: Agica Hanžek in Hilda Žohar pleteta vüzemski vrtanek. Foto: Silva Eöry 
 
»Fejst se veselimo, ka ste prišli tak mlajši kak starejši, pa je tau rejsan medgeneracijska delavnica,« je prva pravla sekretarka 
Slovenske zveze Biserka Bajzek, Laci Nemeš pa se je špajso: »Pa smo prišli tak moški kak ženske.« No, za istino, žensk je 
bilou malo več kak moških, ali bili pa so, istina, tüdi oni. Vsi vküper smo si v künji Hiše jabolk najprva poglednoli, kak sta 
Agica Hanžek in Hilda Žohar zamesili testo za vüzemski vrtanek. Čiglij je tak gé, ka vsakša vertinja malo po svoje napravi, 
brez mele néde. »Ges vzemem dvej fele mele, tak groubo kak fajno melo. Te not dejem malo citrone, pa djajce, mlačno 
mlejko, sou, cuker, margarino, stero malo gor otopim in naslednje not omesim. Nücamo ške vrnje mleko, kefir, pa ne  
mejmo pozabiti na drožje. Če vse več notri deješ, vse baugši vrtanek bau,« je pravla Agica Hanžek in cujdala, ka ona ne davle 
cimeta, eni pa ga dajo. 
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Slika: Človek bi ga najraj vrezo pa v njega vgrizno. Foto: Silva Eöry 
 
Po tistom, ka sta vertinji ob pomauči mlajših zamesili testau, smo se v tistom cajti, ka se je testo gibalo, preselili v drügo ižo, 
gé je Jelka Pšajd gučala o pomeni vüzemskih svetkov. »Znamo, ka je vüzenek, pouleg božiča, najvekši krščanski svetek. Vsi 
znamo, ka je Jezoš Kristoš od mrtvih gori stano in tau zaznamüvle, ka je s ten odrešo svet. In tau mi svetimo. Vse tau, ka mi 
gnesden svetimo tak v Prekmurji, v Slovenski goricaj, na Štajerskom, na Slavskom pa tüdi v Porabji, je dosta takši indašnih  
šeg, stere so lidge poznali že pred krščanstvom, jih je pa sledkar krščanstvo prejkvzelo,« je pravla Jelka Pšajd in cujdala ške 
tau, ka so gnesden šege dostakrat samo ške navade. Tau pa je zatau tak, ka lidge, steri se jih držijo, dostakrat več ne vejo, 
zakoj so sploj te šege. 
»Tisti, steri so v Prekmurji najbole vörni bili, so na velki petek samo črni krüj geli pa vodau pili, dosta pa je bilau takši, ka so 
gibico, stera je bila napravlena brezi kvasa, geli. Kelko znam so pri vas v Porabji geli pečene krapce, nadevane z repo, in 
djabke. Na Slavskom pa so na post geli alelujo. Tau so sküjani repini olüpki,« je med drügim ške raztolmačila Jelka Pšajd. 
Po tistom, ka sta porabski vertinji notpokazali, kak se plete vrtanek, je na red prišo ške zadnji tau delavnice.  
 

 
Slika: Pri farbanji djajc je etnologinja Jelka Pšajd tö pomagala. Foto: Silva Eöry 
 
Ob pomauči Mateje Huber smo farbali djajca. »Ges vam zdaj pokažem, kak prva, ka djajca pofarbamo, na nji pišemo s 
fčeljim vauskom. V toj šakli mam fčelji vausk, te pa ške nücamo eno takšo šker, s sterov mo pisali. Tau je takši leseni bot, 
steri ma notri dani en takši tratnjek (lijak), v steroga te damo vausk. Nücamo pa ške takšo malo svečo, s pomočjau stere 
mo té vausek segrevali. 
Te pa probamo, če že kaj kvapi iz tratnjaka, ka leko te pišete z njim. Paziti pa morete tüdi, ka vausek preveč ne segrejete, vej 
pa de vam vse tateklo,« je raztolmačila etnologinja iz Prekmurja, stera je po tistom, ka so udeleženci delavnice napravili 
vsakši svojo umetnino, djajca ške dala v farbo. Na konci lepoga večera in drüženja je ostalo ške samo tau, ka kouštamo 
vrtanke. Bili so trno dobri. 

• Dveri v Pomurji so gor odprle svoje dveri. Silva Eöry. Kejpi: Expano. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 17, str. 10 

Expano – regijski promocijski center 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf 
Kak smo v naši novinaj že večkrat pisali, je pouleg Murske Sobote zrasla ena nauva zidina, stera se zove Expano. Paviljon, 
steroga je mejla Slovenija 2015. leta gorpostavlenoga na svetovnoj razstavi Expo v talijanskom varaši Milano, stogi zdaj 
pauleg prekmurskoga glavnoga varaša. Ob jezeri Kamenšnica, stero je gratalo tak, ka so tü duga leta vökopali šauder, je 
zraso regijski promocijski center. 
 
Na slavji, na steroga je prišlo dosta eričnih lidi, tüdi tihincov, je soboški župan Aleksander Jevšek pravo, ka je Expano trno 
fontoški za razvoj turizma v regiji: »Tau je naš najvekši projekt. Nej samo zavolo toga, ka smo ob našom jezeri postavili tau 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf


lejpo zidino, liki zavolo toga, ka nam vsem davle priliko, ka Pomurje postavimo na napo turističnih destinacij«. Minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravko Počivalšek, steri je julija 2016 vküper z nekdešnjin 
predsednikon slovenske vlade Mirom Cerarom Murski Soboti v dar dau paviljon, pa je tüdi spaumno, ka je rosag varaški 
občini pouleg toga dau ške milijon evrov. Vsevküper je za tau, ka so zidino tak zriktali, kak so steli, občina ponücala 4,8 
milijona evrov. Pouleg slovenskoga rosaga je 2,6 milijona evrov penez dala Evropska unija, 1,2 milijona pa je cujdala ške 
soboška občina. »Kak domanji človek sam dostakrat tü. Tak sam v živo leko vido tau preobrazbo iz industrijskoga k  
zelenomi, od nejvrejdvzetoga k vrejdvzetomi, od zaprejtoga k odprejtomi,« je v svojom guči pravo predsednik Državnoga 
zbora Dejan Židan.  
 

 
Slika: Krčma ponüja domanje gesti. Foto: Expano. 
 
Od sobote, 13. aprila, je paviljon Expano odprejti za vse. Zavolo toga, ka je bilou slabo vreme, je biu otvoritveni vikend, na 
sterom so se notpokazali domanji goslari, pripravili pa so tüdi športne aktivnosti, na vüzemski konec kedna. 
In ka vse se skriva v paviljoni? 
Tau so štirge glavni tali: razstava, turistično-informacijski center z bauto, krčma in ške plac, zové se SPOT točka, steroga naj 
bi nücali podjetniki. Gda prideš v zidino, je v prvom tali krčma, stero je v arendo zeu Ivan Dobaj oziroma njegva firma Junior 
d.o.o., stera se je že do zdaj s takšim delom spravlala. Ta držinska firma, stera je bila ustanovljena leta 1990, je v zadnji lejtaj 
najbole erična po tom, ka ma v Maribori restavracije z mehiškim gestijom. Krčma v Expanoji pa nema takše gesti, liki ponüja 
prekmursko in prleško hrano. Tak te leko pouleg prekmurske in prleške gibanice daubili bograč, kislo pa grbanjovo župo, 
dödöle in tak ta dale. 
V drügom tali Expanoja je bauta, v steroj se odavlejo spominki in dobroute, stere pouvajo ali delajo lidge iz Pomurja. Tü te 
leko küpili tüdi karto za ogled razstave. Ob pomauči moderne tehnike te rejsan dosta vidli in doživeli. Če te steli vse dobro 
poglednoti, te nücali bar vöro pa pou cajta. Karta za vözraščenoga človeka je 12 evrov, za dijake, študente in penzioniste 10 
evrov, za mlajše, stare od 6 do 15 let, 8 evrov, za tiste, steri so stari do šest let, pa nej trbej nika plačati. Ge tüdi držinska 
karta, stera košta 28 evrov, vala pa za dva vözraščeniva človeka in enoga ali več mlajših, starih do 15 let. 
Razstava je nej vodena, je pa v bližini furt neške od zaposlenih v Expanoji, ka vam da odgovor, če de vas kaj zanimalo. 
 
Panofilm vas ob pomauči 3D tehnike odpela po Pomurji skauzi cajt, Panoskop pa s fejst velkim kejpom po različnih 
krajaj, o sterih te ške dosta tüdi zvedli. Prekmurje in Prlekijo te si leko poglednoli tüdi z lufta. Moderna tehnika de vas ob 
pomauči posabni očal zdignila z balonom v nebo, med štrke.  
V tali, steri se zové Neuroterme, te leko vösprobali, kelko znate o različnih pomurskih vodaj, Čarobna jasa pa vas ob 
pomauči hologramov s podobami živali odpela v gauško. V Panoart je ob pomauči glasbe, prpovejsti in kejpov notpokazano 
umetniško ustvarjanje sveta ob reki Müri. 
Dosta zanimivoga ponüja tüdi okolica jezera. Že lani so postavili gibalni park, v sterom je postavlenih 35 škeri, stere 
pomagajo, ka se človek leko dobro razgiba. Pauleg toga so tü ške igrišče za mlajše z igrali, sprehajalne poti in štirge placi 
za tau, ka maš leko piknik. 

• Črni gaber – simbol boja za slovenstvo na Krasu. Tekst in foto: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 17, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf  
Petanjci: Obisk delegacije društva Tigr Primorske 
Člani društva Tigr, organizacije, ki neguje tradicijo protifašističnega gibanja za Primorsko, so obiskali Prekmurje in v Vrtu 
spominov in tovarištva na Petanjcih posadili črni gaber v spomin na junake, ki so se med prvo svetovno vojno in potem med 
drugo borili za slovenstvo na Primorskem. 
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Slika: V predelu Vrta spominov in tovarištva, kjer je več na na novo zasajenih spominskih dreves, so člani društva Tigr 
posadili črni gaber kot drevo odpora in dostojanstva. Foto: E. Ružič 
 
Po pozdravu župana občine Tišina Franca Horvata in nagovorih podpredsednika Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Marjana 
Šiftarja, predsednika društva Tigr Primorske Savina Jogana ter predstavnika Združenja zveze borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Damirja Domjana sta črni gaber simbolno zasadila Savin Jogan v imenu društva Tigr in 
predsednik fundacije Ernest Ebenšpanger. 
Na prijateljskem druženju po zasaditvi se je ravnatelj Osnovne šole Tišina Janko Durič s krajšim nagovorom spomnil 
primorskega učitelja Andreja Šavlija, ki je prišel v Prekmurje leta 1929, poučeval na Tišini in še v nekaterih krajih, njegov sin 
Slavko pa se je udeležil tokratne slovesnosti v Prekmurju. Prireditev je izzvenela tudi kot opomin na dogodke, s katerimi 
nekatere sosednje države, zlasti Italija, tudi zdaj posegajo v samostojnost Slovenije. O tem je govoril predsednik društva Tigr 
Savin Jogan. 

• Peli so na reviji Primorska poje. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 - Leto 
XXIX, št. 17, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf  
 

 
Slika: Na letošnji, 50. reviji Primorska poje je nastopilo 216 vokalnih sestavov, ki so s štiriintridesetimi koncerti obiskali 
dvajset slovenskih in trinajst zamejskih (slovensko zamejstvo v Italiji) krajev, pa še Umag na Hrvaškem. Prav v Umagu je 
nastopil 14. aprila Komorni pevski zbor Zveze Slovencev iz Monoštra, ki ga vodi zborovodja Tomaž Kuhar. Foto: Porabje 
 
Na letošnji, 50. reviji Primorska poje je nastopilo 216 vokalnih sestavov, ki so s štiriintridesetimi koncerti obiskali dvajset 
slovenskih in trinajst zamejskih (slovensko zamejstvo v Italiji) krajev, pa še Umag na Hrvaškem. Prav v Umagu je nastopil 14. 
aprila Komorni pevski zbor Zveze Slovencev iz Monoštra, ki ga vodi zborovodja Tomaž Kuhar.  
Pevke in pevci iz Porabja so zapeli naslednje skladbe: Simon Jenko-Benjamin Ipavec: Tak si lepa, Anton Bruckner: Graduale, 
Lajos Bárdos: Dana, dana in Radovan Gobec: Moja kosa je križavna. 

• Družinsko petje v Mozirju. Gy. Bajzek. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 - 
Leto XXIX, št. 17, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf 
Kulturno prosvetno društvo Jurij Mozirje je letos 23-ič organiziralo tradicionalno srečanje z naslovom Družinsko petje v 
kulturnem domu Mozirje. Namen prireditve je bil ohranjanje vrednot družine in populariziranje ljudske pesmi v družinskem 
krogu. 
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Slika: Na srečanju je sodelovalo 16 skupin, med njimi Ljudski pevci ZSM Gornji Senik pod vodstvom Vere Gašpar. Foto: 
Porabje 
 
Za letošnjo vodilno temo so izbrali duhovne pesmi z nabožno ljudsko vsebino, torej pesmi, ki opevajo svetnike in izražajo 
ljudsko duhovnost. 
Na srečanju je sodelovalo 16 skupin, med njimi Ljudski pevci ZSM Gornji Senik pod vodstvom Vere Gašpar. V imenu skupine 
se iskreno zahvaljujemo za povabilo družini REPENŠEK, ki je dober vzorec za skupinsko družinsko petje. 

• Uspešno deklamirali. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 - Leto XXIX, št. 
17, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf 
 
 

 
Slika: Ob dnevu poezije (11. april) je Kulturno društvo Panonska vrata organiziralo tekmovanje v deklamiranju, na 
katerem je sodelovalo tudi precej učencev dveh dvojezičnih šol, gornjeseniške in števanovske.  
 
Ob dnevu poezije (11. april) je Kulturno društvo Panonska vrata organiziralo tekmovanje v deklamiranju, na katerem je 
sodelovalo tudi precej učencev dveh dvojezičnih šol, gornjeseniške in števanovske. Med učenci nijžih razredov je prvo 
mesto zasedel Joachim Kevin Horváth, med učenci višjih razredov je končal na drugem mestu Mate Labric, posebno nagrado 
je dobil Denis Wachter. 

• Srečanje katoliške mladine. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 25. aprila 2019 - Leto 
XXIX, št. 17, str. 12 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_17.pdf  
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Slika: Srečanje katoliške mladine Sombotelske škofije so priredili v Szombathelyu, ob zaključku srečanja so se mladi  
deležili svete maše v stolni cerkvi, ki jo je daroval škof János Székely. Med mladimi, bilo jih je več kot 700, so bili tudi 
učenci gornjeseniške šole. Foto: Porabje 
 
Srečanje katoliške mladine Sombotelske škofije so priredili v Szombathelyu, ob zaključku srečanja so se mladi udeležili svete 
maše v stolni cerkvi, ki jo je daroval škof János Székely. Med mladimi, bilo jih je več kot 700, so bili tudi učenci gornjeseniške 
šole. »Vera ni pomanjkljivost, temveč prednost, da bi naše življenje naredili lepše in boljše,« je poudaril škof Székely pred 
mladimi, ki jih čaka birma. 

 

Delo, Ljubljana 

• Makedonski scenarij je pot v Nato in EU. Intervju: Stevo Pendarovski. Pogovarjal se je: Vili Einspieler. Delo, 
Ljubljana, 19. april 2019  

Predsedniški kandidat Stevo Pendarovski 
https://www.delo.si/novice/svet/makedonski-scenarij-je-pot-v-nato-in-eu-172986.html  
Predsedniški kandidat Stevo Pendarovski: Nacionalizem in populizem sta del političnega življenja v državi.  
 

 
Slika: Ankete kažejo, da se bo v drugi krog poleg Steva Pendarovskega (na fotografiji) uvrstila še kandidatka VMRO-
DPMNE Gordana Siljanovska Davkova. Foto: Tomislav Gergiev 
 
Nacionalni koordinator za pripravo države na članstvo v Natu Stevo Pendarovski je skupni kandidat vladajoče koalicije za 
predsednika Severne Makedonije. V predsedniško tekmo se je prvič podal leta 2014, ko je bil že drugič izbran Gjorge 
Ivanov. 
Na nedeljskih volitvah zaradi visokega kvoruma verjetno ne bo zmagovalca. Po napovedih se bo v drugi krog predsedniških 
volitev 5. maja poleg Steva Pendarovskega uvrstila kandidatka VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova. Pendarovski je 
bil svetovalec za nacionalno varnost pokojnega predsednika države Borisa Trajkovskega in svetovalec za zunanjo politiko 
nekdanjega predsednika Branka Crvenkovskega. 
Vašo predsedniško kandidaturo prvič podpira multietnična koalicija. Je cena za podporo Albancev manjša podpora 
Makedoncev? 
Mojo kandidaturo podpira več kot 30 strank, med njimi tudi politični predstavniki posameznih etničnih skupnosti. Podpirajo 
jo tudi Albanci, ki so člani in simpatizerji Demokratske unije za integracijo in Socialdemokratske zveze. Kljub temu sem 

https://www.delo.si/novice/svet/makedonski-scenarij-je-pot-v-nato-in-eu-172986.html


nadstrankarski kandidat in nisem član nobene stranke. Osnovni cilj mojega političnega programa je povezati državljane za 
uresničitev strateških ciljev Severne Makedonije, to je članstva v Natu in EU. To je najboljša pot do pospešenega 
gospodarskega razvoja države in najbolj zanesljivo zagotovilo za varnost in suverenost Severne Makedonije. Nato in EU sta 
cilja, ki združujeta tako Makedonce in Albance kot Turke, Srbe, Rome, Bošnjake, Vlahe in vse druge državljane. V tem smislu 
podpora Albancev ne slabi podpore Makedoncev ali katerekoli druge skupine. Podpirajo me progresivni državljani 
različnega porekla. Takšna je tudi moja kampanja. V nasprotju s tem kampanja kandidatke stranke VMRO-DPMNE 
nekdanjega premiera Nikole Gruevskega promovira nove delitve in neenotnost. Njihov pravi cilj je zaščita kriminala 
nekdanjega režima. Po njihovem bodo lahko to najbolje izpeljali, če bo država ostala zunaj Nata in EU. Na našo srečo je ta 
cilj zamrl z oblikovanjem nove progresivne vlade s premierom Zoranom Zaevom, povabilom k članstvu v Natu in koraki za 
začetek pogajanj z EU. To ne bi bilo mogoče, če nova vlada ne bi dosegla sporazumov o normalizaciji medsebojnih odnosov 
z Grčijo in Bolgarijo. Ta novi pristop v odnosih s sosedi in reforme, zlasti na področju pravne države ter pravosodja, so 
najboljše jamstvo za naš celoviti napredek. 
Ali večina Albancev po petih letih na predsedniško tekmo ne gleda več kot na makedonske volitve? 
O tem sem prepričan. Zlasti zato, ker imajo prvič vsi možnost glasovati za kandidata, ki ne ponuja združitve okoli 
nacionalizma, sovraštva in delitev, temveč okoli jasnih političnih ciljev, ki so skupni. 
 
Kako bi lahko vplivali na volitve nemerodajni volilni seznami in morebiten poziv k bojkotu s strani največje opozicijske 
stranke VMRO-DPMNE? 
Problem volilnih seznamov ni nov. Zavedamo se, da je veliko državljanov zunaj države, niso pa odjavili prebivališče v 
domovini. Zato lahko glasujejo v domovini. Seveda je jasno, da večina ne bo pripotovala domov samo zaradi glasovanja. 
Zaradi tega je problem s cenzusom, ker je dejanska volilna udeležba tistih, ki imajo stalno prebivališče v državi, večja, kot je 
udeležba po volilnem seznamu. To je sistemski problem, ki mora biti rešen s soglasjem vlade in opozicije ter strokovnjakov s 
področja volitev in volilnega prava. Upam, da VMRO-DPMNE ne bo pozvala k bojkotu volitev. Če si želi vsaj malo spremeniti 
lastno negativno percepcijo pri kritični javnosti v državi in naših zaveznikih v EU in Natu, mora iskreno sodelovati na volitvah 
in sprejeti odločitev državljanov. Poziv k bojkotu je znamenje strahu pred večinsko voljo ljudi in neodgovorna politična 
odločitev proti lastni državi. 
Zaradi visokega volilnega praga je malo verjetno, da bo zmagovalec znan v prvem krogu. Poleg vas je favoritka 
kandidatka VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova. Čigave glasove bo dobil tretji kandidat Blerim Reka? 
Glasove tistih, ki so prepričani, da je najboljši predsedniški kandidat. Njegova kampanja nagovarja predvsem volivce iz 
albanske nacionalne skupnosti. To ne bo odločilno vplivalo na pridobitev njihove podpore. Prepričan sem, da bo večina 
državljanov iz vseh etničnih skupnosti glasovala za kandidata, ki ima najboljši program in politiko, ki zagotavlja gospodarski 
razvoj, vladavino prava in boljšo prihodnost države kot enakopravne članice Nata in EU. 
Koliko bo vplivala na volilni izid sprememba imena države v Severno Makedonijo, ki je poglobila prepad med Makedonci? 
Kompromis, dosežen z Grčijo, ni enostaven. Problem je zelo zapleten. Tudi v Grčiji sta v teh letih pogajanj občasno 
prevladovala nacionalizem in neracionalni pristop k temu vprašanju. Na srečo imata sosednji državi v tem času dva zelo 
progresivna premiera, Zaeva in Aleksisa Ciprasa. K problemu sta pristopila z željo, da bi našla sprejemljivo rešitev, ki ne bo 
poraz niti za eno niti za drugo državo ali narod. Sporazum jamči identiteto makedonskega naroda, makedonski jezik, kulturo 
in civilizacijo. Pridevnik 'severna' pred imenom Makedonije označuje, da je sodobna makedonska država na severu 
geografske regije Makedonije. Prepad med Makedonci sta poglobili nacionalistična kampanja VMRO-DPMNE ter retorika 
strahu in sovraštva. Na žalost sta nacionalizem in populizem del političnega življenja v večini držav v Evropi in tudi Severna 
Makedonija ni izjema. Najpomembneje je, da so progresivne stranke kredibilna alternativa za večino državljanov, ki ne 
podpirajo politike delitev, strahu in sovraštva. 
Kako odgovarjate na obtožbe nacionalistov in opozicije, da ste prodali državo in narod? 
Te obtožbe so nesmiselne. Nihče ni prodal države in naroda. Nasprotno, rešili smo vsa odprta vprašanja s sosedi, okrepili 
identiteto Makedoncev in zagotovili prihodnost naši domovini. Najboljši odgovor na laži sta kredibilna alternativa in 
odgovorno obnašanje progresivnih politikov. 
Kaj je ostalo od vladavine prava po prespanskem procesu, ki je po oceni kritikov prekršil ustavne in zakonske norme, in 
selektivni amnestiji, ki je zagotovila večino za spremembo ustave? 
Vladavina prava je bila in ostala eden od najpomembnejših ciljev boja proti avtoritarnemu in koruptivnemu režimu 
Gruevskega. Cilj amnestije je bil politična sprava s tistimi, ki so sodelovali na dogodkih 27. aprila 2017, niso pa bili nasilni in 
niso organizirali nasilnega vdora v sobranje. Ti so že nepravnomočno obsojeni na večletne zaporne kazni. Cilj politične 
sprave je združitev okoli naših strateških ciljev in prvi korak k nacionalni spravi. 
 
Se lahko Severna Makedonija izogne konfrontacijam s sosedi in ostane pozitiven primer na Balkanu? 
Seveda. To smo že dokazali s sporazumi z Bolgarijo in Grčijo ter z odličnimi odnosi, ki jih vzpostavljamo z Albanijo, Srbijo in 
Kosovom. Ta novi pristop ni časovno omejen in ni pogojen le s pozivom k članstvu v Natu ali pogajanji o polnopravnem 
članstvo v EU. Sedanja generacija politikov v vladi si želi novih odnosov s sosedi in novega partnerstva, ki bi vodilo k 
poglabljanju gospodarskega sodelovanja ter povečalo naložbe in prineslo nova delovna mesta. Danes so naši sosedje 
partnerji in ne sovražniki naše države. Grčija, Bolgarija in Albanija so v skupini najpomembnejših lobistov v Natu, Bolgarija in 
Grčija pa v EU. Vse tri države so po hitrem postopku ratificirale naš pristopni protokol o članstvu v Natu. Izpostavil bi še 
Slovenijo, ki je vedno podpirala našo državo ter razume naše strateške cilje. Kot zavezniki imamo privilegij, da lahko 
uporabimo slovenske izkušnje s pogajanji o polnopravnem članstvu v EU. Veleposlanika EU in Nata v Skopju sta Slovenca, 



oba sta dobra prijatelja naše države in naroda. 
Kaj pomeni sprememba imena za boj makedonske manjšine v Grčiji in Bolgariji? 
Sporazum z Grčijo ne ogroža pravice do nacionalne samoopredelitve. Vsi državljani EU, tako tudi Grčije, so državljani EU in 
imajo pravico do svobodne etnične in verske samoopredelitve. Kar zadeva rojake po svetu, bo Severna Makedonija ravnala 
skladno z načelom o nevmešavanju v notranje zadeve drugih držav in z najvišjimi mednarodnimi standardi na tem področju. 
Je vstop v Nato rešitev za vse notranje probleme in ali je članstvo v EU realen cilj? 
Zavedam se, da članstvo v EU in Natu ni samo sebi namen. Kar zadeva pogajanja o polnopravnem članstvu EU, smo na 
začetku tega procesa. Čas pogajanj bi radi izkoristili za spremembe in reforme, ki bodo dejansko postale način delovanja 
institucij in del vsakdanjega življenja, kar bi na koncu privedlo do oblikovanja nove pravne in politične kulture, zasnovane na 
evropskih vrednotah. Niti jaz kot predsednik niti sedanja vlada se ne bomo strinjali s simulacijo reform, da bi bili všeč 
Bruslju. Zaradi tega bi imeli škodo mi, najvišjo ceno pa bi plačali državljani. Zato bom podpiral samo resnične in vsebinske 
reforme. Prepričan sem, da bodo naše dosežke opazili in priznali v EU in državah članicah. 

• Kaj in kako naj bi se delalo v Zagrebu. Suzana Kos, Delo, Ljubljana, 20. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-in-kako-naj-bi-se-delalo-v-zagrebu-173290.html  
Diplomat: Pred novim veleposlanikom Slovenije pri sosedih je vrsta izzivov za izboljšanje odnosov med državama in 
snovanje novega kanala tihe diplomacije 
 

 
Slika: Vojislav Šuc, dolgoletni karierni diplomat, je znan tudi kot goreč zagovornik enakosti med spoloma.  Foto Denis 
Balibouse Reuters 
 
Vlada je za novega slovenskega veleposlanika na Hrvaškem imenovala dolgoletnega kariernega diplomata, 65-letnega 
Vojislava Šuca. Čaka ga še predstavitev pred parlamentarnim odborom za zunanjo politiko in pridobitev agremaja države 
gostiteljice. 
Potem ko se je favorit Marko Makovec z neprimernim komuniciranjem sam izločil iz igre, se je vlada uskladila glede novega 
imena. Zapleti z iskanjem naslednika sedanje slovenske diplomatske predstavnice na Hrvaškem Smilje Knez, ki se ji izteka 
mandat, se tako očitno končujejo. Kaj čaka tega izkušenega diplomata v novem veleposlaniškem mandatu? »Vsekakor bo 
moral utrjevati prepričanje Slovenije, da je arbitražna sodba dokončna, da je ne priznava samo Hrvaška in je zato meja v 
celoti hrvaški problem,« ocenjuje Borut Šuklje, prvi slovenski veleposlanik v Srbiji in Črni gori po razpadu Jugoslavije, 
dolgoletni politik in dober poznavalec dogajanja v regiji. »To stališče je treba javno širiti in hkrati diskretno opozarjati 
politične in diplomatske kroge, da država brez določenih meja tvega zaplete pri vstopanju v schengen,« poudarja sogovornik 
in dodaja, da bo med nalogami novega veleposlanika tudi odpiranje področja sodelovanja, posebej čezmejnega ob celotni 
meji, od Mure do Istre, iskanje čezmejnih projektov, ki bodo podprti s sredstvi EU. 
Vsekakor bi bilo treba poskusiti, ocenjuje Šuklje, vzpostaviti povsem nov kanal tihe diplomacije. Šuc je izkušen diplomat, je 
tudi dober multilateralni diplomat, ki pozna gospodarsko diplomacijo, kar bo zanimiv izziv v tem obdobju hladnih odnosov 
med državama. »Zdi pa se mi pomembno«, še dodaja Šuklje, «da je njegovo imenovanje imelo tudi podporo predsednika 
vlade.« Ta pripomba ni nepomembna. Po nekaterih ocenah je bila namreč velika težava Marka Makovca, še do nedavnega 
favorita med po neuradnih informacijah petimi prijavljenimi kandidati, predvsem dejstvo, da si je njegovega imenovanja 
močno želel predsednik države. 
Vsekakor bi bilo treba poskusiti vzpostaviti povsem nov kanal tihe diplomacije. Šuc je izkušen diplomat, je tudi dober 
multilateralni diplomat, ki pozna gospodarsko diplomacijo, kar bo zanimiv izziv v tem obdobju hladnih odnosov med 
državama.  
Tajni postopki 
Šucu se je pred nedavnim iztekel mandat vodje slovenskega stalnega predstavništva pri Združenih narodih v Ženevi. V 
preteklosti je bil med drugim veleposlanik na Švedskem in generalni konzul v New Yorku. 
Postopki imenovanja vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev, letos se jih bo zamenjalo kar 26, so sicer tajni. Predlog 
za imenovanje da zunanji minister, vlada pa določi predlog za postavitev veleposlanika po posvetovanju s predsednikom 
republike. Ministrstvo za zunanje zadeve po predstavitvi kandidata v parlamentu na pristojnem odboru, ki poda mnenje, 
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državo sprejemnico zaprosi za agrema. Po prejemu agremaja vlada pošlje predlog za postavitev predsedniku države. Ta nato 
z ukazom, objavljenim v uradnem listu, postavi veleposlanika in mu izda poverilna pisma.  

• Budilka madžarske veleposlanice. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 20. april 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/budilka-madzarske-veleposlanice-172924.html  
Nekdanji predsednik Danilo Türk o slovenski zunanji politiki, spremenljivi Evropi in svetu.  
 
Smo v času velikih premikov na globalni in evropski ravni, tudi v soseščini. Koliko negotov je aktualni kontekst? Vanj je 
vpeta tudi slovenska zunanja politika. 
Živimo v spremenljivem svetu. Pred našimi očmi nastaja nova multipolarna ureditev. Svet je postal bolj negotov in to se 
pozna, ne samo pri globalnih temah, ampak tudi v vsakdanji politiki. V Sloveniji in drugod po Evropi smo pred eno 
generacijo računali na visoko stabilnost, ki jo prinašata Evropska unija in Nato. Upajmo, da bo nastalo globalno ravnotežje 
med Združenimi državami Amerike, Kitajsko, Rusijo, Evropsko unijo. Ampak tega ne smemo pričakovati kmalu, tudi v 
optimističnem scenariju bo trajalo več let, so pa mogoči tudi bolj pesimistični scenariji. 
Zanimivo je spremljati konkretne dogodke, kot je bil nedavni obisk premiera Kitajske Li Keqianga v Bruslju, kjer so po dolgih 
razpravah prišli do skupnih idej o reformi svetovnega trgovinskega sistema. To je značilen primer iskanja novih ravnotežij. 
Ne moremo več računati na avtomatizem, ki smo ga bili vajeni v preteklosti, na to, da bo transatlantska solidarnost vedno 
odločilna. EU se ne more več zanašati na ZDA. Razviti bo morala bolj samostojno in fleksibilno politiko, kjer se bo pojavljala 
bolj samostojno in videla v Kitajski in ZDA tako partnerja kot tudi konkurenta. Ključna kategorija nastajajočega sveta bo 
konkurenca, ki bo opredeljevala prihodnji svet, nanjo se moramo navaditi. Seveda ob konkurenci najprej pomislimo na 
tveganja, zato je o tem precej nervoze in negotovosti, a moramo se navaditi na svet konkurence in razumeti, da lahko v 
konkurenčnem svetu tudi nastanejo nove priložnosti in koristi, nove oblike sodelovanja. 
Smo žrtev lastnih iluzij, tega se moramo znebiti, ustvariti lastno politiko.  
In Evropa? Nacionalizem je postal skrb zbujajoč in ni prehoden pojav. Kaj je z evropsko idejo? Se je sposobna revitalizirati 
ali pa opažate počasno razkrajanje? 
Zanimivo se mi zdi primerjati položaj in poglede na obeh straneh Atlantika. Tako v Evropi kot v ZDA je globalizacija pustila 
mnoge ljudi »zunaj«. In na obeh straneh Atlantika so nastali nacionalistični sentimenti, ki so se tudi politično izrazili. Nastalo 
je tudi precej medsebojnih dvomov. Spomladi 2016, še pred britanskim referendumom o brexitu, so me prijatelji v 
Washingtonu vprašali, ali bo EU preživela, in temu sem se čudil, posebej ker je to prihajalo od ljudi, sicer naklonjenih 
Evropski uniji. Kasneje pa sem na raznih sestankih v washingtonskih think-tankih slišal veliko podcenjujočih, celo zaničljivih 
komentarjev na račun EU. To mi je dalo misliti. ZDA, ki so bile v 90. letih, v času globalizacijskega optimizma, izrazito 
orientirane k podpori EU in utrjevanju transatlantskega koncepta sodelovanja, so danes precej bolj rezervirane. 
Zmaga Donalda Trumpa je okrepila nacionalizem v Združenih državah in to je sovpadalo z rastjo nacionalizma v Evropi in s 
poglabljanjem dvomov o EU. Treba je upoštevati, da Evropska unija ni dokončno definirana. Različni pogledi nanjo zato ne 
smejo presenečati. EU je v bistvu pragmatična zadeva in ne začetek »Združenih držav Evrope«. Zgodovinsko gledano v 
Evropi sicer ni manjkalo velikih vizij, a kar jo je v našem času naredilo uspešno, je pragmatičnost, ki je omogočila nastanek in 
razvoj Evropske unije. Začela se je kot skupnost za premog in jeklo, potem postala carinska unija, razvila skupni in notranji 
trg, evro. Rešitev je v definiciji nalog, ki utrjujejo EU kot pragmatično skupnost – to pomeni, da je v njej dovolj prostora tudi 
za nacionalne identitete in nacionalne interese. Seveda je nacionalizem nevaren in lahko povzroči veliko škodo, mislim pa, 
da je EU s pragmatičnim delovanjem dosegla dobro stopnjo skupnih, evropskih interesov ter integriranosti in da je 
nacionalizem ne more porušiti. 
Evropa je čedalje bolj unija nacionalnih držav, poleg tega opažamo razvrščanje, pri čemer je bila Slovenija vedno bolj na 
periferiji. Kaj to pomeni? 
Smo nacionalna država, moramo se tega zavedati in tako tudi ravnati. O tem sem ves čas prepričan in sem bil tudi prej, ko 
so bile stvari videti manj razrahljane. V Sloveniji smo vstopili v Evropsko unijo z veliko vnemo, računali smo, da sta tam 
varnost in prosperiteta – da se je na neki način zgodil »konec zgodovine«. 
Neka dokončnost, skratka. 
To je bila seveda iluzija, ki se je razblinila, in zdaj, ko je Evropska unija razrahljana, se to še toliko bolj čuti. V Sloveniji še 
nismo razvili ustrezne politike in načina dela, ki bi bil dovolj dober za te čase. Evropsko unijo smo dojemali kot organizacijo, 
kjer bo vedno lepo vreme. Ni tako in moramo se znajti. Če smo nekoč mislili, da nam bo v EU udobno, moramo zdaj 
ugotoviti, da je treba za neudobna stanja poiskati ustrezne odgovore. 
Ampak letos mineva 15 let od vstopa v EU, položaj Slovenije pa je še vedno nedefiniran, naša evropska politika votla. Ali 
ta država razume, da je aktivna zunanja politika zanjo vitalna? 
Do zdaj tega razumevanja ni bilo. V EU je treba trdo delati za svoje interese, nivo naše aktivnosti enostavno ni več 
adekvaten. Vse skupaj se začne pravzaprav z zelo preprostimi rečmi – treba je zagotoviti, da bodo naši ministri hodili na 
sestanke v Bruselj, treba je zagotoviti, da bodo dobro pripravljeni in aktivni na vseh področjih. Verjetno bo treba povečati 
tudi naše predstavništvo v Bruslju. Evropska unija ni zunanjepolitični projekt, je vsestranski razvojni projekt. Enostavno je 
treba napraviti stvari drugače, kot smo jih delali do zdaj. 
Začetke drugačnosti smo že imeli v času predsedovanja EU, ampak potem smo to opustili. Kot predsednik republike sem se 
neposredno po koncu predsedovanja šel v Bruselj pogovarjat z Barrosom. Predsedniku evropske komisije sem rekel, da bi 
želeli ostati aktiven faktor pri vprašanjih, kjer smo se v predsedovanju izkazali; in da bi bilo dobro, da bi Slovenija skupaj s 
komisijo identificirala, na katerih točkah smo lahko aktivni. To se je v Bruslju zdelo razumna stvar, no, pri nas pa se ni 
razumelo, češ, zakaj predsednik hodi v Bruselj, potem ko smo že nehali predsedovati. Vendar je bilo ravno takrat treba 
vzpostaviti novo raven sodelovanja. To se ni zgodilo, sledile so volitve in zamenjava vlade, v letu 2009 ukvarjanje s krizo. Na 
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zunanjepolitičnem področju so nas zelo zaposlovali problemi s Hrvaško, zato se ni zgodilo tisto, kar bi bilo naravno 
nadaljevanje našega uspešnega predsedovanja. Skozenj so se profilirali mnogi ljudje, dobili ustrezna znanja in lahko bi delali 
precej bolje, če bi zmogli obdržati to, kar je bilo takrat narejeno. Zdaj moramo na novo zbrati sile in oblikovati ustrezno 
politiko. 
Posledica pasivnosti je obrobni položaj Slovenije. Kje smo? Kako nas vidijo drugi? 
To morate vprašati druge. Najprej vam bodo seveda povedali lepe stvari, potem pa, če boste dovolj vztrajni, vam bodo 
povedali še kaj bolj resnega. Slovenija je obrobna država in iz tega obrobja moramo razviti smiselno politiko. Veste, treba je 
tudi razumeti, da je Slovenija dežela treh regionalnih identitet: srednjeevropske, mediteranske in balkanske. Nismo v jedru 
nobene od treh, smo stičišče. To je zanimiv položaj, pomeni, da po zakonih geografije in zgodovine ne spadamo v enega od 
teh geografskih prostorov. Smo pa del vseh treh. V takem položaju ni smiselno iskati svoje vloge znotraj geografsko ali 
zgodovinsko določenih skupin. Našo politiko v Evropski uniji je treba razvijati na podlagi interesov in skrbnega poznavanja 
tega, kar nas združuje z drugimi. V diplomaciji pogosto uporabljamo izraz podobno mislečih držav (like-mindedness), ki znajo 
tudi kaj skupaj narediti. Tega je veliko tako v Združenih narodih kot v vseh drugih multilateralnih ustanovah in seveda tudi v 
EU. Iskanje podobno mislečih in sodelovanje z njimi bi morali napraviti za osrednji izziv v naši zunanji politiki. In kje bomo 
iskali države, s katerimi smo podobnega mnenja? Nekaj izkušenj imamo. Všeč mi je bilo, ko je takratni predsednik vlade 
Miro Cerar povabil predsednike vlad Beneluksa. To je začetek takega pristopa, povezovanja s podobno mislečimi državami. 
Seveda to ne pomeni, da bomo vedno istega mnenja kot na primer Nizozemska, ko gre recimo za proračunska vprašanja. 
Tudi v Beneluksu, znotraj že obstoječih in zgodovinsko definiranih regionalnih skupin, obstajajo razlike, na primer med 
Nizozemci in Belgijci. Platforma, s katere bi morali izhajati, pa so podobna razmišljanja in možnost ustvarjanja koalicij. 
Primer, ki ste ga izpostavili, je redkost. Obstaja dovolj razumevanja, da koalicije v EU delujejo na tak način? 
Seveda tega ni dovolj in morali bi začeti na začetku. Evropska unija je razrahljana, moramo definirati svoj položaj znotraj 
skupnosti, ki se spreminja, jemati jo moramo pragmatično in iskati zavezništva s podobno mislečimi. Če bi bili v Sloveniji vsi 
pripravljeni delovati za ta cilj, bi hitro določili naloge, ki jih morajo opravljati posamezni resorji, to seveda ne more biti samo 
stvar zunanjega ministrstva, ampak vlade kot celote. 
Smo pred evropskimi volitvami, ki bodo spopad med evropeisti, ki zagovarjajo status quo, in suverenisti, ki razdirajo 
Unijo od znotraj. Koliko izbire vidite na evropskem prizorišču in koliko je sploh demokracije na celini? 
Sem precej skeptičen do evropskega parlamenta, je posebna tvorba, mešanica strankarskih in nacionalnih identitet. Seveda 
pa je evropski parlament pomemben barometer politike v Evropi. Evropeistični pristop, ki je po mojem še vedno večinski, je 
vidik statusa quo, če ta status quo razumemo v smislu, da mora Evropska unija ostati zvesta svoji prvotni, pragmatični 
identiteti in jo razvijati na času primeren način – vključno z zaščito zunanjih meja, z novim definiranjem odnosov z velikimi 
silami, s pragmatičnim pogledom na transatlantske odnose. Spremembe, ki jih prinaša svetovni razvoj, je treba obvladati z 
načini, ki so lastni Evropski uniji. To, kar se danes imenuje »suverenistična pozicija«, pa je bolj protestna kot alternativna 
pozicija, saj ne ponuja resnične alternative. Sploh je pri volitvah – ne velja samo za evropski parlament, ampak za veliko 
drugih – zanimivo vprašanje, ali so volitve zato, da dobimo predstavnike, ali pa, da protestiramo zoper kaj. To opažamo 
povsod: nedavno so bile volitve v Izraelu in veliko glasov je dobil general Gantz, vendar so bili v znatni meri protesti proti 
Netanjahuju kot predsedniku vlade. Pomembno vprašanje današnje demokracije povsod, izrazito pa v Združenih državah, so 
protestni glasovi. Tudi predsednika Obama in Trump sta bila izvoljena s protestnimi glasovi tistih, ki so bili nezadovoljni z 
dotedanjim položajem, ne da bi bilo jasno, za kakšno alternativo se zavzemajo. Ob predsedniških volitvah leta 2020 bodo 
verjetno nekateri volivci protestirali zoper predsednika Trumpa, drugi zoper šibkost demokratske stranke in njeno 
pomanjkanje jasne identitete. Tudi na evropske volitve bo šlo veliko ljudi zato, da protestirajo zoper nekaj, kar jim ni všeč, 
ne da bi dobro vedeli, kaj hočejo, kdo naj jih predstavlja in kaj naj doseže. 
No, veliko izbire niti nimajo. 
Če gledate brexit, potem se je treba zamisliti nad resnostjo teh izbir. Ni veliko izbire, na britanskem referendumu sta bili 
samo dve, ljudje so v veliki meri protestno glasovali in to je povzročilo brexit. Niso glasovali zanj zato, ker bi imeli jasno 
predstavo o tem, kam jih bo to pripeljalo, ampak ker jim situacija, kakršna je bila, ni bila všeč. Bistvena pri vsem je 
nevarnost, v katero so zašle sodobne demokracije. Namesto da bi volitve predstavljale pot do predstavništva, postajajo 
sredstvo protesta. Ne vem, kako se bo to rešilo, imam občutek, da bo na volitvah v evropski parlament vendarle prevladal 
evropski mainstream. Seveda pa so možna tudi presenečenja. Pravkar so podaljšali odlog za brexit, mogoče je, da bodo 
Britanci šli na glasovanje za evropski parlament. Nigel Farage je že ustanovil novo stranko, ki bo izrazito protievropska, prav 
lahko se zgodi, da bo dobil znatno število glasov. Tisti, ki mislijo, da bodo v danih razmerah laburisti prevladali in bo evropski 
parlament pridobil bolj konstruktivno britansko zastopstvo, bodo morebiti razočarani. Tudi laburistična stranka je 
razdeljena. 
Če stvari ostanejo take, kot so, imamo problem. Državljani Evrope so zelo nezadovoljni, to kaže odpor rumenih jopičev v 
Franciji. 
Seveda. Ampak pri volitvah v evropski parlament preprosto ni mogoče pričakovati avtomatične povezave med volilnim 
izidom in politiko EU. Stvari so bolj kompleksne. Vzemimo konkreten primer iz preteklosti: pred izbruhom krize je evropska 
komisija naročila Mariu Montiju študijo o notranjem trgu. Monti je izdelal izvrstno študijo, komisija pa je na njeni podlagi 
pripravila t. i. komunikacijo evropskemu svetu in parlamentu, nakazala nadaljnje ukrepe. Ti bi razvili notranji trg tako, da bi 
recimo tudi obrtniki lažje ponujali svoje storitve prek državnih meja, visoke tehnologije bi našle boljšo pot do povezovanja 
znotraj notranjega trga. Potem se je zgodila kriza, in namesto da bi evropski svet premišljeno razvijal politiko graditve 
notranjega trga, je prešel v krizni menedžment in se ukvarjal s finančno krizo. Kriza se je končala, Evropski uniji pa v teh letih 
ni uspelo zgraditi notranjega trga tako, da bi ljudje to občutili in bili zadovoljni. Spet smo pri pragmatični funkciji EU, kjer je 
treba delovanje vseh organov Unije razviti tako, da bodo ljudje čutili izboljšanje. Junckerjev poskus, da bi nekaj takega 



dosegel s preobrazbo komisije v politični dejavnik, ni bil uspešen. Gledano v celoti, EU v zadnjih letih ni odigrala vloge, ki so 
jo ljudje pričakovali. 
Pri brexitu je EU pokazala impozantno mero enotnosti, te dni opažamo njeno krušenje. V odnosih s Kitajsko je Evropa 
neenotna, mehko tkivo je Italija. Kako komentirate? 
V primeru brexita je Evropa dve, tri leta delovala enotno in to je potrditev njene vitalnosti. Enotnost se je nekoliko 
razrahljala pri vprašanju dodatnega odloga. Poleg tega obstaja nevarnost, da volitve v evropski parlament položaj še 
zapletejo. O Kitajski pa je potrebna resnejša razprava. Kitajska je tu in je velik faktor. To, da so Italijani sprejeli aranžmaje s 
Kitajsko, je bilo pričakovati. Italija je država Marca Pola, ne samo ustanovna članica EU. Na Kitajskem sem naletel na 
italijanski element na mnoge načine, imajo tesen odnos s Kitajsko in tudi to je del realnosti. 
Kaj pa problem, da Kitajska finančno vstopi v Evropo prek italijanskega javnega dolga? 
Italija bo morala poiskati ravnotežje med evropskimi interesi in lastno identiteto, do katere ima vso pravico. Kitajska je 
enostavno prevelika in premočna, da bi jo lahko držali zunaj. Najti moramo sodelovanje, ki bo obojestransko koristno. Dodal 
bi še spregledani vidik: med Kitajsko in EU vendarle nastaja boljše razumevanje, Kitajska ne dojema Evropske unije kot 
nevarnega konkurenta, obstaja opazno naklonjen odnos do EU. Tudi v Evropi je veliko zanimanja za Kitajsko, manjka pa 
dobra, sofisticirana politika. Če bi znali povezati evropske infrastrukturne projekte in kitajske investicije, bi to lahko bilo 
koristno za obe strani. Tudi v Sloveniji moramo razmisliti o tem, vtis imam, da smo imeli v času srečanja 16+1 v Dubrovniku 
še vedno bolj ad hoc pristop, čas je za vzpostavitev resnejše strategije. 
Stvari se spreminjajo tudi v odnosih s sosedi, recimo z Italijo. Bili ste akter velikega simbolnega dogodka v Trstu, zdaj je 
spet tu zgodovinski revizionizem. V diplomaciji ni dokončnih rešitev, kajne? 
Ni dokončnih rešitev, pa tudi ne takih, ki pridejo čez noč. Za tisto stopnjo razumevanja, ki smo jo ustvarili leta 2010, so bila 
potrebna tri leta dela, ki je imelo smisel glede na to, da smo imeli na italijanski strani dobrega sogovornika, predsednika 
Napolitana. Ko je vlada premiera Berlusconija zašla v celo vrsto škandalov, je Napolitano dobil posebno močno vlogo, 
kakršne predsedniki v italijanski republiki do tedaj niso imeli. Tudi po zaslugi našega sodelovanja je predsednik Napolitano 
razvijal svoje poglede na odnose s Slovenijo in Srednjo Evropo. Iz tega je izšlo izboljšanje, ki se je simbolično odrazilo v 
koncertu miru v Trstu julija 2010 in s polaganjem venca pred Narodnim domom, ki je bil 90 let prej požgan. V začetku leta 
2011 sem imel zelo uspešen državni obisk v Italiji. To smo gradili tri leta, a noben dosežek ni nepovraten, vedno se lahko kaj 
pokvari. Zdaj je notranjepolitična situacija v Italiji drugačna, dodaten prostor dobivajo sile, ki jih takrat ni bilo ali so bile 
prešibke, na novo je treba ugotoviti, kako bomo razvijali sodelovanje, kaj je možno in kaj ni. Recepta nimam, ampak gotovo 
je treba veliko delati s predsednikom republike in poiskati kontakte s političnimi silami Italije, ki razumejo pomen njihove 
vzhodne soseščine. Take so in verjamem, da se jih da najti. 
Odnosi s Hrvaško so na nizki diplomatski ravni, komunikacija komajda obstaja. Glede na stanje reči je pravna pot najbrž 
edina strategija, ki ostane. 
To je dobra strategija. Sicer pa moramo pogledati tudi sebe. Ko gledam viharje v kozarcu vode, ki smo jih imeli minule dni, 
mislim, da delamo preveč težav sami sebi. S poudarjanjem naših problemov in napak, tega in onega, se delamo bolj šibke, 
kot v resnici smo. Jasno je, da je vse skupaj samo dobrodošlo tistim na Hrvaškem, ki želijo Slovenijo omejevati. Afere niso 
tisto, kar bo definiralo naše odnose v prihodnosti, odnosi imajo dovolj široko osnovo v zelo močnem gospodarskem 
sodelovanju in zelo številnih stikih med ljudmi. Ko gre za mejno vprašanje, pa je problem rešen, arbitražna odločba je tu, 
samo vprašanje časa je, kdaj bo to prevladalo. Morebiti bo potrebno veliko časa, zato moramo imeti temu primerno dobre 
živce. 
Kaj pričakujete od tožbe, ki jo je Slovenija sprožila pri sodišču EU v Luxembourgu? 
Pričakujem, da jo bomo dobili. 
V zadnjem času opažamo strateške investicije v Prekmurju in agresivno politiko sosednje Madžarske. Ali niso to stvari, ki 
že posegajo v naš nacionalni interes? Je Slovenija dovolj pozorna na te reči? 
Mislim, da moramo biti bolj previdni. V odnosih z Madžarsko smo se navadili konstruktivnosti, imeli smo prijazne odnose, ni 
bilo posebno velikih problemov. Poudarjena madžarska prisotnost z investicijami in na druge načine je novejši fenomen. 
Vtis imam, da sprememb nismo pravočasno zaznali niti se z njimi ukvarjali. Spreminjanja madžarske politike nismo pravilno 
ocenili in zdaj nam je situacijo razjasnila veleposlanica Madžarske, ki si je privoščila nespametno potezo. S stališča 
diplomatske prakse resnično ne gre samo za nerodnost, ampak za nespametno početje – pričakovati od druge vlade, da bo 
disciplinirala neki medij. Naša vlada je korektno in jasno odgovorila. Na neki način je to tudi dobrodošla budilka, da 
pravzaprav pogledamo, kaj se dogaja v odnosih, kako doseči, da bodo uravnoteženi, razumni, prijateljski, kot so v 
preteklosti bili. Paziti moramo, da se ne začnejo vzbujati dvomi psihološkega značaja. Ko ljudje vidijo, da gre nekaj narobe, 
začnejo hitro misliti na najbolj negativne scenarije in tega se moramo varovati. Letos praznujemo stoletnico priključitve 
Prekmurja in to je dobra priložnost, da se temeljne stvari povejo zelo jasno in se s tem vzpostavi dobra podlaga za 
konstruktivno sodelovanje. 
In tu je še Avstrija, ki vztrajno postavlja na dnevni red problematiko nemške govoreče skupnosti, čeprav je bila urejena s 
tako imenovanim kulturnim sporazumom leta 2001. Kaj mislite o tem? 
Ne vem, kaj tačas Avstrija postavlja na dnevni red, a odgovor na vprašanje nemško govorečih ljudi, ki živijo na Slovenskem, 
imamo. Kulturni sporazum je dober okvir za reševanje vseh relevantnih vprašanj, ki zadevajo nemško govoreče prebivalce v 
Sloveniji. Naj pa ponovim, manjka notifikacija nasledstva avstrijske državne pogodbe. Legitimno vprašanje seveda je, ali smo 
zamudili zgodovinski trenutek, ko je bilo treba in možno to narediti, na to vprašanje mora odgovoriti aktualna politika. Prišlo 
je do napake, zgodila se je neka opustitev, ki ni bila dobra – opustitve načeloma niso dobre v diplomaciji in ta resnično ni 
bila. Vse tisto naše vračanje k nezaupanju vase, češ, moramo druge vprašati, kaj si bodo mislili, ni bilo dobro. Če druge 
sprašujete, takoj pokažete, da ne zaupate v svojo stvar. Skratka, sem za to, da naša vlada ponovno pogleda vprašanje 



notifikacije nasledstva avstrijske državne pogodbe in oceni, kaj narediti s tem. 
Je slovenska diplomacija statična? 
Slovenska zunanja politika je predvsem del notranje politike in to močno omejuje možnosti njene diplomacije. Nima 
zadostne ravni avtonomije, v notranji politiki pa ni zadosti močnega konsenza o tem, kaj naj počnemo na mednarodni ravni. 
Kadarkoli se zgodi kaj bolj zanimivega, je sklican zunanjepolitični odbor v parlamentu in že takoj so dvomi v ospredju. Dobro 
bi bilo, če bi se vzpostavil politični konsenz, to ni stvar formalnih aktov. Imamo lahko še tako lepe deklaracije o zunanji 
politiki, a če ni resničnega, dejal bi »intimnega« razumevanja med strankami, potem vse skupaj dosti ne pomaga. Kaj 
hočemo na zunanjepolitičnem področju? Bomo poskušali vsako vprašanje izkoristiti za nabiranje točk doma? Noben zunanji 
minister ne more biti popolnoma sproščen v svojem delu na mednarodni ravni, če vedno razmišlja, kaj se mu lahko zgodi 
doma. 
Veliko tem, ki sva jih načela, je strateškega pomena, hkrati je zunanje ministrstvo čedalje bolj uradniški, birokratski 
sistem. In premierov kabinet je pred kratkim zapustil izkušeni veleposlanik. Kako ravnamo s pametjo? 
Spet smo pri vprašanju notranje politike, narave slovenske politike in državnosti in pri tem, da v naši politiki manjka tudi 
državljanskega ponosa. Spet smo pri tem, da smo si v Sloveniji na začetku domišljali, da bomo v EU in Natu doživeli »konec 
zgodovine« in da potem ne bo razloga, da se sami utrujamo z velikimi vprašanji. Morali bi spoznati, da je treba bolj 
kreativno razmišljati, določiti zunanjepolitične naloge in poiskati konsenz, ki bo trajal. Tega nimamo in ne vem, ali smo tega 
politično sposobni. Sem precej skeptičen. Tudi sedanje kritike na račun predsednika vlade Marjana Šarca in njegove 
odklonitve nastopa v evropskem parlamentu vidim kot del notranjepolitičnih obračunavanj. 
Neprijetna epizoda se je zgodila med obiskom britanskega zunanjega ministra v Ljubljani. Kako je to mogoče? 
Jeremy Hunt ni znan po veliki lucidnosti in globini poznavanja sveta. Večkrat imamo opravka s partnerji, ki preprosto ne 
vedo dovolj. To jim je potem treba na neki način povedati. Strinjam se, da bi lahko naš zunanji minister na tiskovni 
konferenci popravil kolega, ampak težišče problema je pri britanskem zunanjem ministru. Skrb zbujajoče je, da ima Velika 
Britanija, ki je nekoč imela velike liderje na področju svetovnih odnosov, danes zunanjega ministra, ki je resnično bleda 
figura. 
Je bilo slovensko priznanje samooklicanega predsednika Venezuele primerno? Bi bilo potrebne več zadržanosti? 
Bilo je pričakovano in je temeljilo na notranji dinamiki Evropske unije. Ne verjamem, da se je pri tem globoko razmišljalo o 
Venezueli, da se je kaj dosti upoštevalo analizo tamkajšnjih razmer. Slovenija se je priključila večinskemu stališču EU. Lahko 
se pogovarjamo, ali je bila to napaka ali ne, a solidariziranje s stališči Evropske unije je velikokrat naravno, tako rekoč 
avtomatično. Ta izkušnja pa bi morala biti tudi povabilo k razmisleku, koliko in pri katerih vprašanjih želimo vztrajati pri 
svojem. Pri Venezueli nismo, sprejeli smo pogled, ki so nam ga servirali drugi, in do neke primere je to razumljivo. Toda 
moramo dobro razmisliti, kje se pa ne bomo priključevali – z možnostjo sledenja večini v EU bomo soočeni vedno. Kot pri 
zavezništvih s podobno mislečimi bi tudi tu morali narediti spisek držav, s katerimi se želimo pogovoriti in od katerih 
pričakujemo podobnost v razmišljanju. To je pot do bolj resne presoje in ocen, odločitev pa je pri nas samih. 

• »Seveda v Španiji ni političnih zapornikov«. Gašper Završnik, Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 20. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/seveda-v-spaniji-ni-politicnih-zapornikov-173345.html  
Španski zunanji minister Josep Borrell za Delo o bližajočih se volitvah, Kataloniji in Sloveniji.  
 

 
Slika: »Španija bo pomemben igralec v Evropski uniji in bo med glavnimi državami, ki bodo po brexitu vodile bolj 
integrirano Evropo,« je za Delo dejal zunanji minister Josep Borrell. Foto: Reuters 
 
Ljubljana – V Španiji se napoveduje vznemirljiva volilna pomlad, posredno gotovo zaznamovana s katalonsko krizo. Za 
zapahi je dvanajsterica katalonskih voditeljev, ki jih del javnosti označuje za politične zapornike, kar pa španski zunanji 
minister, 71-letni socialist Josep Borrell, zanika. Pred nedavnim se je mudil v Ljubljani, kjer je utrjeval zgledne slovensko-
španske odnose. Za Delo je osvetlil nekaj uradnih stališč Madrida.                        
Pred volilno pomladjo – 28. aprila se bo začela s parlamentarnimi volitvami in konec maja nadaljevala z evropskimi in 
regionalnimi – se zmaga obeta vladajoči socialistični stranki (PSOE). Zbir različnih anket javnega mnenja časnika El País 
napoveduje socialistom slabih 30 odstotkov glasov, Ljudski stranki (PP) okoli petino, liberalnim Ciudadanos, ki se skupaj s PP 
vse bolj spogledujejo s skrajno desnico, 15 odstotkov, medtem ko naj bi levičarski Unidas Podemos dobil dobrih 13, skrajno 
desni Vox pa slabih 11 odstotkov. Velik del državljanov – dobra tretjina – je slaba dva tedna pred volitvami neodločen, zato 
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tudi ni mogoče napovedati sestave prihodnje vlade. »Razdrobljenost parlamenta je dejstvo, konservativni prostor se bo 
namesto na dve razdelil na tri stranke. Dejstvo je tudi politična polarizacija na ravni države in Katalonije,« je za Delo povedal 
Borrell. 
»PSOE želi vladati v enobarvni vladi. Trenutno je naš parlamentarni partner Unidas Podemos.« Ta izmed preostale četverice 
večjih strank ostaja tudi edini, ki pušča odprta vrata povezovanju v prihodnje. Vodja Ciudadanos Albert Rivera je že pred 
tem zanikal sodelovanje s socialisti, saj da so v zadnjem mandatu paktirali s katalonskimi independentisti, ki jih obtožujejo 
»državnega udara«. »V Ciudadanos so se odločili za oblikovanje 'tamponskega območja' za osamitev PSOE. Nenavadno je, 
da tega [v Andaluziji], niso storili z Voxom, ki ni ravno stranka, ki si s Ciudadanos deli vrednote. Mislim, da delajo napako, a 
imajo to pravico. Njihovi volivci se morajo odločiti, ali želijo glasovati za sredinsko liberalno stranko, ki se nagiba proti skrajni 
desnici, ali za drugo možnost, ki v večji meri predstavlja njihove vrednote.« 
 

 
Slika: Slovenski in španski zunanji minister sta se med nedavnim obiskom v Ljubljani zavzela za poglobitev odnosov med 
državama. Foto: Uroš Hočevar  
 
Vzpon skrajne desnice 
Preboj v nacionalni parlament se prvič po letu 1982 napoveduje skrajni desnici. Borrell je njen zagon postavil v kontekst 
mednarodnega vzpona nacionalističnih in populističnih strank po finančni krizi leta 2008 in tudi nezadovoljstva nad klasično 
politiko. Med notranjimi vzroki za vehementen vstop Voxa na politični parket je izpostavil oslabljenost PP, ki je imela od leta 
1993 na desnici monopol, del njenih glasov pa si delita Vox in Ciudadanos. 
Volilna kampanja poteka sočasno s sojenjem dvanajsterici nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki 
jih zaradi poskusa odcepitve Katalonije od Španije obtožujejo vstajništva, upora in zlorabe javnega denarja. »Proces 
katalonskega osamosvajanja bo brez dvoma zaznamoval del volilne kampanje, tako kot ga je vse od leta 2015,« je prepričan 
Borrell. »A tokrat obstaja pomembna razlika. Do nezaupnice [in padca premiera Mariana Rajoya] vlada PP in [katalonska] 
independentistična vlada nista vodili dialoga. Obe strani sta se hranili s tišino drugega. S socialistično vlado je prišlo do 
očitne spremembe – do dialoga.« 
Španija kot polna demokracija 
Ni nepomembno, da je za Borrella »očitno, da v Španiji ni političnih zapornikov, kar priznavata tako Amnesty International 
(AI) kot Human Rights Watch«. Očitno si je pri tem vprašanju šef španske diplomacije dovolil manjši »faux pas«, kajti v AI so 
oktobra zapisali, da bi vodji civilnodružbenih organizacij Katalonske narodne skupščine in Òmnium Culturala – Jordija 
Sàncheza in Jordija Cuixarta, obdolžena napeljevanja k vstaji in uporu – morali nemudoma izpustiti, češ, nobenega vzroka 
ni, da sta [zdaj že leto in pol] v pridržanju. Španski zunanji minister, po rodu Katalonec, je za Delo še poudaril, kako »v 
nobeni polni demokraciji ni mogoče imeti političnih zapornikov, saj so v njej svoboščine zagotovljene vsakemu državljanu. 
Vsak dan se independentistični voditelji – tudi predsednik katalonske vlade – svobodno izražajo v medijih. Nekateri so pred 
sodiščem zaradi svojih dejanj, ne zaradi idej«. Osebe da so »v postopku zaradi domnevnih kršitev po španskem kazenskem 
zakoniku in jim sodijo po vseh zagotovilih pravne države«, kajti njihov načrt je »osnovanje države na ozemlju današnje 
avtonomne skupnosti Katalonije. V tem procesu katalonske avtoritete niso upoštevale sodišč – k čemur so napeljevali 
številni od obtoženih –, niso se omejile samo na pozive k uličnim protestom, ampak k upiranju nacionalni oblasti.« 
Borrell je še poudaril, kako je »katalonska generalitat, preden je 1. oktobra 2017 organizirala nezakonit referendum, več kot 
pet let vodila precej agresivno mednarodno kampanjo, medtem ko je bila španska vlada pasivna. … Prepričan sem, da malo 
ljudi zunaj Španije ve, da imajo regije, kot sta Baskija in Katalonija, neprimerljivo več avtonomije kot regije v drugih državah, 
bodisi na evropski bodisi na svetovni ravni …« Po ministrovih besedah je za povrhu malone smešna katalonska propaganda, 
češ da »v španskih institucijah še vedno vlada frankizem. Kdorkoli pozna Španijo, ve, da je to tako absurden argument, da o 
njem ni vredno diskutirati ... Frankizem je preteklost. Rojeni v demokraciji ga dojemajo kot eno od poglavij zgodovine. Ali 
obstajajo nostalgiki? Morda, a so v manjšini.« 
 
 
Borrell je, med drugim, še opozoril, da so bile na referendumski 1. oktober 2017 »na koncu hospitalizirane tri osebe, od tega 
le ena zaradi hujših poškodb«. Svetovna javnost in tisti, ki smo referendum spremljali od blizu, se spomnimo (posnetkov) 
prizorov, kako sta se nad katalonskimi volivci takrat znašali španska policija in civilna garda. Zanimivo je, kako drugačna je 
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katalonska statistika: po njihovi plati je število žrtev presegalo tisoč. 
Slovensko-španski odnosi 
Slovenski in španski zunanji minister sta se med nedavnim obiskom v Ljubljani zavzela za poglobitev odnosov med 
državama. Razmerje sta za odlično in prijateljsko označila tudi s predsednikom Borutom Pahorjem. Spomnimo, da so bili še 
decembra špansko-slovenski politično-medijski toni – vsaj nekaj dni, navzven in na daleč – manj privzdignjeni. Uradni 
Madrid je takrat zmotilo, da se je v Ljubljano bolj ko ne zasebno odpravil katalonski predsednik Quim Torra, se neuradno 
srečal tudi s Pahorjem in potem pohvalil slovensko osamosvojitveno pot. V politično-medijski Španiji je završalo o vojnah na 
Balkanu in tudi Borrell je tvitnil, kako neodgovorno je predlagati slovensko pot. Pahorjevo srečanje s Kataloncem je takrat 
vznemirilo tudi premiera Marjana Šarca, ki je obžaloval »neenotnost slovenske zunanje politike do Katalonije, »kljub 
dogovoru, da bo naše ravnanje enotno«; torej se Pahor nekako ne bi smel srečati s katalonskim kolegom. 
Ob tokratnem obisku se je Borrell, drugače, na novinarski konferenci zahvalil Sloveniji za razumevanje pri težavah s 
Katalonijo, za Delo pa je še povedal, kako Torra srečanja, kot je bilo tisto s Pahorjem, rad »lažno predstavlja kot podporo 
katalonskemu osamosvojitvenemu gibanju«. … A »dejstvo je, da so bile v slovenski osamosvojitvi tudi smrtne žrtve, čeprav 
kot posledica jugoslovanske agresije«. Seveda pa je bil – po Borrellu – takratni politični kontekst drugačen in ga ni mogoče 
primerjati s sedanjo Španijo, kar »priznava tudi premier Marjan Šarec«. Torej: slovensko-španski odnosi so kljub Kataloniji – 
znano je, da je naša aktivna politika do katalonske pravice do samoodločbe previdna, medtem ko pasivna politika ni brez 
simpatij – dobri, prijateljski, kar odlični. »Dokaz je moj obisk v Ljubljani. Po Torrovem prihodu smo imeli možnost razčistiti 
morebitne nesporazume. Tudi to, da sta premiera Sánchez in Šarec v dobrih osebnih odnosih, je pozitivno.« 

• Srečanja, ki brišejo razpoke med nami. Aljaž Vrabec. Delo, Ljubljana, 22. april 2019  
https://www.delo.si/evropa-smo-ljudje/evropa-od-blizu/srecanja-ki-brisejo-razpoke-med-nami-173211.html  
Plovdiv je evropska kulturna prestolnica, hkrati pa ima tudi največje romsko naselje v Evropi.  
 

 
Slika: Berul Recip Topal je ves dan v delavnici, samo priti je treba tja. Foto: Aljaž Vrabec 
 
Plovdiv – V evropski kulturni prestolnici se povezujejo na videz nezdružljivi svetovi: revni in bogati, domačini in tujci, 
kristjani in muslimani, naši in njihovi … marsikaj od tega v Plovdivu poosebljajo Bolgari, Romi in Nemci. Povezuje jih projekt 
Gradimo skupaj: učenje iz Stolipinova, a bolj kot projekt je to proces, ki se ne sme ustaviti. 
Plovdiv je eno od najstarejših evropskih mest, prve neolitske naselbine so imeli že 6000 let pred našim štetjem. Med 
sedmimi griči mora biti nekaj privlačnega, da v to mesto prihajajo ljudje z vseh koncev in krajev. Resda vsi niso prišli z 
miroljubnimi nameni, so pa tukaj pustili pečat Perzijci, Grki, Rimljani in Turki, še vedno sta prisotni armenska in judovska 
skupnost, v sedanjosti pa to bolgarsko mesto najbolj zaznamuje največje romsko naselje v Evropi – Stolipinovo. 
Naselje z več kot 50.000 Romi je del Plovdiva, vendar so nesoglasja z bolgarskim prebivalstvom precejšnja. Romi ne hodijo 
radi v druge predele mesta, Bolgari še manj v romski geto, a tudi v Stolipinovu so razlike: ljudje se delijo na Rome in Turke, 
kristjane in muslimane, bogate in revne … Le malce drugačen si in takoj nisi več »njihov«. 
Nemški pridih je težko spregledati 
Razlike, drugačnost in sovražnost najlažje blaži kultura, zato so v okviru projekta Evropske prestolnice kulture pripravili 
projekt Gradimo skupaj: učenje iz Stolipinova. Idejo sta zasnovala nemška umetnika in arhitekta Martin Kaltwasser in Maik 
Ronz, pobudnik je Goethejev inštitut, vendar nemški prispevek ni naključen. 
Še pred prihodom v Plovdiv je spregovoril Enzio Wetzel, direktor Goethejevega inštituta v Sofiji. »Če so med ljudmi razlike, 
za sodelovanje potrebujejo kulturo,« je povedal v pisarni v središču bolgarske prestolnice in v naslednji sapi predstavil bolj 
stvaren nemški interes v Plovdivu: »Lokalna politika v Bolgariji nas zanima tudi zato, ker se približujejo evropske volitve. V 
Bolgariji se prav tako kot v Nemčiji spreminja politična struktura z več desno usmerjenimi strankami, zato nam koristi širši 
vpogled v evropsko dogajanje.« 
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Slika: Berulova delavnica je na obrobju Stolipinova. Foto: Aljaž Vrabec  
 
Nemški pridih je v Bolgariji težko spregledati. Napisi nemških podjetij, bank in zavarovalnic so povsod, tudi za romsko 
skupnost v Plovdivu je značilno, da več tisoč romskih in turških delavcev odide na sezonsko delo v Nemčijo. »Ko sem bil 
prvič v Stolipinovu, sem spoznal ljudi, ki govorijo bolgarsko, turško, romsko, farsi, grško … V vse te jezike smo prevedli 
besedo 'zajedno' [skupaj],« je povedal Wetzel. »Ljudje radi postavljamo meje, vendar se nenehno tudi srečujemo – na 
univerzi, v službi, na vlaku, v restavracijah. Včasih sedimo skupaj ljudje iz različnih držav in kultur, a hitro najdemo veliko 
zanimivega za pogovor.«  
Opazni, toda ne vsiljivi 
Projekt Gradimo skupaj: učenje iz Stolipinova ima dve ravni. Oprijemljiva ideja je, da bi iz starega železa, plastike in lesa 
naredili nove koristne stvari, denimo vrata, klopi, nadstreške, avtobusne postaje … Druga, manj opazna, je ponovno 
povezovanje Bolgarov in Romov, ki sicer le redko prestopijo meje svoje realnosti. 
»Osnovno idejo o recikliranju starih materialov za nove predmete sta predstavila nemška umetnika Kaltwasser in Ronz, mi 
pa smo prevzeli projekt kot lokalni izvajalci, da bi našli prave rešitve v praksi,« je v Plovdivu povedal Miroslav Velkov, eden 
od trojice arhitektov iz bolgarskega studia Atelier 3, v katerem sta še Donika Georgieva in Desislava Kovačeva. Njihov moto 
je »Pazi na kontekst«, lotijo pa se marsičesa, kar je povezano s prebujanjem starih objektov, arheologijo in umetnostjo. 
Edino, česar ne počnejo, je gradnja stolpnic, saj pri velikih projektih niso nenehno v stiku z izvajalci. Sodelovali so tudi pri 
obnovi ostankov rimskega stadiona v središču Plovdiva. 
 

 
Slika: V studiu Atelier 3 delujejo arhitekti Desislava Kovačeva, Miroslav Velkov in Donika Georgieva. Foto: Aljaž Vrabec  
 
»Sodelovanje v Stolipinovu za nas ni projekt, ampak proces, saj gradimo z domačini, ki so prav tako vir idej. Prvotni koncept 
nenehno razvijamo, se prilagajamo in zraven prihajajo novi ljudje,« je poudarila Desislava Kovačeva. 
Sprva so načrtovali gradnjo mostu iz recikliranih odpadkov prek reke Marica, da bi povezali Stolipinovo s sosesko na drugi 
strani reke, toda imeli so preveč birokratskih težav. Nova ideja je prenova starih vrat, da jih bodo postavili po mestu kot 
infotočke, nato bodo do konca leta sledili še drugi predmeti. »Vrata bodo v različnih barvah, a na njih ne bo veliko 
informacij. Ravno toliko, da bodo zainteresirani ljudje vedeli, kam naj se obrnejo,« je povedal Velkov. »Radi bi bili opazni, 
toda ne vsiljivi. Razmišljamo, da bodo v vratih tudi kukala na različnih višinah, pogled pa bi segal na različne točke v bližini.« 
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Slika: Stolipinovo je največje romsko naselje v Evropi. Foto: Aljaž Vrabec  
 
Mojstri morajo postati učitelji 
Poleg nemških ideologov in bolgarskih arhitektov bodo pri prenovi vrat, klopi in avtobusnih postaj v osrednji vlogi domačini 
iz Stolipinova. »Zato je to proces, saj se je začetna ideja že večkrat spremenila. Poslušati moramo želje domačinov in 
upoštevati njihov način življenja,« je dejala Donika Georgieva. »Vedno, ko gremo v Stolipinovo, spoznamo nekoga novega. 
Vsak ima kakšno novo idejo in predlog, kar je prav tako del procesa. Upoštevati mora tudi vreme; poleti je vroče, zato mora 
biti nad klopmi streha, pozimi pa mrzlo, zato je dobro, da imajo avtobusne postaje stransko zaščito pred vetrom.« 
Toda pravi namen ni zgolj prenesti predmete iz Stolipinova v druge predele Plovdiva, ampak hočejo doseči medsebojno 
sodelovanje. Bolj kot končni izdelek bodo zato pomembne delavnice, na katerih bodo romski velemojstri učili obiskovalce, 
kako ravnati z železom, jeklom, lesom in blagom. »Radi bi pokazali, da je napačno bolgarsko dojemanje, da ljudje v 
Stolipinovu samo povzročajo težave in nič ne delajo. V resnici je zelo veliko mojstrov, ki nenehno ustvarjajo,« je rekel 
Velkov, že naslednji trenutek pa je Kovačeva pristavila: »Radi bi, da bi vsi ti spretneži postali učitelji. Povezujemo se tudi s 
srednjimi šolami, predvsem poklicnimi, da bi dijaki prišli na prakso.« 
 
Iskanje mizarja v labirintu 
Stolipinova se marsikdo izogiba in nanj gleda s studom, vendar lahko vsakdo pride v sosesko ter se sprehaja brez sitnosti. 
Večji problem je, če moraš v labirintu blokov, hiš in barak koga najti. Ljudje so resda odprti, ti mahajo in iščejo pogovor, toda 
brez znanja lokalnih jezikov je komunikacija težka. Ker so se arhitekti iz studia Atelier 3 tisti dan odpravili nazaj proti Sofiji, 
so mi lahko pri iskanju lesarskega velemojstra iz Stolipinova pomagali zgolj z nasvetom: »Mizar Berul je najbolj nasmejan 
moški, kar jih lahko spoznaš. Ves dan je v delavnici, samo priti moraš tja.« Telefonske številke niso dali. A ne zato, ker ne bi 
hoteli, temveč zato, ker Berul Recip Topal nima telefona. 
 
Po približno polurnem sprehodu in nekajkratnem kazanju Berulove fotografije je bilo iskanje uspešno. Zares je bil v delavnici 
in zares premore človeško toplino, s katero dvigne razpoloženje vsem v bližini. »Vstopite,« je pomahal z roko in si jo pred 
rokovanjem očistil ob mizarske hlače. Zaradi jezikovne ovire sprva ni bilo jasno, kaj hoče, toda naslednji hip je odšel ven in 
nas povabil v drugo delavnico, kjer ima pripravljena stara vrata za prenovo, ki jih bodo poleti začeli postavljati po Plovdivu. 
Na ponk, mizarsko mizo, je razprostrl načrte ter s svinčnikom kazal, kako bo kaj naredil, popravil, spremenil, izvrtal, pobrusil 
Mizari, odkar pomni. Začel je kot nekajletni fantič v očetovi delavnici na istem mestu in do 58. leta se je urezal samo enkrat. 
»Rezbaril sem vrtavke za otroke, toda ko so ti med igranjem nekaj prevrnili, sem dvignil pogled od rezila ter se takoj urezal,« 
se je nasmehnil in pokazal na že zdavnaj zaceljeno ureznino na levem palcu. 
»Svoje delo imam zelo rad. Če mi je nekaj všeč, sem zraven. Če mi ni, potem ne,« je rekel s pomočjo prevajalca. »Najraje 
imam, ko lahko iz lesa kaj izrezljam ali oblikujem različne vzorce na pohištvu.« 
Ravno pri takšnih srečanjih, polnih jezikovnih, rasnih, kulturnih in socialnih razlik, se zgodi tisti resnični proces, ki briše 
razpoke med nami. Z nasmehi, rokovanjem in povezovanjem. Ko izginejo stereotipi. Ko se ustavimo, pogovarjamo in 
spoznavamo. 
50.000 Romov živi v Plovdivu  

• Prvo merjenje podpore oblasti in opoziciji. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 22. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/prvo-merjenje-podpore-oblasti-in-opoziciji-173425.html  
Nizka volilna udeležba v prvem krogu predsedniških volitev v Severni Makedoniji kaže, da ljudje ne zaupajo političnim 
elitam.  
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Slika: Kandidatka največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova verjame v zmago. Foto: 
Robert Atanasovski/AFP 
 
Po prvem krogu predsedniških volitev v Severni Makedoniji sta razglasili zmago tako oblast kot opozicija, glede na tesni 
volilni rezultat pa sta doživeli poraz obe vodilni stranki. To je tudi sporočilo, da ljudje zahtevajo spremembo političnega 
sistema in ponudbo za prihodnost. 
Šeste zaporedne predsedniške volitve so bile prvo merjenje podpore oblasti in opoziciji po propadlem referendumu o 
spremembi imena države. Nizka volilna udeležba in končni rezultat prvega kroga volitev kažeta, da ljudje ne zaupajo nobeni 
politični eliti. Socialdemokratsko zvezo (SDSM) so kaznovali zaradi sodnih iger, kot je bila selektivna amnestija za nasilni 
vdor v parlament, konservativna VMRO-DPMNE pa je padla podpora kljub gospodarski krizi in spremembi imena države, ki 
je poglobila prepad med Makedonci. Ne glede na to, da je bil interes volivcev za predsedniške volitve vedno bistveno manjši 
kot za lokalne ali parlamentarne volitve.  
Zmago slavita oba tabora 
Vladajoča in največja opozicijska stranka se na to ne ozirata. Namesto da bi razumeli sporočilo ljudi, sta razglasili zmago. 
Kako bo ta zaušnica vplivala na ljudi, bo pokazal drugi krog predsedniških volitev. Podpora albanskih volivcev kandidatu 
vladajoče koalicije in kandidatu albanske opozicije je pokazala, da so Albanci ocenili, da je prišel čas za spremembe na 
politični sceni v državi. Po njihovem bi se morala večina albanske politične elite upokojiti. 
Prvak VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je prvi razglasil zmago, ki pa ni popolna, ker nasprotnikov niso povsem porazili. Po 
njegovem prihaja makedonska pomlad, ker se je začel padec premierja Zorana Zaeva in njegove SDSM, čeprav 
socialdemokrate izdatno podpirajo mednarodne sile. Napovedal je, da bo njihova kandidatka Gordana Siljanovska Davkova 
prihodnja predsednica države. 
Prvi mož SDSM Zaev je razglasil zmago Steva Pendarovskega v prvem krogu, pri čemer je poudaril, da bosta tudi v drugem 
krogu volitev tekmovala dva povsem različna koncepta. To sta progresivni koncept Pendarovskega in destruktivni koncept 
Siljanovske Davkove. Kljub pičli prednosti njihovega kandidata je prepričan, da bo v drugem krogu slavil zmago in da se bo 
SDSM še bolj utrdila na oblasti, ki jo je po več kot desetih letih vladanja VMRO-DPMNE prevzela leta 2017. Rezultati so 
pokazali, da sta tako SDSM kot VMRO-DPMNE dosegli slabši rezultat kot na zadnjih lokalnih volitvah.  
Na pragu nove politične krize 
V prvem krogu predsedniških volitev, prvih po spremembi imena države, je po 99,96 odstotka preštetih glasov kandidat 
vladajoče SDSM in koalicijske albanske stranke Demokratične unije za integracijo (DUI) Pendarovski v rahli prednosti pred 
kandidatko največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE Siljanovsko Davkovo. Pendarovski je dobil 42,85 odstotka glasov, 
Siljanovska Davkova pa 42,24 odstotka. Blerim Reka, kandidat dveh manjših opozicijskih albanskih strank Zveza za Albance 
in Besa, je dobil 10,57 odstotka glasov. 
Volitev se je udeležilo 41,82 odstotka volivcev ali 755.816 od skupno 1,8 milijona volilnih upravičencev. Neveljavnih je bilo 
4,34 odstotka glasovnic, kar je nekaj več kot je znašala razlika med Pendarovskim in sedanjim predsednikom Gjorgeom 
Ivanovim pred petimi leti. Drugi krog volitev bo 5. maja, za predsednika pa bo izbran tisti, ki bo dobil večino glasov, pod 
pogojem, da bo glasovalo najmanj 40 odstotkov upravičencev. V nasprotnem bodo morali razpisati nove volitve. Zaev je že 
posvaril pred novo politično krizo. 
Vladajoča koalicija bo v prihodnjih dveh tednih izpostavljala svoje načrte za razvoj, opozicija pa se bo poskušala približati 
albanskim volivcem. Slednje je mogoče sklepati tudi iz besed Siljanovske Davkove, da si je opozicija skupaj z Reko zagotovila 
prednost okoli 70 tisoč glasov. Konservativci bodo najbrž zmehčali tudi stališča do prespanskega sporazuma in se bolj 
osredotočili na neuspehe vlade. Siljanovska Davkova se bo verjetno tudi v drugem krogu izogibala kritiki stranke, ki jo je 
predlagala, čeprav je po oceni EU ugrabila in izolirala državo. 

• V Severni Makedoniji bodo predsednika volili v drugem krogu. Uredništvo. Delo, Ljubljana, 22. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/v-severni-makedoniji-bodo-predsednika-volili-v-drugem-krogu-173675.html  
Pendarovski je po preštetih 80 odstotkih glasovnic dobil 42,23 odstotka glasov, Siljanovska Davkova pa 41,6 odstotka.  
 
V prvem krogu predsedniških volitev v Severni Makedoniji, prvih po spremembi imena države, je po začasnih rezultatih 
kandidat vladajočih socialdemokratov in albanske stranke DUI Stevo Pendarovski v rahli prednosti pred kandidatko največje 
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opozicijske stranke VMRO-DPMNE Gordano Siljanovsko Davkovo. 5. maja se bosta pomerila v drugem krogu. 
Pendarovski je po preštetih 80 odstotkih glasovnic dobil 42,23 odstotka glasov, Siljanovska Davkova pa 41,6 odstotka, 
poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Blerim Reka, kandidat dveh manjših opozicijskih albanskih strank, je dobil 11,57 
odstotka glasov. 
Za zmago v prvem krogu bi moral kandidat dobiti podporo več kot 50 odstotkov volivcev. Drugi krog volitev bo 5. maja, za 
predsednika pa bo izbran tisti, ki bo dobil večino glasov, pod pogojem, da bo glasovalo najmanj 40 odstotkov volilnih 
upravičencev. Če bo udeležba nižja, bodo celotne volitve ponovljene. 
V nedeljo se je do 18.30 volitev udeležilo 39,7 odstotka volivcev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
V predvolilni kampanji sta bila pričakovano v ospredju prespanski sporazum, v skladu s katerim je država februarja letos 
spremenila ime v Severno Makedonijo, ter njeno približevanje EU in Natu. Pendarovski tako kot vlada podpira sporazum kot 
tudi spremembo imena. Strokovnjakinja za ustavno pravo Siljanovska Davkova pa tako kot stranka VMRO-DPMNE 
sporazum zavrača. Napoveduje njegovo spodbijanje na mednarodnem sodišču. 

• Danes grem na Kosovo. In strah me je. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 22. april 2019  
https://www.delo.si/nedelo/danes-grem-na-kosovo-in-strah-me-je-172622.html  
Odkar sem dopisnica Dela v Beogradu, grem skoraj vsako jutro k Donavi. Pozdravim jo, kot bi pozdravila staro prijateljico.  
 

 
Slika: Našo dopisnico Mileno Zupanič so pred odhodom na Kosovo svarili, naj bo previdna. Foto: osebni arhiv 
Pred leti sem bila na njenem izviru, tam zgoraj v daljnem Schwarzwaldu, kjer je zgolj droben potoček iz gozda, zdaj pa teče 
mimo mene kakšnih tristo metrov široka in po njej pljujejo velike ladje. Morda sta to neskončno obilje in moč reke tisto, kar 
me vleče k Donavi in osrečuje. Danes ne grem k njej. Danes grem na Kosovo. 
Ne morem se spomniti, da bi me bilo že kdaj v službi strah. Danes me je strah. Z avtoceste zavijem najprej proti Kragujevcu, 
pa skozi Mrčajevce, vasico sredi Šumadije, kjer nekaj malega pojem, čez čas zdrsim mimo Kragujevca in skozi Raško proti 
Kopaoniku, ki ga obvozim po ozki dolini reke Ibar. Vsenaokoli visoki hribi in postaja mi vse bolj tesno. Bližam se Kosovu. 
Nasproti vozeči avtomobili, tudi starodavne stoenke in jugiči, ki jih tu še vedno uporabljajo, prehitevajo v škarje, da je treba 
kar naprej zavirati ali se umikati. 
Vsi imajo nekaj skupnega. Iz njihovih oči seva strah.  
Najbrž zaradi hiš, ki so vse po vrsti brez fasad, njihovih dvorišč, ki niso tlakovana, in nasmetenih obcestnih jarkov imam 
občutek nekakšnega razpadanja sveta. A ni me strah tega. Strah me je Kosova. Prav nihče se ni razveselil, da grem tja, kaj 
šele, da bi mi to priporočil. Vsi so me opominjali, naj bom previdna. Nič čudnega. Kosovo nam je vsem skupaj ostalo v 
spominu zaradi vojne, ki se je končala z Natovim bombardiranjem leta 1999. Slike ubitih, pregnanih, mučenih na obeh 
straneh – srbski in albanski. Kosovo je še vedno nerešeno evropsko vprašanje. Zato grem tja. Kako živijo danes tam? 
Prepozno sem krenila iz Beograda in vožnja gre tako počasi, da je že trda tema, ko prispem na mejni prehod Brnjak. Srbski 
carinik mimogrede pogleda mene in moj prtljažnik, enako bi najbrž ravnal tudi albanski, a se zaplete pri avtomobilu. Tukaj 
ne velja nobeno evropsko zavarovanje in ne zelena karta, mi pojasni. V državo Kosovo avtomobil brez posebnega 
zavarovanja za Kosovo ne more. Plačam 15 evrov in spustijo me čez mejo. Zapeljem na Kosovo. Ni več daleč do vasi Zubin 
Potok, kjer bom prespala. 
Kje je v resnici meja? 
Zgodaj zjutraj imam prve pogovore. Najprej na kavi z upravnikom doma kulture v vasi Zubin Potok. Potem s srbskima 
novinarjema v Kosovski Mitrovici. Gostoljubno me peljeta v skrit lokalček, ki je bil pred nekaj leti razglašen za najboljšo 
čevapčičarno od Slovenije do Makedonije. Ko izvem, koliko zaslužita, plačam jaz. Zatem se srečam z mladim politikom. In 
lastnikom najbolj znane slaščičarne v mestu. Kosovska Mitrovica je razdeljena na dva dela: severni – srbski in južni – 
albanski. Deli ju reka Ibar. Zdaj sem v srbskem delu. Pogovarjamo se o vsem mogočem, največ o odnosih, ki jih imajo z 
Albanci. Pripovedujejo, da so pod velikim pritiskom. Vsi imajo nekaj skupnega. Iz njihovih oči seva strah. Se mi to samo zdi? 
Zakaj ste tu, vprašam italijanskega vojaka, ki sedi v oklepljenem terencu sredi mesta pred mostom čez reko Ibar. Ker je tu 
zelo nevarno, odgovori. 
 
Končno mi je jasno. Ne tam, kjer sem sinoči prečkala (državno) mejo, na tem mostu, 40 kilometrov v notranjosti Kosova, je 
dejanska meja med Albanci in Srbi. Tudi danes, 20 let po končani vojni, se lahko strasti v trenutku razvnamejo. Zato stojijo 
tu že dve desetletji vse dni in noči oklepni terenski avtomobili in nekaj vojakov mednarodnih vojaških sil Kfor. Stojijo na 
obeh straneh mostu: na srbski in albanski. Evropska unija je most sicer zgradila, a še ni povsem v uporabi. Ni odprt za hiter, 
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avtomobilski promet, pač pa samo za pešce. Počasi grem čez. 
Zdaj sem v južnem, albanskem delu Kosovske Mitrovice. Na glavnem trgu je zbrana množica ljudi. Kaj čakate, sprašujem. 
Prireditev v spomin na eksodus. Na ta dan pred 20 leti smo odšli iz Kosovske Mitrovice, ker so nas bombardirali Srbi. Nato 
nam je pomagal, da se vrnemo, povesta 17-letni gimnazijki. Študirati nameravata medicino. Vmeša se njun ded. 
Bombardiral je Nato in pregnal Srbe, tako nam je pomagal, reče. Razpravljamo, kolikor moremo. Ded govori srbsko in 
albansko, kakor so tu govorili v času Jugoslavije, deklici albansko in angleško, saj mladi ne znajo več srbsko. Če bi se 
pogovarjali s srbskimi sosedi na drugi strani reke, bi se pogovarjali angleško. A deklici odkimavata: ne, s srbskimi sosedi 
nimata nobenih stikov. Na drugi strani ne poznata nikogar. To se jima zdi prav, ker so Srbi sami čudni ljudje in ju je strah, mi 
povesta. Ko zaslišijo trojezični pogovor, nas obstopijo še drugi ljudje iz množice. Začnem se odpravljati. Za »uradne« 
pogovore na albanski strani sem domenjena jutri, danes pa hitim, da bi se še pravi čas vrnila čez most, v srbski del mesta, 
kjer se dobim z edinim Slovencem, ki živi v Kosovski Mitrovici. 
Zvečer poskušam spraviti v red množico informacij, čustev in občutkov, ki so se čez dan pretakali v mene. A že po nekaj 
minutah popolnoma zbita potonem v komo. Kar je preveč, je preveč. 
Brez vode, brez elektrike 
Zjutraj grem spet čez most, na albansko stran. Župana južnega dela Kosovske Mitrovice, s katerim sem bila dogovorjena, ni. 
Nujno je moral v Albanijo. Tudi tu poiščem novinarja – to pot albanskega. Prijazno kramlja z mano kakšno uro ali celo več. 
Pokliče profesorja, specialista za politiko Balkana na prištinski univerzi. Profesor pride takoj, ko sliši, da je tu novinarka iz 
Slovenije. Posnamem zanimiv pogovor, ki ga bom objavila po povratku s Kosova. Kolega novinarja prosim, da pokliče tudi 
direktorja vodovoda. Nisem še povedala: včeraj v severnem delu mesta, kjer živi 20 tisoč ljudi, ves dan ni bilo vode. Tudi v 
mojem hotelu ne. Vodovod ima sedež na južni strani, pri Albancih, in ga menda približno dvakrat na teden za Srbe v 
severnem delu zaprejo. 
Kako je mogoče, da v 21. stoletju ljudje po ves dan nimajo vode? Direktor odgovarja, da je podjetje v veliki izgubi, ker srbska 
občina vode ne plačuje. Zato jim vodo včasih zaprejo. Včeraj so jo v opozorilo zaprli za 24 ur, pojasni. Na srbski strani v 
pojasnilo povedo, da prihaja voda iz jezera Gazivode, ki je v lasti Srbije, in da bi morala država Kosovo plačevati vodo državi 
Srbiji, ne pa obrnjeno. Direktor vodovoda odgovarja, da je več kot polovica jezera v lasti Kosova, torej Albancev. Pove, da 
voda ne priteče iz pip tudi, kadar ni elektrike, saj elektropodjetje zaradi neplačevanja elektrike tu in tam izključi tok. Obe 
podjetji – vodovodno in elektro – sta v lasti države Kosovo, ki izgub ne pokrije. 
Vlada Kosova menda čaka, da bo srbski župan ali plačal dolg ali jo prosil za pokritje dolga, ta pa ne more narediti nič, ker je s 
položaja odstopil, kot vsi drugi župani na severu Kosova … a to je že druga zgodba. Spoznam, da je na delu jara kača. Zato so 
ljudje ob vodo. Spomnim se na Donavo in njeno obilje. 
Na večer, ko spet premlevam vtise, dojamem: most čez reko Ibar na meji med Albanci in Srbi ni velik, a je – vsaj za zdaj – 
nepremostljiv. 
Jutri grem naprej, v Prištino. 

• Tanja Fajon: Zaradi poskusov razdiranja je naklonjenost Uniji še večja. Intervju: Tanja Fajon. Pogovarjala se je: 
Sandra Hanžič. Delo, Ljubljana, 23. april 2019  

https://www.delo.si/evropa-smo-ljudje/novice/tanja-fajon-zaradi-poskusov-razdiranja-je-naklonjenost-uniji-se-vecja-
172957.html  
Namesto skrbi za domači ugled smo v Bruselj izvažali razdore, hkrati pa smo že dobro desetletje izgubljeni glede svojih 
nacionalnih interesov, razlaga nosilka liste SD.  
 
Ljubljana – Socialni demokrati na majskih volitvah stavijo na preverjene karte. Prvo mesto liste so zaupali evropski poslanki 
in podpredsednici stranke Tanji Fajon, v tekmo pa pošiljajo dva domača poslanca, državno sekretarko in župana. Evropska 
unija je naše orodje, ki ga moramo s pridom izkoriščati, pravi nosilka. Kot majhen delček te skupnosti lahko preživimo le v 
močni Uniji, ki nam zagotavlja človekove pravice in vladavino prava. 
Obramba slovenskih interesov na bruseljskem parketu je lažja, če na njem nisi novinec, saj prepoznavnost in spletene mreže 
odpirajo številna vrata, razlaga poslanka, ki je v evropskem parlamentu pravkar končala svoj drugi mandat. Od leta 2014 je 
tudi ena od devetih podpredsednic svoje socialdemokratske evropske politične skupine S&D, zaradi česar se je uvrstila na 
različne lestvice najvplivnejših poslancev. 
Po zadnjih volitvah, na katerih je bila izvoljena s preferenčnimi glasovi, jo je slovenska vlada umestila na seznam treh 
komisarskih kandidatov, ki ga je poslala v Bruselj, vendar je ostalo le pri kandidaturi. 
Obžaluje, da so v zadnjih petih letih domači evropski poslanci iz konservativnih vrst, predvsem pri arbitraži, teranu in 
omejevanju nacionalizmov, ki nas obkrožajo, glasovali v škodo države. 
Kako gledate na sistem vodilnih kandidatov oziroma spitzenkandidatov? Je način izbiranja predsednika evropske komisije 
dovolj demokratičen? 
Z njim Evropo približujemo ljudem in se izognemo političnemu prerivanju ter naključnemu kadrovskemu žrebu. Zaradi 
postopka vodilnih kandidatov ljudje natanko vedo, kaj bo kandidat zagovarjal, če bo prevzel položaj. Kandidati gredo skozi 
volitve, da jih volivci lahko spoznajo. Volivci pa se morajo zavedati, da bo njihov glas tokrat zelo pomemben, saj je evropska 
družba pred številnimi izzivi. 
»EU je neuspešna zaradi 20 let vladavine konservativnih sil. Izbira je jasna: napredek ali razkroj.«  
Socialne demokrate zastopa Frans Timmermans, ki se zavzema za drugačno, solidarno, napredno Unijo in tudi manjše 
države. Politika komisije, ki jo je poosebljal njen prvi mož Jean-Claude Juncker, je zadnje desetletje ščitila bogate in 
korporacije, na šibkejše je pozabila. Čas je za spremembo. 
Kakšen vtis imate o Manfredu Webru, verjetno prihodnjem predsedniku komisije? 
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Poznam ga kot korektnega politika, a manjka mu politične karizme in žal pooseblja sedanjo konservativno večino v Evropi, ki 
ščiti kapital, multinacionalke, bogataše, ne nazadnje tudi politike, kot so Viktor Orbán, Antonio Tajani in Jean-Claude 
Juncker, s katerimi imamo Slovenci zelo slabe izkušnje. 
Je predstavnik evropske politične družine EPP, ki je v času težke gospodarske in ekonomske krize zagovarjala strogo 
varčevanje, zavirala gospodarski razcvet in države, kot je Grčija, stisnila na rob. Zaradi desetletja dolge prevlade 
konservativnih sil imamo zdaj v Evropi vse več revnih, tudi otrok, bogastvo je nepravično porazdeljeno, zato je neenakost v 
družbah velika. 
Nova nevarnost za EU se kaže v vzponu suverenizma. 
Že v soseščini vidimo razdiralne sile, ki lahko vplivajo na razkroj EU. Vzpenjajo se politiki in stranke, kot so Matteo Salvini, 
Viktor Orbán, Marine le Pen, AFD ter avstrijski svobodnjaki, ki vnašajo strah in razširjajo populistične ideje. 
Še posebno s prepričanjem, da evropske izzive lahko rešujejo znotraj nacionalnih meja, predstavljajo nevarnost za 
prihodnost močne Unije. Z nacionalističnimi težnjami ogrožajo tudi Slovenijo. Skrajno desna politika celini, ki naj bi svojim 
državljanom zagotavljala varnost, povzroča zelo veliko škodo. 
V pravkar končanem mandatu je bila v ospredju tudi varnost. Kaj bodo izzivi prihodnjega? 
Vse bo odvisno od volitev, na katerih bo pomemben prav vsak glas. Brexit je bil lekcija, kaj suverenizem in populizem lahko 
prineseta posamezni državi in Uniji kot celoti. Združeno kraljestvo se zaradi kaotičnega izstopa že tri leta zvija v krčih. Če bi 
takrat na referendumu več ljudi oddalo svoj glas, bi bil rezultat gotovo drugačen. 
Bo uspeh že, če Unija ohrani sedanji obseg? 
Zdaj ima 28 članic in še vedno ni jasno, ali bo še letos imela eno manj. Vendar nobene druge države ni, ki bi si želela izstopiti 
iz EU, prav nasprotno. Zadnje raziskave kažejo, da naklonjenost Evropi – tam, kjer imamo skupne izzive – še nikoli ni bila 
tako velika. Mogoče so k temu pripomogli prav brexit in razdiralne sile. 
Nepredvidljiva politika je verjetno celo okrepila mišljenje Evropejcev, da potrebujemo večjo povezanost, tako pri zaščiti 
planeta kot tudi pri zaščiti delavcev. 
 
Slovenija v zadnjih letih na evropskem parketu ni preveč uspešno zastopala svojih stališč, naj gre za uveljavitev arbitražne 
razsodbe s Hrvaško ali nadzor na meji z Avstrijo. Kako njen vpliv okrepiti? 
Strateški interes je Slovenija izgubila že davno. Od leta 2004, ko smo vstopili v EU in Nato, tavamo, saj ne vemo, kaj si kot 
država pravzaprav želimo. Čeprav smo polnopravna članica EU, imamo neizkoriščene potenciale. Marsikatero zadevo bi 
lahko bolje izvedli, če bi vedeli, kakšen je naš cilj in če bi bolj sodelovali z različnimi institucijami. 
V preteklosti smo žal bili priča vnašanju notranjepolitičnih razdorov na evropski parket, namesto da bi delali za skupni 
interes, za slovenski ugled. Smo pred predsedovanjem Uniji; mislim, da smo zamudili izvrstno priložnost, da bi premier 
Marjan Šarec predstavil našo vizijo evropske skupnosti in naslovil vse izzive, s katerimi se spopadamo v medsosedskih 
odnosih. 
Se je premier ustrašil nastopa pred evropsko javnostjo? 
Težko sodim, razloge za njegovo odločitev sem slišala le v medijih, a če bi lahko svetovala, bi mu vsekakor priporočila, da gre 
pred več kot 550-milijonsko občinstvo in ne nazadnje izkoristi teren tudi za to, da okrepi podobo naše države. 
Katera merila bi morali upoštevati pri izbiranju slovenskega komisarja? Lahko to postane nekdo, ki na evropskih volitvah 
ne nastopi? 
Prav je, da gre kandidat čez volitve, ker s tem javnosti ponudi svoj program, volivci pa imajo pravico povedati, kdo bo njihov 
komisar. Njegove izbire ne smemo prepustiti naključju. 
»Do zdaj še noben slovenski komisar ni kandidiral na volitvah in to prakso bi morali končati, saj ima komisar izjemno moč.«  
Dobro je, da mu jo, tako kot poslanski mandat, s svojimi glasovi zaupajo ljudje. 
Bi sprejeli kandidaturo, če bi vas želeli predlagati na to mesto? Po zadnjih volitvah ste se znašli na seznamu treh imen, ki 
jih je naša takratna vlada poslala Bruslju. 
Čas za razmislek bo po tem, ko bomo analizirali volilni rezultat. 
Analize kažejo, da ste slovenski evropski poslanci večinoma glasovali skladno s svojo evropsko politično družino. V 
povprečju ste v minulem mandatu enako kot stranka, ki ji pripadate, glasovali v 96 odstotkih primerov. Komu ste 
poslanci torej bolj zvesti: svojim strankam ali slovenskim nacionalnim interesom? 
Sama sledim svojim prepričanjem in vrednotam. Verjamem, da so ljudje prvi, ki jih moramo ščititi, in želim si, da bi tako 
delovali vsi naši evropski poslanci. Gotovo so v ospredju interesi države, a v zadnjem mandatu si drznem reči, da nekaj 
kolegov – predvsem v primeru arbitraže, zaščite terana, omejitvi nacionalističnih politik, zagotavljanju medijske svobode in 
vladavine prava – ni glasovalo za njeno blaginjo. Zlasti konservativni kolegi so glasovali v škodo države in v nasprotju z 
evropskimi vrednotami. 
Kakšen rezultat pričakujete? 
Dober bo vsak izid, ki bo okrepil položaj socialnih demokratov. Želeli bi si dva poslanca, kar smo s svojo listo in programom 
sposobni doseči. 
»Nepredvidljiva politika je verjetno celo okrepila mišljenje Evropejcev, da potrebujemo večjo povezanost.«  
Boste na račun razdrobljenosti na levi pridobili? Slovenskim članicam skupine Alde se za majske volitve ni uspelo 
povezati pod eno streho. 
Ne ukvarjam se s konkurenco. Imamo svojo agendo, zato sami ne čutimo potrebe po povezovanju z drugimi strankami. 
S katerimi področji se boste ukvarjali, če boste znova izvoljeni? 



Še naprej bom aktivna v boju proti pojavom, ki predstavljajo grožnjo skupnosti: nacionalizmu, ksenofobiji, sovražnemu 
govoru, lažnim novicam in drugim nevarnostim. Prizadevala si bom za gradnjo takšne Evrope, ki bo omogočala spremembe, 
ki bo dala moč ljudem, ki bo preoblikovala kapitalizem ter zagotovila socialno pravičnost in socialno-ekološki napredek. 

• Vas znanost stane preveč? Poskusite brez nje. Jasna Kontler Salamon. Delo, Ljubljana, 24. april 2019  
https://www.delo.si/novice/znanoteh/znanost-bo-spet-jasna-in-glasna-174563.html  
Raziskovalci opozarili na slab položaj znanosti v Sloveniji, k ministru Pikalu pa niso želeli na kavo  
 

 
Slika: Shod za znanost. Foto: Mavric Pivk/Delo 
 
Ljubljana – Več sto slovenskih raziskovalcev, udseležencev tretjega letnega shoda za znanost je dopoldne do roba napolnilo 
dvorano muzejskega objekta Stara elektrarna v Ljubljani. Na javni tribuni z naslovom O čem moramo govoriti, ko govorimo o 
znanosti v Sloveniji? so razpravljali o tegobah, ki tarejo znanstvenike, in tudi o tem, kaj bi lahko bolje naredili tudi sami, nato 
pa so se opremljeni s transparenti odpravili do ministrstev za gospodarstvo in za izobraževanje. 
»Politika nas prepričuje, da je znanost, podobno kot kulturo, mogoče misliti in izpostavljati predvsem na deklarativni ravni, 
ko pa bi raziskovalkam in raziskovalcem morala zagotoviti vzdržne razmere za delo, razkrije presenetljivo nelagodje in 
nerazumevanje do razvojnega in emancipatoričnega potenciala novega znanja,« so poudarili organizatorji.  
Vedno iste neuslišane zahteve 
Raziskovalci so na okrolgi mizi izpostavili številne napake slovenske raziskovalne politike – niti polovično doseganje že davno 
napovedanega financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega proračuna v višini odstotka BDP, nestabilno projektno 
financiranje, premajhno avtonomijo znanosti itd. Ocenili so, da so naši raziskovalci finančno preveč odvisni od nacionalne 
raziskovalne agencije, v tujini je virov financiranja bistveno več. 

 
 

 
Slika: Minister Jernej Pikalo. Foto: Mavric Pivk/Delo  
 
Kot je dejala voditeljica okrogle mize, filozofinja dr. Duška Kneževič Hočevar iz ZRC SAZU, je, predvsem zaradi neugodnih 
razmer na meji preživetja, med slovenskimi raziskovalci vse več škodljive tekmovalnosti, zapiranja v ozka raziskovalna 
področja, s tem pa vse manj sodelovanja in komunikacije; tako med znanstveniki samimi kot njihove komunikacije z 
javnostjo. V zvezi s tem je bila v včerajšnji razpravi poudarjena tudi potreba po pridobivanju in izobraževanju novinarjev, 
veščih predstavljanja znanosti širši javnosti, ki znanost sicer na splošno ceni, ne pozna pa njene vloge v vsakdanjem življenju. 
Vabila na kavo niso sprejeli 
Po javni tribuni so se s transparenti odpravili do bližnjega ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter shod nato 
sklenili pred ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Tja so prinesli tudi nabiralnik za zbiranje ugovorov na 
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zavrnjene projektne predloge nacionalne razhiskovalne agencije ARRS. Napovedali so namreč podrobno analizo 
omenjenega ocenjevanja, vključno z ugotavljanjem morebitnih povezav med ocenjevalci in avtorji predlogov. 
 

 
Slika: Na shodu so opozorili tudi na delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki je veliko prahu dvignila z 
neizbiro projekta zdravnika Marka Noča. Foto: Mavric Pivk/Delo  
 
Nad odnosom politike do znanosti so, smo slišali, raziskovalci že precej obupali. Vabila resornerga ministra Jerneja Pikala na 
kavo tako niso sprejeli, češ da je prišlo prepozno. Sicer pa se jim zdi bolj smotrno doseči sestanek s predsednikom vlade. 
Šarčev kabinet je bil doslej za tovrstne pobude raziskovalcev neodziven, smo izvedeli od dr. Ota Lutharja, direktorja ZRC 
SAZU, aktivnega člana organizacijskega odbora shoda za znanost. 
Na javni tribuni v Stari elektrarni so razpravljali Mateja Kramer iz Leka, Duška Knežević Hočevar iz ZRC SAZU, Marko 
Fonovič z Instituta Jožef Stefan in Andraž Stožer z mariborske medicinske fakultete 

• Člani odborov DZ obsodili vmešavanje Madžarske v svobodo izražanja v Sloveniji. STA. Delo, Ljubljana, 24. april 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/clani-odborov-dz-obsodili-vmesavanje-madzarske-v-svobodo-izrazanja-v-sloveniji-
174928.html  
Iz vrst SDS in Levice so se sicer slišali očitki, da je seja le del kampanje pred volitvami v evropski parlament. Poznič 
napovedal, da bodo še letos predložili reformo medijske zakonodaje.  
 
Danes je na zahtevo poslanskih skupinin SMC, LMŠ, SD, SAB in DeSUS potekala nujna seja. Odbora DZ za zunanjo politiko in 
kulturo sta na njej obsodila vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice do svobode izražanja v Sloveniji. Iz vrst SDS in 
Levice je bilo sicer slišati očitke, da je današnja seja le del kampanje pred volitvami v evropski parlament. 
Člani obeh odborov so danes z devetnajstimi glasovi podpore obsodili vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice do 
svobode izražanja v Sloveniji, še posebej v tonu note madžarskega veleposlaništva. Obenem so vladi predlagali, da v 
posodobljenih zakonskih rešitvah posebej pozorno zavaruje pravico do svobode izražanja, vztraja na transparentnosti 
lastništva medijev, spodbuja svobodne in pluralne medije v Sloveniji ter predvidi varovalke, ki bodo preprečile nedopustna 
vmešavanja, pritiske in poskuse vplivanja s strani drugih držav. 
Poslanec SMC Gregor Perič je v imenu predlagateljev ob začetku razprave spomnil, da je bila Slovenija v zadnjem času 
deležna »nenavadnih odzivov naših sosed« s spornimi izjavami predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija, 
vmešavanjem Madžarske in kasneje razvoja glede prisluškovalne afere v arbitraži. 
Perič pozdravil odziv ministrstva 
Poudarek razprave je bil na protestni noti madžarskega veleposlaništva, ki ga je konec marca na zunanje ministrstvo 
naslovilo zaradi naslovnice tednika Mladina, na kateri je Orban z roko v fašističnem položaju. Ministrstvo je noto zavrnilo, 
češ da se ne vmešavajo v svobodo medijev. Odziv ministrstva je Perič pozdravil. 
 
Po oceni poslanca SMC se je Slovenija znašla v situaciji, kjer se zdi, da naše sosede na nas gledajo kot na partnerja, ki jim ni 
enakovreden. Današnja seja pa je po njegovem prepričanju jasen in odločen signal proti poseganju v Slovenijo s strani 
kogarkoli. 
V imenu vlade sta ministra za zunanje zadeve in kulturo, Miro Cerar in Zoran Poznič poudarila pomen svobode izražanja in 
dejala, da je to ena od vrednot, na kateri demokracija stoji ali pade. 
Cerar je ob tem zagotovil, da bo kot zunanji minister tudi v prihodnje odločno reagiral, ko bodo napadene temeljne 
vrednote demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in suverenosti Slovenije. Poudaril je še pomen gojenja dobrih 
prijateljskih odnosov s sosednjimi državami in da ta nota ne predstavlja poslabšanja odnosov z Madžarsko. 
Minister za kulturo pa je pozval, da je treba skupno braniti in obraniti svobodo medijev in izražanja. 
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Slika: Poudarek razprave je bil na protestni noti madžarskega veleposlaništva, ki ga je konec marca na zunanje 
ministrstvo naslovilo zaradi naslovnice tednika Mladina, na kateri je Orban z roko v fašističnem položaju. Foto: Matej 
Družnik/Delo  
 
Odzval se je tudi odgovorni urednik Mladine Gregor Repovž, ki pa je opozoril, da pritiska Madžarske ne bi označil za 
ekscesnega. Dodal je, da so bili pritiskov pri tedniku deležni tudi iz Slovenije v preteklem sklicu DZ. Pozval pa je ministrstvo 
za kulturo, naj to vidi kot priložnost za reformo medijske zakonodaje. Med drugim je opozoril, da je treba vzpostaviti 
definicijo medijev in propagande, ki deluje pod krinko medijev.  
Poznič je ob tem napovedal, da bodo reformo medijske zakonodaje predložili še letos. 
V razpravi so bili do današnje seje med drugim kritični pri SDS in Levici. Poslanec SDS Branko Grims je opozoril, da se dela 
sramoto Sloveniji, ko se ustvarja umetne konflikte s sosedi, ki so predvolilno pogojeni. Da gre pri seji za predvolilno 
kampanjo se je strinjal tudi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, a je obsodil vmešavanje Madžarske. 

• Znanstveniki, komunikatorji, politiki. Jasna Kontler Salamon. Delo, Ljubljana, 25. april 2019  
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/znanstveniki-komunikatorji-politiki-174513.html  
Znanstveniki snujejo taktiko za prodor do javnosti in predvsem politike.  
Prizor, ki so ga včeraj zgodaj popoldne, v okviru tretjega shoda za znanost, videli večinoma naključni opazovalci na Kotnikovi 
ulici v bližini nekaterih vladnih poslopij, bi bil še pred nekaj leti težko predstavljiv. Namreč da bo na shodu za znanost na 
ulice s transparenti prišlo toliko znanstvenikov; od mladih raziskovalcev do direktorjev raziskovalnih institucij – iz Kopra, kjer 
je bila januarja letos organizirana edina dosedanja regionalna tribuna shoda za znanost, je raziskovalce pripeljal poseben 
avtobus. V preteklosti je za znanost namreč veljalo, da zlepa ne pride iz svojega slonokoščenega stolpa v javnost, kaj šele 
protestirat na ulico. V dveh letih so se raziskovalci očitno marsičesa naučili. 
Predvsem tega, da se ne morejo zanašati na to, da bo njihove interese v javnosti zastopal kdo drug kot oni sami. Vendar, kot 
so odkrito priznali udeleženci včerajšnje razprave, bi se morali raziskovalci najprej znebiti posledic neprijaznih razmer. Kajti 
dosedanje prevladujoče strastne raziskovalce, ki ne poznajo delovnega časa, menda vse bolj spodrivajo malodušneži, ki 
zagovarjajo izključno svoje interese. Glavni krivec naj bi bilo, poleg pomanjkanja denarja, metrično ocenjevanje znanstvene 
odličnosti, ki raziskovalce sili, da si na kakršenkoli že način zagotovijo dovolj člankov in citatov. Priprava projektov in 
doseganje pogojev zanje jemlje raziskovalcem dragocen čas, ki bi ga precej raje namenili raziskovanju. 
V ugodnejših razmerah bi raziskovalci tudi lažje nastopali v javnosti, toda očitno se vse bolj zavedajo, da v vsakem primeru 
še vedno potrebujejo podporo dobrih komunikatorjev. Takšnih, ki bodo znanosti odvzeli nalepko suhoparnosti in jo znali 
posredovati vsakomur. Tudi politikom, ki se ne bodo mogli več skrivati za varljivo rastjo denarja za znanost, ki pa še zdaleč 
ne dosega političnih obljub in tudi ne proračunskih deležev, ki jih je naša znanost pred leti že imela. 
Raziskovalci si še vedno najbolj želijo pogojev za mirno raziskovalno delo. Le da zdaj vedo, da morajo za to od časa do časa 
vzbuditi širšo pozornost. Najtežje jim je, pravijo, doseči politični vrh. Pošiljanje pisem v vladno palačo se je v minulih letih že 
večkrat izkazalo za neuspešno. Tudi vsa predvolilna soočenja znanstvenikov in strank so kmalu po volitvah izgubila zagon. 
Vedno je kakšno področje bolj nujno potrebovalo znatni dvig proračunskih sredstev in vedno je bil kak zakon bolj potreben 
prenove kot že 25 let stari raziskovalni zakon – nazadnje se je v prejšnji vladi prenova tega zakona zataknila prav ob 
obljubljenem odstotku BDP, ki ga vsebuje tudi sveže pripravljen osnutek zakona. 
So naši znanstveniki včeraj dosegli namen, zaradi katerega so prekinili svoje pomembno delo? »Vas znanost stane preveč? 
Poskusite brez nje,« je pisalo na enem od včerajšnjih transparentov ... 

• O čem moramo govoriti, ko govorimo o znanosti? Andreja Gomboc. Delo, Ljubljana, 25. april 2019  
Andreja Gomboc, dr. fizike, profesorica astronomije na Univerzi v Novi Gorici, urednica Portala v vesolje 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/o-cem-moramo-govoriti-ko-govorimo-o-znanosti-174512.html  
Bo domača znanstvena skupnost le odsev razmer v širši družbi ali pa nam bo nakazala pot v družbo večje 
demokratičnosti, enakih možnosti in sodelovanja?  
 
V minulih dveh tednih sem ob treh različnih dogodkih pomislila na povezanost znanosti in širše družbe. To so bili prva slika 
črne luknje, posneta z mrežo radijskih teleskopov Event Horizon Telescope, slovesnost ob 100. obletnici ustanovitve 
Mednarodne astronomske zveze v Bruslju in včerajšnji Shod za znanost v Ljubljani, od katerega sem si izposodila naslov tega 
prispevka. 
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Ob lanskem shodu, ki se je dogajal v predvolilnem času, sem se spraševala, koga nagovarja. Letošnji povsem jasno nagovarja 
vladajočo garnituro politikov. Te je treba vedno znova prepričevati, da znanost ni (le) stroškovna postavka v proračunu, 
ampak investicija v prihodnost. Zaradi kronične podhranjenosti področja je bila prva zahteva shoda povečanje javnega 
financiranja znanosti na en odstotek BDP. A poleg znatnega povečanja sredstev je nujno izboljšati tudi načine njihovega 
razdeljevanja. Na to sta se nanašali drugi dve zahtevi shoda: ustaljen urnik razpisov za nacionalne raziskovalne projekte in 
vzpostavitev kakovostnih in transparentnih evalvacijskih postopkov. 
Zahteve so smiselne in pod njih bi se, po mojem mnenju, lahko brez težav podpisali vsi raziskovalci v Sloveniji. Ustaljen urnik 
razpisov bi bil dobrodošel tako za raziskovalce kot financerje. Zahteva po vzpostavitvi kakovostnih in transparentnih 
evalvacijskih postopkov kaže, da ima po mnenju številnih raziskovalcev slovenski znanstveni prostor s tem težave. Zato je o 
tem gotovo nujno govoriti. 

Letošnji shod je prišel ravno ob pravem času, da govorimo tudi o predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 
dejavnosti. Ta je bil pred nekaj dnevi dan v javno obravnavo, v kateri ima zainteresirana javnost priložnost povedati 
pripombe in mnenje o tem, ali so spremembe, ki jih uvaja, korak v pravo smer ali ne. 
Najglasneje in najširše pa je seveda treba govoriti o prvi zahtevi shoda – višjem financiranju znanosti. Raziskovalci smo 
prisiljeni javnost in politiko nenehno opozarjati na pomembnost znanosti za izboljšanje kakovosti življenja, celotno družbo in 
preživetje človeštva, čeprav s tem morda koga (še najbolj sebe) že dolgočasimo. Naj na kratko ponovim nekaj argumentov. 
Znanost potrebujemo in ljudi zanima. To je bilo več kot očitno ob nedavni prvi fotografiji črne luknje, ki je »eksplodirala« v 
vseh medijih. Pri tem lahko rečete: »Seveda je zanimivo videti sliko črne luknje, a tudi brez nje bi človeštvo shajalo še 
naprej. Zakaj porabljati davkoplačevalski denar za astronomske (in druge temeljne) raziskave, ko imamo vendarle toliko 
drugih perečih težav?« 
Naj omenim le nekaj primerov, kjer se znanje iz ene temeljnih in najbolj »ne-Zemeljskih« ved – astronomije – uporablja v 
širši družbi. Že v davni preteklosti se je človeštvo orientiralo v prostoru in času po nebesnih telesih, danes to počne z 
atomskimi urami in navigacijskimi sateliti. Izkušnje iz radijske astronomije (ki je dala omenjeno sliko črne luknje) so privedle 
do brezžičnega prenosa podatkov. Tehnike in metode, razvite za obdelavo astronomskih slik, se uporabljajo tudi v 
medicinski diagnostiki. Izkušnje z detekcijo pulzirajočih nevtronskih zvezd pomagajo zaznati pulz človeškega srca pod 
ruševinami po potresu (in ga razločiti od bitja srca živali). In še bi lahko naštevala. Podobnih primerov je tudi na drugih 
področjih znanosti zelo veliko. 
Pogost odgovor na vprašanje, zakaj potrebujemo znanost, je, da se vlaganje v znanost obrestuje v razvoju visokotehnoloških 
podjetij, ki imajo visoko dodano vrednost in so konkurenčna na mednarodnih trgih. A »uporabni« pomen znanosti ni le 
ekonomski, je precej širši. Znanost pomaga reševati številne družbene probleme, kot so zagotavljanje hrane in dostojnega 
življenja osmim milijardam ljudi, pomanjkanje čiste vode, globalno segrevanje, odpravljanje posledic vojn in naravnih 
nesreč ... Tudi ob primerni politični volji in zagotovljenih finančnih sredstvih reševanje teh problemov ni mogoče brez 
znanja, ki izhaja iz vrste različnih znanstvenih ved. 
Na slovesnosti ob 100. obletnici Mednarodne astronomske zveze so opozorili tudi na pomembno vlogo, ki jo ima znanost v 
diplomaciji. Številni znanstveni projekti zahtevajo sodelovanje velikega števila držav v mednarodnih organizacijah. Na 
področju raziskovanja vesolja so to Evropski južni observatorij ESO, Evropska vesoljska agencija ESA, Veliki sinoptični 
pregledovalni teleskop (LSST), Polje teleskopov Čerenkova (CTA) in še mnogi drugi. 
Znanost ima lahko pomembno vlogo tudi pri spodbujanju razvoja manj razvitih delov sveta. Tak primer je mreža radijskih 
teleskopov Square Kilometre Array, ki naj bi jo čez dve leti začeli graditi v Južni Afriki. 
V nekaterih (zahodnih) državah pa v znanstveni srenji veliko pozornosti namenjajo uveljavljanju načela enakosti in 
ustvarjanju raznovrstnih skupin in organizacij ter vključujočega raziskovalnega okolja. 
O čem torej moramo govoriti, ko govorimo o znanosti v Sloveniji? Gotovo o dovolj visokem in predvidljivem financiranju in o 
ustreznih načinih ugotavljanja uspešnosti in razdeljevanja sredstev. Pa tudi o še številnih drugih temah, kot so: Kako 
povečati sodelovanje in prenos znanja med akademsko sfero in gospodarstvom? Ali znanost dovolj uporabljamo za 
spodbujanje razvoja manj razvitih delov države? Kakšne priložnosti imajo mladi, da razvijejo samostojne raziskovalne poti in 
skupine? Ali bo domača znanstvena skupnost le odsev razmer v širši družbi ali nam bo nakazala pot v družbo večje 
demokratičnosti, enakih možnosti, vključenosti in sodelovanja? Trenutek za tak pogovor je primeren. 

• »Razsodba o meji bo kot katarza«. Intervju: Thomas Bickl. Pogovarjal se je: Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 25. 
april 2019  

Thomas Bickl je na univerzi Duisburg-Essen po večletni študiji pripravil doktorat o reševanju slovensko-hrvaškega spora 
in o njegovem vplivu na prihodnje širitve EU. 
https://www.delo.si/novice/svet/razsodba-o-meji-bo-kot-katarza-174716.html  
Hrvaška bo spoznala, da je EU klub z vrednotami, med katerimi je spoštovanje vladavine prava.  
 

https://www.delo.si/novice/svet/razsodba-o-meji-bo-kot-katarza-174716.html


 
Slika: Odločitev Sodišča EU je nekaj, česar ne moreš izbrisati, je poudaril Thomas Bickl. Foto: Osebni arhiv 
 
Bruselj – Nemec Thomas Bickl je na univerzi Duisburg-Essen po večletni študiji pripravil doktorat o reševanju slovensko-
hrvaškega spora in o njegovem vplivu na prihodnje širitve EU.  
Kakšno je vaše osnovno videnje spora? 
Spor o meji se je začel kmalu po osamosvojitvi. Resni poskusi dvostranskega reševanja, leta 2001 ali 2007,  so spodleteli, ker 
ni bilo na eni ali drugi strani dovolj notranjepolitične podpore. Nato smo imeli v letih 2008/2009 opravka z blokado 
pristopnih pogajanj in položajem izsiljevanja. To je sicer vodilo k arbitražnemu sporazumu, a imeli smo incident s 
prisluškovanjem in komunikacijo. Tako je arbitražni postopek »iztiril«. Hrvati so ga zapustili, čeprav pravno gledano tega ne 
bi smeli narediti. Tako smo prišli do današnjega položaja, ko Slovenja na Sodišču EU doseči uresničitev odločitve 
arbitražnega sodišča  
Kaj pomeni, da smo sploh dosegli točko, ko ena država članica pred Sodiščem EU toži drugo članico, ker krši pravo EU? 
To je politično gledano najvišja stopnja zaostritve, ki jo imamo v EU. Kar je obžalovanja vredno. A končno imamo priložnost, 
da ustvarimo jasnost. Tako lahko vrhu krize sledi katarza, očiščenje. Nato bi morali s hladnimi glavami pogledati, kako bi 
zadevo izvršili.  
Kako ocenjujete vlogo, EU, predvsem evropske komisije? Kakšne napake je naredila? 
Evropska komisija je izredno težko stvar razmeroma dobro rešila. Bilo je težko priti iz položaja blokade leta 2009. Prispevek 
evropske komisije je bil velik. Uspelo ji je, s širitvenim komisarjem Ollijem Rehnom in njegovo ekipo, obe strani spravi 
skupaj, da smo dobili arbitraži sporazum. To je bilo diplomatsko res težko.  
V Sloveniji so zadnje (ne)odločitve evropske komisije o arbitraži tarča ostrih kritik, tudi očitkov o strankarskem ozadju, 
članstvu predsednika evropske komisije in hrvaškega premiera v EPP? 
Seveda so se na vseh straneh pogovarjali, premiera Andrej Plenković in Miro Cerar z Jean-Claudom Junckerjem. Evropska 
komisija je razmišljala, kako bi najmanj dodatno zaostrila stvari. Bilo je široko soglasje med vsemi komisarji [slovenska 
komisarka Violeta Bulc je seveda izjema], da želijo ravnati nevtralno. Vsi so že tako izhajali iz tega, da bo Slovenija sama 
vložila tožbo. Pri tožbi članice proti članice bi bilo drzno pričakovati od evropske komisije, da bi se že na prvi stopnji 
postavila na eno stran. Ima verjetno svoje mnenje o zadevi in bo v sodnem postopku najbrž vprašana o njem.  
Slovenski argument je, da bi evropska komisija kot varuhinja pogodb morala Hrvaški jasno sporočiti, naj spoštuje načelo 
pravne države, in uresničiti razsodbo. 
Takšno mnenje ima tudi notranja pravna služba evropske komisije. A iz političnih razlogov so se v evropski komisiji odločili, 
da takšnega mnenja ne bodo javno zagovarjali.  
V Zagrebu so bili povsem zadovoljni z držo evropske komisije. 
Ne bi bilo pravilno, če bi Hrvaška iz odziva evropske komisije sklepala, da je sama tožba Slovenije neupravičena. To je bil 
politično-taktičen manever evropske komisije, da stvari ne zaostruje. Iz tega ne izhaja nobeno stališče. Domnevam, da se 
hrvaška stran zaveda, da o tožbi odloča sodišče in da prvi odziv evropske komisije nima nobenih posledic.  
Lahko ima zgodba o arbitraži negativen vpliv na hrvaško predsedovanje Svetu EU v prvi polovici prihodnjega leta? 
Pričakujem, da bo sodišče odločilo pred koncem leta in da bo – če bo odločilo – zahtevalo izvršitev arbitražne razsodbe. 
Implementacija bo mogoča le v fazi med hrvaškim predsedovanjem in predsedovanjem Slovenije v drugi polovici leta 2021. 
Imeli bomo leto dni časa, ko to lahko naredimo brez hupa. Narediti kaj takega med enim ali drugim predsedovanjem, bi bilo 
težko, saj bi se nacionalni interesi vpletali v njegovo nevtralno vlogo. Za implementacijo mora biti določen tudi natančen 
potek meje na terenu. Dvostranska komisija za mejo bo gledala, da meja ne bi šla čez poslopja ali kmetijske površine, ali pa 
ustvarjala eksklav ob rekah. Obstaja manevrski prostor, ki ga je v dobrih sosedskih odnosih mogoče izkoristiti. To pa ne bo 
izvedljivo v nekaj tednih Če ena od obeh držav predseduje, pa to skoraj ni mogoče.  
Vsekakor sama arbitražna razsodba ostaja živa. 
Sodišče se v razsodbi ne bo lotilo same vsebine arbitražne odločitve o poteku meje. Ukvarjalo se bo z vprašanjem, ali je 
razsodba mednarodnopravno zavezujoča. Domnevam, da bo njegova ugotovitev takšna. Nato bo ugotavljalo, zaradi katerih 
razlogov mora biti razsodba izvršena. Argumenti Sloveniji so močni: brez zavezujoče določitve meje ni mogoče izvrševati 
prava EU, predvsem glede ribištva in schengna.  

https://www.delo.si/images/slike/2019/04/24/o_508389_1024.jpg


Kako bodo hrvaško vlado in politiko v celoti lahko prepričali, da je arbitražno razsodbo treba spoštovati? Lahko rečejo, da 
ne bodo upoštevali Sodišča EU? 
Odločitev Sodišča EU je nekaj, česar ne moreš kar izbrisati. Tako je pri vseh državah članicah, ki uresničujejo razsodbe 
Sodišča EU in nimajo dvomov o njem. To upoštevanje njegovih odločitev je temeljna stvar EU. Politične sile na Hrvaškem so 
proevropske in prodrlo bo, da je evropski klub s skupnimi vrednotami, h katerim sodi vladavina prava.  
Kakšne posledice utegne imeti zaplet za celotno EU, zlasti za prihodnje širitve? 
Nauk je, da morajo pred vsakim prihodnjim vstopom biti rešena vsa dvostranska vprašanja kandidatke z eno ali več 
državami članicami. Ne bi se smelo več ponoviti, da med pristopnimi pogajanji pride so položaja z vetom, ko, kot v 
slovensko-hrvaškem primeru, pride do neke vrste izsiljevanja. Če se bo vprašanjih odločalo z arbitražo, bi morai vzpostavitvi 
sistem, po katerim strani ne bi imenovali svojih arbitrov, ampak bi arbitražne sodnike imenovali skupaj. Če država imenuje 
svojega člana sodišča, se bo težko ognila skušnjavi, da poskuša vplivati nanj. 

• Tajanija ne bo v Bazovico in Rižarno. Peter Žerjavič, STA. Delo, Ljubljana, 25. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/tajanija-ne-bo-v-bazovico-in-rizarno-174725.html  
Skupni obisk s komisarko Violeto Bulc na italijanski praznik osvoboditve padel v vodo.  
 

 
Slika: Antonio Tajani je februarja sprejel komisarkino povabilo, nato pa si je premislil. Foto: Reuters 
 
Bruselj – Evropska komisarka za promet Violeta Bulc se bo danes, ob italijanskem prazniku osvoboditve, v Rižarni pri Sveti 
Soboti udeležila prireditve v spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima. 
Nato bo položila venec pri spomeniku junakom Bazovice. Februarja v času škandala zaradi izjav predsednika evropskega 
parlamenta Antonia Tajanija o »italijanski« Istri in Dalmaciji je Bulčeva povabila Tajanija k skupnemu obisku Bazovice in 
Rižarne. 
Čeprav je ta vabilo najprej sprejel, se je pred kratkim po neuradnih informacijah zapletlo s terminom skupnega obiska. 
Zaradi tega ga danes ne bo v Bazovici in Rižarni. Tajani je sicer kandidat stranke Naprej, Italija Silvia Berlusconija na 
evropskih volitvah. V njegovem kabinetu se do konca redakcije niso odzvali na naša vprašanja o tem.  
V Rižarni ločeni slovesnosti 
V nekdanjem taborišču Rižarna bodo ob italijanskem dnevu osvoboditve danes poleg uradne občinske slovesnosti svojo 
pripravili še partizansko združenje VZPI-ANPI, združenje nekdanjih deportirancev ANED ter sindikatov CGIL in ARCI. 
Partizansko združenje se uradne slovesnosti prvič ne bo udeležilo. 
Predsednik tržaške sekcije VZPI-ANPI Fabio Vallon pravi, da jih to ne veseli, a so naveličani omalovažujočega odnosa tržaške 
občine do združenja in antifašističnega gibanja, poleg tega je Trst edino deželno glavno mesto, kjer nekdanji partizani ne 
smejo nastopiti na občinski slovesnosti. 
Predstavniki Slovencev v Italiji so izrazili obžalovanje nad nastalim položajem, ki da je žaljiv do žrtev nacifašizma, »ki bi se 
jim morali složno in spoštljivo pokloniti«. 

• Hrvaška krši pravice manjšin in migrantov. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 25. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/hrvaska-krsi-pravice-manjsin-in-migrantov-175307.html  
Po navedbah State Departmenta kršitve človekovih pravic vključujejo korupcijo, nasilje in grožnje.  
 
State Department je v letnem poročilu o stanju človekovih pravic na Hrvaškem opozoril na ogroženost pravic manjšin, 
azilantov in novinarjev. Glede nasilja nad migranti je tudi Svet Evrope izpostavil, da bi Hrvaška morala vzpostaviti 
verodostojne pritožbene mehanizme in preiskave za obravnavo obtožb o slabem ravnanju na meji. 
Po navedbah State Departmenta kršitve človekovih pravic vključujejo korupcijo, nasilje in grožnje novinarjem, azilantom, 
migrantom in pripadnikom manjšin. Hrvaški tudi očitajo počasno reševanje vprašanja pogrešanih oseb v letih 1991 do 1995 
in iskanje posmrtnih ostankov oseb, za katere je znano, da so preminule. Skupno gre za skoraj 2.000 oseb, lani pa je bilo tudi 
za okoli četrtino manj ekshumacij posmrtnih ostankov in identifikacij kot leto poprej.  
Sovraštvo do Judov in Srbov 
Čeprav zakoni in odločitve ustavnega sodišča omejujejo sovražni govor, vlada ne izvaja svojih pristojnosti v zadostni meri, ko 
gre za uporabo simbolov in sloganov iz nacističnega in ustaškega obdobja. Judovska skupnost na Hrvaškem tudi izpostavlja, 
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da je na spletu in v medijih še naprej prisoten antisemitski govor, na ulicah pa antisemitski in ustaški grafiti, česar državni 
vrh in uradniki tako kot diskreditacije holokavsta niso obsodili dovolj ostro. 
Srbski nacionalni svet opozarja, da se srbska manjšina sooča še z večjimi problemi kot judovska skupnost, ker država ne 
preprečuje uničevanja srbskih spomenikov, deležna pa je tudi diskriminacije v pravosodnem sistemu. State Department v 
poročilu še navaja policijsko nasilje nad begunci in migranti, ki so izpostavljeni tudi krajam in pregonu, državni uradniki pa 
jim kratijo tudi pravico do mednarodne zaščite. Poročilo so sklenili z besedami, da je hrvaško notranje ministrstvo zanikalo 
navedbe o nasilju in nečloveškem ravnanju z migranti.  
Migracijski pritisk na Hrvaško 
Poročilo Sveta Evrope (SE) izpostavlja, da se pritisk migracij na Hrvaško nadaljuje. Ta je imela že lani več migrantov kot leto 
pred tem. Hrvaška je le še en primer stalnega migracijskega pritiska na zunanjo mejo EU, Zagreb pa se je lani osredotočil na 
politike in ukrepe za preprečevanje nezakonitih prehodov čez mejo in zaščito dostopa do svojega ozemlja. Po oceni 
posebnega poročevalca generalnega sekretarja SE Tomaša Bočka so hrvaške oblasti uspešno sprejele migrante in 
begunce, priporoča pa nadzor meje v skladu s človekovimi pravicami. 
Migranti se na poti iz BiH, kjer štiri do pet tisoč migrantov namerava iti na Hrvaško, skušajo prebiti preko planine Plješivica, 
ki je naravna meja med državama. Na drugi strani planine jih čakajo hrvaški policisti, ki bi jih lahko bilo kmalu več kot 
prebivalcev Korenice. V sodelovanju z evropsko agencijo za mejno in obalno stražo Frontex mejo z BiH, kjer je bosanska 
policija v prvih treh mesecih letos preprečila nezakonit prehod meje 2.471 migrantom, nadzirajo tudi iz zraka. 
Amnesty International v svojem zadnjem poročilu navaja, da so migranti, ki se prebijejo na hrvaško ozemlje, pogosto 
izpostavljeni nasilju in ustrahovanju policije, ne da bi pristojni preučili njihove zahteve za azil. Hrvaška policija zanika vse 
navedbe nevladnih in humanitarnih organizacij ter pričevanja migrantov o nasilnih in nehumanih postopkih. Kljub milo 
rečeno neprijaznemu sprejemu na Hrvaškem, migranti ne želijo ostati v BiH, temveč se skušajo za vsako ceno prebiti do 
razvitih držav zahodne Evrope. 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Severna Makedonija: Predsedniške volitve kot test prespanskega sporazuma. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 
19. april 2019 

https://www.dnevnik.si/1042883892/svet/severna-makedonija-predsedniske-volitve-kot-test-prespanskega-sporazuma-  
Po politično turbulentnem letu, v katerem je levosredinski vladi uspelo prebiti grško blokado na poti v evroatlantske 
povezave, se Makedonci v torek odpravljajo na prvi krog volitev novega predsednika po umirjeni, profesorski kampanji. 
Kandidati so trije. 
 

 
Slika: Po politično turbulentnem letu, v katerem je levosredinski vladi uspelo prebiti grško blokado na poti v 
evroatlantske povezave, se Makedonci jutri odpravljajo na prvi krog volitev novega predsednika po umirjeni, profesorski 
kampanji. Foto: AP 
 
Trije profesorji, od tega dva pravnika in politolog, ter praktično eno samo za volilce odločilno vprašanje, namreč odnos do 
sporazuma z Grčijo o spremembi državnega imena v Severno Makedonijo, označujejo torkove predsedniške volitve v tej 
bivši jugoslovanski republiki. Vladajoči socialdemokrati Zorana Zaeva v koaliciji z albansko Demokratično unijo za integracijo 
stavijo na Steva Pendarovskega, izrednega profesorja mednarodnih odnosov in mednarodne varnosti na ameriški fakulteti 
za politične vede UACS v Skopju, z mislimi na njegovo privrženost prespanskemu sporazumu.  
Opozicijska VMRO-DPMNE, ki se zaradi ustavne določbe o omejitvi mandatov poslavlja od aktualnega predsednika in 
krčevitega nasprotnika dogovora z Grčijo Gjorga Ivanova, svoje upe polaga v profesorico na skopski pravni fakulteti 
Gordano Siljanovsko Davkovo, ki se opisuje kot »kombinacija emancipirane ženske s tradicionalnimi družinskimi 
vrednotami«. Kot profesorica ustavnega prava obljublja, da bo kot predsednica izpolnila formalno dolžnost in podpisala 
zakone v zvezi s spremembo imena v Severno Makedonijo, kar je Ivanov zavračal. Toda hkrati pravi, da bo sestavila ekipo 
mednarodnih strokovnjakov, ki bodo poskušali z mednarodnim pravom dokazati, da je bilo pri spremembi imena 
Makedonije kršeno mednarodno pravo.  
Neodvisni kandidat Blerim Reka s podporo dveh manjših albanskih strank pa je doktor mednarodnega prava in namestnik 
rektorja albanske univerze v Tetovu. V troboju nima pravih možnosti, da bi dosegel kaj več od pobiranja glasov tistih 
Albancev, ki ne bodo že v prvem krogu podprli kandidata vladajoče koalicije in na tak način izrazili nezadovoljstva z 
Demokratično unijo za integracijo Alija Ahmetija. Ankete, narejene z upoštevanjem etnične pripadnosti volilcev, so namreč 
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pokazale, da med Makedonci uživa večjo podporo kandidatka VMRO-DPMNE Davkova (32,6 odstotka) od 
socialdemokratskega kandidata Pendarovskega (28,6 odstotka), da pa ima slednji na svoji strani petino albanskih volilcev, 
Davkova pa le 0,4 odstotka.  
Politične komentatorje pred volitvami nekoliko preseneča podpora kandidatki VMRO-DPMNE, saj je stranka od izgube 
oblasti leta 2016 v razsulu, njen bivši vodja in premier Nikola Gruevski pa je pobegnil iz države in poiskal azil na 
Madžarskem, da bi se izognil zaporu zaradi korupcije, zaradi katere je obsojenih ali pa v sodnem postopku več vodilnih 
članov stranke. Davkova lahko na drugi krog računa tudi zaradi dejstva, da je za neposredno izvolitev v prvem krogu 
potrebna polovica glasov vseh registriranih volilcev. Več kot polovica tistih, ki so prišli na volišča, je v prvem krogu leta 2014 
glasovala za Ivanova, a je moral v drugi krog prav s Pendarovskim. Za veljavnost drugega pa je od leta 2009 potreben prihod 
vsaj 40 odstotkov registriranih volilcev na volišča. de 

• #intervju Angelika Mlinar, kandidatka za evropsko poslanko: Obup ni recept za nič. Intervju: Angelika Mlinar. 
Pogovarjala sta se: Ervin Hladnik Milharčič, Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 20. april 2019 

Intervju: Angelika Mlinar, kandidatka za evropsko poslanko 
https://www.dnevnik.si/1042883834/svet/obup-ni-recept-za-nic  
Angelika Mlinar kandidira za evropsko poslanko kot nosilka liste stranke SAB. Med vsemi kandidati vseh strank je ta 
izbira najbolj izvirna. Angelika Mlinar je namreč že evropska poslanka v Zavezništvu liberalcev in demokratov za Evropo. 
Pravkar končuje mandat, ki sta ga v mnogočem zaznamovala radikalna evroskeptika Marine Le Pen in Nigel Farage, 
zaključuje pa se z izstopom Velike Britanije iz Evropske unije. Vendar pred petimi leti Mlinarjeva ni bila izvoljena v 
Sloveniji, ampak v Avstriji, na listi stranke NEOS (Nova Avstrija), ki jo je soustanovila. Pred odhodom v Bruselj je bila 
poslanka v avstrijskem parlamentu. 
 
Angelika Mlinar je v Avstriji rojena Slovenka, doma na Koroškem. Še vedno je navdušena nad Evropsko unijo in ne vidi 
nobene druge pametnejše rešitve za evropski kontinent. Trinajst let je živela v Sloveniji, med drugim kot poslovna ženska s 
svojo blagovno znamko piškotov.  
Zakaj tudi na tokratnih volitvah ne kandidirate za stranko NEOS?  
Sem soustanoviteljica stranke NEOS. Proti pričakovanjem javnosti nam je leta 2013 uspel vstop v avstrijski državni zbor. 
Pred letom dni pa je prišlo do sprememb v vodstvu stranke. Ker nisem imela tako velike podpore, kot sem si jo želela, sem 
se umaknila in dejala, da ne bom več kandidirala za svojo stranko. Po avstrijskem volilnem pravu bi kot evropska poslanka 
sicer lahko šla sama na volitve ali pa dala podporo za kandidaturo komu drugemu. Tega pa seveda ne bi storila, saj ne bi 
nikoli škodovala svoji stranki.  
Ste še vedno članica NEOS?  
Seveda. Sem tudi še vedno predsednica akademije NEOS. Vseskozi sem poudarjala, da bom na tem mestu ostala do konca 
mandata, torej do konca junija.  
Menda sta bila razlog za spor med vami in predsednikom stranke vajina različna pogleda na program NEOS. On naj bi 
svaril pred državljansko vojno zaradi soočenja z islamom, kar je bilo v nasprotju z vašimi vrednotami.  
Vsebinsko je bil to osrednji spor. Sama sem zagovornica skupne evropske azilne in migracijske politike ter se odločno 
zavzemam za to, da obdržimo složno družbo in ne izigravamo ene skupine proti drugi. Leti 2015 in 2016 sta bili v Avstriji zelo 
napeti. Tudi znotraj naše stranke. Načeloma se od pozicije, ki jo zastopam, sicer ni oddaljila, politično pa je bila to tako 
kočljiva točka, da sem vedela, da bo prišlo do večjih nesoglasij. Vendar so bile to zame preveč pomembne teme, da bi lahko 
od njih odstopila. Sem mednarodna pravnica, zagovornica človekovih pravic…  
Se je NEOS po vašem mnenju preveč približala liniji Sebastiana Kurza?  
V Avstriji je vzdušje zelo napeto. Imamo notranjega ministra, ki zagovarja tezo, da mora pravo slediti politiki. In to 
brezpogojno. To je proti načelom zahodnoevropskih demokratičnih držav. Zagovarja tudi idejo, da ne potrebujemo 
evropske konvencije o človekovih pravicah, ampak avstrijsko konvencijo o človekovih pravicah. Vseskozi sem vedela, da bo 
FPÖ to zagovarjala. To je tudi razlog, zaradi katerega sem šla v politiko. Proti takšnim tendencam sem se in se bom vedno 
postavila. Od tega ne bom odstopila; tudi če bi to pomenilo, da ne bom več kandidirala. Opozicijski stranki, ki ima v 
avstrijskem državnem zboru pet odstotkov, pa je v sedanjem splošnem vzdušju v Avstriji takšno zelo jasno linijo težko 
obdržati.  
Ima vodstvo SAB za vaša stališča več posluha? Je splošno vzdušje v Sloveniji takšno, da lahko majhna stranka, ki se 
zavzema za dosledno spoštovanje človekovih pravic in ne sledi populističnim trendom, vzdrži in obstane?  
Tudi v Avstriji je to mogoče. Gre za vprašanje, ali imam pri svojih stališčih podporo vodstva ali ne. V svoji stranki nisem več 
čutila dovolj podpore, pri Alenki Bratušek, ki mi je predlagala sodelovanje, pa to zaledje imam.  
Koliko volilcev pa lahko v obdobju razraščanja populizma stranka z izpostavljanjem takšnih vrednot nagovori?  
To je ponudba volilkam in volilcem in videli bomo, kako se bo razpletlo. Ponudim lahko samo to, kar sem delala doslej, za 
čemer stojim in kar bom še naprej zagovarjala.  
Je lahko to, da ste koroška Slovenka, pri odločanju slovenskih volilcev prednost ali zavora?  
Doslej sem bila sprejeta zelo spoštljivo in z velikim veseljem. Videli bomo, kaj se bo dogajalo v volilnem boju in kako se bo 
razpletlo 26. maja. Nisem razvajena. Ustanovila sem lastno stranko in nikoli si nisem izbirala enostavnih poti. 
Zakaj boste kandidirali prav na listi SAB? Ker je bila to edina ponudba?  
Najina zgodba z Alenko Bratušek je nekoliko daljša. Ko sem bila izvoljena v avstrijski državni zbor, mi je kot predsednica 
slovenske vlade poslala pismo. Čestitala mi je in me povabila na pogovor. To je bila zame velika čast. Na povabilo sem se 
odzvala. Tudi ko je bila predlagana za evropsko komisarko, sem jo podprla. Še vedno menim, da je bila velika napaka, da ni 
postala komisarka. Ko je ustanovila svojo stranko, sem bila povabljena na njen kongres. Povabljena sem bila tudi na 
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kongrese drugih liberalnih strank. Na povabila iz Slovenije sem se vedno rada odzvala, toda z Alenko Bratušek me nekaj 
povezuje. Na volitve pa grem samo z nekom, ki mu zaupam. Politika temelji na zaupanju.  
Na čem boste gradili volilno kampanjo? Jo je v Sloveniji mogoče graditi na istih temah kot v Avstriji?  
So podobnosti in so razlike. So teme, ki so obče evropske. Vemo, da se bodo institucije spreminjale, da se bo spreminjala 
Evropska unija, da so pred nami zapleteni časi. Če pogledamo brexit. Določen je nov datum, vleklo se bo naprej in ne vemo, 
kdaj in kako se bo razpletlo. Sedanji mandat je bil precej zapleten, prihodnji bo še večji izziv. Videli bomo, ali bo v 
evropskem parlamentu obstala proevropska večina ali ne.  
Evropska unija je zašla v krizo. Menite, da gre za prehodno krizo, ki je nastala zaradi političnih ekscentričnosti, ali je 
problem v sami strukturi zveze?  
To je vprašanje za milijon dolarjev. So populisti razlog ali so reakcija na nekaj? Mislim, da je stvar večplastna. Nekaj, kar vsi 
podcenjujemo, je tehnološki napredek. Če govorimo, da bodo nekatera delovna mesta odveč, se ljudje začnejo bati. To je 
eden od razlogov za tolikšno rast populističnih strank: obljubljajo preteklost, ki pravzaprav nikoli ni obstajala. Tehnološki 
napredek in spremembe pri ljudeh povzročajo bojazen, ki je utemeljena, in s tem se bomo morali soočiti. Imeti bomo morali 
dialog z ljudmi in povedati, kaj bomo ponudili. Kako se bo naša družba razvila. Ne pa zgolj reči, da 20 odstotkov delovnih 
mest ne bo več potrebnih. Poglejte zahteve rumenih jopičev v Franciji. Gre za zanimivo mešanico, ki je doslej še nismo 
zaznali: dvig minimalne plače, znižanje cene goriva, istočasno pa tudi referendum. Napoveduje se torej sprememba 
demokracije, ne vemo pa še točno, v katero smer.  
Je liberalna demokracija sposobna obvladovati evropski teritorij?  
To je odprto vprašanje in odprt boj. Kot političarka nimam pravice biti negativna, saj je moralna obveza vsakega politika 
imeti pozitiven pristop. Vsekakor pa vidim, da je liberalna demokracija na udaru. In to ne samo z jasnimi napovedmi Viktorja 
Orbana. 
Pri evropskem parlamentu zaznavamo paradoks: je edina neposredno, demokratično izvoljena institucija Evropske unije 
in garant njene stabilnosti, hkrati pa je oder, na katerem je uspelo populistom oblikovati svoje nacionalne politike. Na 
njem ne gradijo evropske politike.  
To je pravilna analiza. Govori Nigla Faragea ali predstavnikov svobodnjaške stranke in drugih superdesničarjev so namenjeni 
zgolj domačemu občinstvu. Nihče od njih se ne ukvarja z zakonskimi predlogi evropske komisije, ki se jim resni evropski 
poslanci dnevno posvečamo. Ne udeležujejo se niti dela v odborih niti dela pri poročilu. Problem imamo tudi z medijsko 
predstavo, saj imajo vsi ti klovni na razpolago celoten oder. Če me povabijo na soočenje, na katerem bo prisoten kdo od teh 
gospodov, povem, da se jaz z njimi ne bom ukvarjala. Oni igrajo drugo igro. Sama sem zavezana igranju nogometa po vseh 
pravilih, oni pa igrajo neko borbo brez pravil. Kar pomeni, da nimam enakih možnosti.  
Omenili ste brexit, s katerim se bo moral evropski parlament ukvarjati vsaj še pol leta. Ali vi razumete, kaj se je zgodilo?  
O tem sem nehala dajati intervjuje, saj je bolje, da obiščete vedeževalko. Ne vemo, kako se bo razpletlo. Vsak dan se zgodi 
nekaj drugega. Kdo pa je imel na radarju 31. oktober? Pogovarjali smo se o povsem drugih rokih. To, čemur smo priče v 
Veliki Britaniji, je popoln kolaps sistema. Kaj se je zgodilo? V rumenem tisku se je desetletja izvajala antievropska 
propaganda in ljudje so začeli verjeti, saj niso imeli druge možnosti. 
In hkrati je bila taista propaganda izražena v političnem jeziku v britanskem in tudi evropskem parlamentu.  
V evropskem parlamentu po tem, ko se je pojavil Ukip, ki pa je relativno nov pojav. Toda Ukip sam po sebi ni problem, prav 
tako niso problem FPÖ in drugi superdesničarji ali superlevičarji. Problem je, če se sredinske stranke obrnejo v njihovo smer. 
In to se je zgodilo v Veliki Britaniji, kjer so konservativci postali talci Ukipa.  
Tudi laburistom ne gre veliko bolje.  
Res je. V Avstriji imamo isti fenomen: Ljudska stranka je začela prevzemati vsebine svobodnjakov. Problem torej nastane, če 
se klasične sredinske stranke prilagodijo ekstremnim pozicijam.  
Ali skrajnim desničarjem uspeva privlačiti evropske sredinske stranke?  
Trenutno so pri tem uspešni. To se dogaja v Italiji, Avstriji… Najbolj stabilna država je še vedno Nemčija, saj se Angela 
Merkel v to ni spustila. Na Bavarskem so poskusili, a so izgubili. Francija se temu za zdaj ni podredila; bomo videli, kaj bo na 
evropskih volitvah.  
Ali vendarle ne obstajajo nekateri znaki, da populisti izgubljajo moč? Na primer razplet slovaških predsedniških volitev.  
Tudi Macron je zmagal proti Le Penovi. Kje bi bili zdaj, če Macron ne bi zmagal?! Vedno obstajajo tudi svetle točke. Slovaška 
je bila pozitivno presenečenje. Ne moreš verjeti, da je zmagala liberalna ženska. 
Človek dobi vtis, da so podobe begunske krize spremenile podobo celotne Evrope. Je strah pred tujci na našem 
kontinentu od nekdaj tako močan ali se je zbudil takrat, ko Evropska unija ni vedela, kako naj se odzove na resničnost 
sveta?  
Vsakomur, ki je hotel vedeti, je bilo jasno, da bo prej ali slej prišlo do razmaha begunske krize. Vlade oziroma predsedniki in 
predsednice evropskih držav pa se s tem niso hoteli soočiti. Mislim, da se je Angela Merkel pravilno odzvala in da bo njeno 
ravnanje v prihodnosti ustrezno ovrednoteno. Ljudje pa so se zbali, ker so imeli občutek, da državne institucije ne 
funkcionirajo več. V Avstriji stvari res ne bi funkcionirale, če ne bi bilo civilne družbe. Države članice se torej niso odločile za 
skupno azilsko migracijsko politiko, komisija in evropski parlament pa sta ustrezno ravnala: imamo paket, ki je obležal na 
evropskem svetu. Mislim, da bodo migracije v volilnem boju bolj umetna kot pa dejanska tema. Nekaterim političnim 
strujam in nekaterim medijem ta tema pač ustreza. Pričakujem, da bomo po volitvah azilni paket, ki obsega sedem poročil, 
lahko zaključili. 
Zdi se, da begunska problematika v Sloveniji vendarle ne bo v tolikšni meri predvolilna tema, kot se je nakazovalo.  
Hvala bogu. Avstrijski minister za notranje zadeve pa je pravkar podaljšal nadzor na mejah, čeprav za to ni nobene potrebe. 
In s čim je to utemeljil? Z migracijami in terorizmom.  



Kako gledate na ograjo na slovenski meji s Hrvaško? Vam je takšna Slovenija všeč?  
Ne.  
Kaj je, če gledate z avstrijskega zornega kota, k razvoju evropske ideje prispevala vzhodna Evropa?  
V okviru širitve Evropske unije sem v Sloveniji delala za evropsko komisijo. To so bili za evropski projekt najlepši časi. 
Slovenija velja za uspešno državo znotraj Evropske unije. Avstrija seveda tudi. Avstrija se je v času širitve dobro znašla – 
gospodarsko gledano je imela prav ona največ od nje. Čeprav je ena najbolj uspešnih držav, pa je hkrati tudi ena najbolj 
skeptičnih držav. 
Skupaj z Višegrajsko skupino. Tam Evropska unija predstavlja veliko razočaranje. Kako vi razumete vaše sosede?  
Mislim, da bodo nove države članice spremenile Evropsko unijo. Mora priti do novih partnerstev in novega razvoja. Sem 
velika zagovornica razširjene Evropske unije in mislim, da mora biti vanjo vključen tudi severni Balkan. Slovenija lahko pri 
tem igra ključno vlogo. Njena majhnost ni nikakršna ovira. Poglejte, kako uspešno vlogo pri graditvi mostov med Francijo in 
Nemčijo igra Luksemburg, ki je veliko manjša država. Našli so svojo vlogo. Nobenih ovir ni, da jo najde tudi Slovenija. 
Starejše članice so od Avstrije pričakovale, da bo igrala vlogo mostu med vzhodom in zahodom, pa ji je spodletelo.  
Ali ni širitev prinesla EU prevelikih težav?  
Mislite, da sicer ne bi imela težav? Poljska in Madžarska seveda odstopata od pričakovanih okvirjev političnega delovanja, 
toda brexit se je zgodil Veliki Britaniji. To pa ni nova država članica. Osebno sem prepričana, da je Evropska unija politično in 
kulturno velikanski uspeh človeštva. Osemindvajset držav se je odločilo, da nadaljuje skupno politiko na podlagi pogodb. To 
se ni zgodilo nikoli prej. V preteklosti je do povezovanj prišlo z vojnami in okupacijami. Naivno pa je misliti, da je graditev 
sedanje skupne politike preprosta. Izenačiti interese med večjimi in manjšimi državami ni preprosto. Uravnotežiti 
nesorazmerje med severom in jugom ali vzhodom in zahodom je zapleten in težaven proces. Pa vendar smo se odločili prav 
za to igro. Probleme bi imeli tudi, če se EU ne bi širila. Grčija ni nova članica, pa smo imeli zaradi nje okoli deset sestankov 
vrhov Evropske unije.  
Toda v parlamentu ste obravnavali kršitve temeljnih evropskih vrednot v nekaterih novih članicah.  
Res je. Člen 7 je bil sprožen tako proti Madžarski kot proti Poljski. Ko smo glasovali, da ga sprožimo proti Madžarski, mi je 
bilo na glasovanju zelo težko. To niso lahke odločitve. Nihče s tem ni imel veselja. Vendar je bilo treba glasovati in 
presenečena sem bila, da smo imeli potrebno dvotretjinsko večino.  
Pa je imelo glasovanje kakšen učinek na Madžarsko?  
Gotovo. Vlada se je odzvala zelo nervozno, skoraj histerično. Oba Orbanova nastopa sta bila spektakularna. Vendar mu je 
treba priznati, da pride v parlament vsakič, ko je povabljen. Nastop izrabi kot oder za predstavitev svojih idej, vendar se 
sooči tudi z napadi.  
Veliko je nelagodja. Britanci odhajajo, Poljaki in Madžari gradijo avtokratske režime. Kaj je mogoče narediti v Evropi, da 
nad seboj ne bomo ves čas imeli oblaka o skorajšnjem koncu našega sveta?  
Zelo preprosto. Si lahko predstavljamo Evropo brez Evropske unije? Gotovo si jo lahko. Si lahko predstavljamo mirno Evropo 
brez Evropske unije? Mogoče. Pa si lahko brez Evropske unije predstavljamo Evropo, ki je v globalnem svetu uspešna? To pa 
ne. Nobena država, niti Nemčija, niti Avstrija, niti Slovenija, pa naj bo velika ali majhna, v globalnem svetu ne bo uspešna 
brez povezav v Evropski uniji. Z globalnimi igralci, kot so Kitajska, ZDA, do neke mere tudi Rusija, ne bomo v enakopravnem 
položaju, če se v EU ne bomo znali dogovoriti za izpeljavo evropskega načrta. Evropa je največji trg na svetu, a samo, če 
obstaja kot evropski projekt in če se bo kot taka obdržala. O podrobnostih se lahko pogajamo. Projekt se mora razvijati 
naprej, in to v smeri socialne Evrope. Potem se lahko pogovarjamo o harmonizaciji pri vprašanju prekarstva ali pokojnin. To 
lahko naredimo samo skupaj. 
Ali ni Evropa obljubljala prav tega? Prosti trg in kapitalizem, hkrati pa visoko stopnjo socialne zaščite? Ali ni glavni razlog 
za razočaranje nizka stopnja socialne varnosti ob poplavi dobrin?  
To je res. Res pa je tudi, da so sistemi v posameznih državah tako različni, da se bomo morali ukvarjati s tem. Največji 
nasprotniki socialne Evrope in socialnega stebra so zdaj severne države, predvsem Švedska. Oni pravijo, da so med svojo 
krizo v devetdesetih letih radikalno reformirali svoj sistem. Pravijo, da ne bodo na veliko trošili, od Romunije, Bolgarije in 
sorodnih držav pa zahtevajo reformo sistema, šele potem so pripravljeni na evropsko socialno politiko. Če smo soočeni z 
eksodusom kvalificiranih delavcev iz Bolgarije, ki jih potem posrka Nemčija, nastane na drugi strani vprašanje, ali družba 
sploh lahko deluje. To so resne težave.  
Ali ni bila ideja združene Evrope v tem, da bomo z odprtimi mejami postajali vse bolj Evropejci? Ali ta projekt še obstaja?  
Še vedno je v veljavi, vendar ni v najbolj srečni fazi. Češki kolegi v parlamentu se mi pritožujejo, da je v njihovi državi veliko 
prostih delovnih mest, ni pa nobene prave možnosti, da bi brezposelni Francozi iskali delo na Češkem. Vsi premiki gredo v 
eno smer. Strukturni skladi in kohezija naj bi prispevali k temu, da se to ne bi dogajalo. Vendar pa ni povsod enako. Država, 
ki je znala to izrabiti in se razviti, je Irska. V bogato državo se je razvila znotraj Evropske unije. Pred vstopom v EU je bila zelo 
revna država, od koder so se ljudje izseljevali. Zdaj je središče razvoja visokih tehnologij, v katerega se ljudje iz drugih držav 
Evrope množično priseljujejo. To je pot, po kateri Evropska unija lahko postane skupen prostor, v katerem ni močne 
nadvlade ene države ali ozke skupine držav. 
Ampak že koroški Slovenci ste zelo daleč od osrednje Slovenije. Nekoč ste rekli, da Slovenija v odnosu do manjšine na 
Koroškem premore zelo malo državotvornosti. Je to odvisno od vlade, ki je na oblasti? Ministrstvo za Slovence v 
zamejstvu in po svetu ima zdaj stranka SAB, s katero nastopate na evropskih volitvah.  
Nimam mandata, da govorim v imenu manjšine, govorim kot njena pripadnica. Že zelo dolgo poudarjam, da manjka državna 
strategija Slovenije glede manjšin v Avstriji in Italiji. Koroški Slovenci smo razklani na več kot tri organizacije, ki so nam 
ostale še iz časov Jugoslavije in hladne vojne. Ostalo nas je še 20.000 in ta skupina bo ostala ne glede na različne vlade in 
okoliščine. To je zelo čvrsto jedro manjšine. Vendar za razvoj narodne skupnosti to ne more biti princip. Potrebovali bi zakon 



o manjšini, ki bi nam omogočil demokratično legitimiranost in izvolitev predstavnikov, kot se spodobi za 21. stoletje. Zdaj 
smo organizirani po istem principu kot čebelarski klub, to pa za manjšine ni primerna oblika. 
V evropskem parlamentu sem bila vedno na voljo tako manjšini kot Sloveniji. Imamo paket za zaščito manjšin, na željo Sveta 
koroških Slovencev pa sem postala članica odbora Federacije narodnih skupnosti in tam zastopam slovanske narodne 
manjšine. To se mi zdi pomembno, ker gre tukaj za dialog med državami in med manjšinami ter večinskimi narodi. Tako pač 
je. Vlade so prave partnerice za pogovor. Razumem, da Slovenija ni navdušena nad pretiranim ukvarjanjem z manjšino, ker 
misli, da ji to lahko kvari dialog z Dunajem. Toda Dunaj bo Slovenijo spoštoval samo, če se bo jasno postavila za svoje ljudi. 
Avstrija ima v odnosu do Južne Tirolske zelo jasno strategijo in Tirolska se je zaradi tega zelo razvila. Jasno pa mora biti, da je 
Avstrija lahko to naredila samo v sodelovanju z Nemčijo. Če hočeš pomagati ljudem, ki ne živijo znotraj tvojih meja, 
potrebuješ zaveznike. 
Kdaj vam je bilo v tem mandatu evropskega parlamenta najtežje oditi v službo?  
Ko smo v Strasbourgu odločali o členu 7, je bilo zares težko. Domov smo šli vsi poklapani in naslednji dan je bilo res težko iti 
nazaj v parlament. Težko je bilo tudi, ko smo dorekli štiri od sedmih poročil o azilnem paketu in je bilo z evropskim svetom 
vse urejeno, da začnejo veljati. Nazdravili smo, kot je to v navadi ob sklenitvi pogajanj, čez tri dni pa smo dobili sporočilo, da 
dogovora ni. Kaj takega se prej nikoli ni zgodilo. Ker se je to zgodilo, tik preden je Avstrija prevzela predsedstvo, sem 
avstrijskemu predsedniku pisala, naj se zavzame za nadaljnja pogajanja, vendar med avstrijskim predsedovanjem o tem 
sploh niso govorili.  
Kaj pa vas je v mandatu evropske poslanke najbolj razveselilo?  
To je bil zelo intenziven mandat. Sama sem poročevalka za program digitalne Evrope, v katerem mi je uspelo priti do 
trialoga in dokončnega dogovora. Paket je vreden 9,2 milijarde evrov in odpira program digitalizacije celotnega kontinenta.  
Na isti dan smo imeli noč čarovnic v Bruslju glede brexita, aretacijo Baširja v Sudanu, nadaljevanje demonstracij v Alžiru, 
napad na Tripoli in aretacijo Assangea. Si kot poklicna političarka manete roke, ker bo veliko dela, ali jih dvignete v zrak, 
ker se ne izplača?  
Obup ni recept za nič. Če poslušam vaše naštevanje, je slika obupna. V resnici pa imamo v zadnjih dvajsetih letih najmanj 
konfliktov v zgodovini človeštva. Vse težave je treba spraviti v realne okvirje. Jasno pa je, da potrebujemo resno zunanjo in 
varnostno politiko Evropske unije. Trenutne pogodbe tega ne omogočajo. Federica Mogherini bi morala biti resnična 
zunanja ministrica z vsemi diplomatskimi vzvodi, od leta 2014 pa zagovarjam tudi skupno evropsko vojsko. Veliko ljudi se mi 
je takrat posmehovalo, zdaj pa gresta tudi Angela Merkel in Emmanuel Macron v tej smeri. 

• Zoran Jovičić, športnik in kulturnik iz Rume: Narode najbolje povežejo otroci. Mateja A. Hrastar. Dnevnik, 
Ljubljana, iz tiskane edicije Nedeljski dnevnik, 21. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042883560/slovenija/zoran-jovicic-sportnik-in-kulturnik-iz-rume-narode-najbolje-povezejo-
otroci  
Zoran Jovičić iz Rume se ukvarja s kulturo in športom, s poučevanjem slovenščine in boksom. V obeh dejavnostih pa 
povezuje Slovenijo ter Srbijo, državi, za kateri trdi, da sta obe njegova domovina. 
 

 
Slika: Zoran Jovičić je bil v Ljubljani na seminarju učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine, saj se vsako leto navdušeno 
nauči kakšnih novih učnih postopkov. Foto: M. A. H.  
 
Zoran je do svojega 14. leta živel v Ljubljani. »Mama je Slovenka, oče Srb. Ko je babica v Rumi zbolela, smo spakirali in šli v 
Srem. Sestra in brat sta bila že polnoletna in sta ostala v Sloveniji, jaz sem šel s staršema v Srbijo,« se je spominjal svoje poti 
in priznal, da je včasih, kadar mu je bilo v Rumi dolgčas, v petek zvečer ob enajstih sedel na vlak in se za konec tedna 
odpeljal v Ljubljano.  
Starša sta se pozneje vrnila v Slovenijo, Zoran pa je ostal v Rumi, saj si je tam ustvaril družino. In prav zaradi selitve v Rumo 
je bil Zoran nekaj časa tako rekoč izbrisan, saj mu Republika Slovenija ni izdala dokumentov, čeprav je bil v Ljubljani rojen: 
»Ob razpadu države sem bil star 31 let, imel sem družino in dva majhna otroka. Sploh nisem razmišljal o dokumentih, saj 
sem mislil, da bom pač sedel v avto in dvignil dokumente tam, kjer sem rojen – v Ljubljani. Še sreča, da me je babica prijavila 
v Rumi, sicer bi res ostal brez dokumentov, saj mi tudi Srbija ne bi izdala srbskih dokumentov.« Za Zorana Jovičića sta zato 
domovina tako Slovenija kot Srbija. Zato še vedno z največjim veseljem povezuje obe državi. 
Od nekdaj je Zoran »Slovenac« 
Deset let je že predsednik Društva Slovencev Emona Ruma. V Srbiji je 15 slovenskih društev in nacionalni svet slovenske 
narodne manjšine. A ker manjšina ni številčna, v šolah ne morejo imeti slovenščine: »Po zakonu bi nas moralo biti vsaj dva 
odstotka vseh prebivalcev Srbije, pa nas ni niti odstotek. Ampak bo pa slovenščina izbirni predmet v eni od šol v Novem 
Sadu.«  
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Poleg priznanega jezika so tudi upravičeni do sredstev za projekte, zagotovijo jim brezplačni prostor v lokalnem kulturnem 
domu. Zanimivo pa je, da slovensko društvo v Rumi nima članarine. Kadar dobijo goste iz Slovenije, vsak prispeva, kar lahko: 
potico, pijačo, klobase. »Ni, da ni,« je s tako tipično srbsko gostoljubnostjo zatrdil Zoran Jovičić in dodal, da je skrajni čas, da 
Slovenci spoznajo, kako lepa dežela je Srbija: »Slovenci so v Srbiji zelo dobrodošli. Nikoli nihče ni imel težav. Mene pa tako 
ali tako, že odkar sem se priselil v Rumo, kličejo Zoran Slovenac.«  
Prostori kluba Slovencev v Rumi so precej veliki, več kot sto kvadratnih metrov merijo. »Vse imamo v prostorih društva, tudi 
pograde, da lahko skupine iz Slovenije tam prespijo, kuhinjo, na galeriji pa sem uredil boksarski ring,« se je pohvalil Zoran. 
Društvo, ustanovljeno leta 2009, je zelo dejavno. Vsako leto organizirajo prireditev Beremo s Slovenijo, ki se je udeležijo 
otroci slovenskega rodu iz vse države, da tri dni skupaj berejo slovenske knjige, obiščejo jih tudi slovenski pisatelji. Vsako 
leto otroke, ki hodijo na dopolnilni pouk, peljejo na ekskurzijo v Slovenijo. Letos bodo šli v Veržej. Zoran je zelo navdušen 
tudi nad povezavami, ki jih je spletel med slovenskimi in srbskimi osnovnimi šolami: otroci iz Rume pridejo na obisk k 
otrokom v Kočevje in obrnjeno. »Narode je najlažje povezati ob pomoči otrok. Morajo spoznati drug drugega in videti, da so 
si zelo podobni,« je prepričan.  
Med člani društva je tudi sicer veliko mladih, zato imajo zelo razvejeno mrežo dopolnilnega pouka slovenskega jezika, saj 
poleg Rume slovenščino poučujejo tudi v Sremski Mitrovici, Irigu in Vrdniku. V vseh treh krajih slovenski jezik uči Zoran, ki se 
pošali, da je njegova slovenščina v resnici ljubljanščina iz leta 1974. Njegove ure slovenščine obiskuje od deset do 30 
učencev, ne le otrok, tudi starejši se vpišejo v tečaje. Kot pravi učitelj, gre za Slovence vse do četrte generacije. Kajti 
naseljevanje Slovencev v Sremu ima dolgo zgodovino.  
Slovenija v srcu brez državljanstva 
V Vrdnik so se prvi Slovenci preselili leta 1873: »Takrat je bila v Sloveniji gospodarska kriza in iz Hrastnika se je v Vrdnik 
preselilo 73 družin rudarjev. Tedanji lastnik rudnika v Vrdniku je bil Slovenec, poleg tega so bili slovenski rudarji zelo cenjeni, 
saj so bili edini šolani. Ko so rudarje potrebovali tudi v drugih srbskih rudnikih, recimo v Boru, so tja odšli rudarji iz Vrdnika. 
Tako so se razselili po vsej Srbiji,« je razložil zgodovino naseljevanja Slovencev v Sremu. Četrta generacija Slovencev iz 
Vrdnika pa po zakonu ne more več zaprositi za slovensko državljanstvo. »Po zakonu lahko državljanstvo dobijo le tisti, ki so v 
drugem kolenu slovenskega rodu in so vsaj pet let aktivni v slovenskem društvu. To se mi ne zdi prav, saj je veliko potomcev 
slovenskih izseljencev v Srbiji, ki negujejo svoje slovenske korenine in še govorijo slovensko, čeprav so v tretjem ali četrtem 
kolenu potomci Slovencev. Včasih se zdi, da ni dovolj le to, da Slovenijo nosite v srcu,« je malce jezen Zoran Jovičić. 
Slovensko državljanstvo je za slovenske izseljence v Srbiji seveda pomembno, a kot pravi Zoran, državljanstvo ne pomeni, da 
se bodo izselili iz Srbije: »Od vseh članov društva Emona, ki so dobili državljanstvo, se jih je iz Srbije izselilo le pet, od tega le 
eden v Slovenijo.« Tudi Zoran je bil dolgo časa brez slovenskega državljanstva, kar mu je povzročilo precej gorja. Leta 2006 
mu denimo niso izdali slovenskega vizuma, tako da ni mogel na bratov pogreb. »Ni vedno lahko nositi Slovenije v srcu,« je 
ugotovil. Pozneje so mu dodelili slovensko državljanstvo, tako da je skoraj spet tako, kot je bilo v času njegove mladosti – 
lahko zvečer sede v avto in se odpelje v Ljubljano.  
Poleg dejavnosti v kulturnem društvu Zoran Jovičić državi povezuje tudi z boksom. Boksar je od leta 1975. »Leto dni po 
preselitvi v Rumo sem se včlanil v boksarski klub Sloven Ruma. Prej, ko smo živeli v Ljubljani, boks nikakor ni bil med mojimi 
najljubšimi športi,« se je spomnil Zoran, ki je bil sprva tekmovalec, zdaj pa je boksarski trener. Pravi, da je Slovenija v boksu 
celo boljša od Srbije, še posebno pri boksarkah. Vedno, kadar v Rumi organizira boksarski turnir, povabi tudi boksarje in 
boksarke iz Slovenije. »Skoraj se zdi, da smo spet ena država,« se je nasmejal. 

• Predsedniške volitve v Severni Makedoniji potekajo mirno. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042883979/svet/predsedniske-volitve-v-severni-makedoniji-potekajo-mirno-  
V Severni Makedoniji prve volitve po spremembi imena države potekajo mirno. Od 1,8 milijona volivcev se je prvega 
kroga predsedniških volitev do 17. ure udeležilo 35,15 odstotka volilnih upravičencev, je sporočila makedonska volilna 
komisija. 
 
Glede na prejšnje volitve je udeležba precej nizka. Volilna udeležba do 10. ure je na primer znašala 6,2 odstotka, kar je 
skoraj tretjina manj kot v primerjavi s predsedniškimi volitvami pred petimi leti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Precejšen upad je opazen v pretežno albanskih občinah. Do 13. ure je tako v Tetovu svoj glas oddalo 13 odstotkov volilnih 
upravičencev. Nižjo volilno udeležbo so zabeležili tudi drugod, v prestolnici Skopju je do 13. ure volilo 20 odstotkov 
upravičencev, na zadnjih volitvah je do iste ure svoj glas oddala četrtina volivcev. Po podatkih makedonske volilne komisije 
je bila volilna udeležba do 17. ure največja v Krivi Palanki, in sicer 58,82 odstotka, najnižja pa v Plasnici, kjer je bila zgolj 
12,04 odstotka, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. 
Volivci danes do 19. ure sicer izbirajo med skupnim kandidatom vladnih socialdemokratov SDSM premierja Zorana Zaeva in 
albanske stranke DUI Stevom Pendarovskim, kandidatko največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE Gordano Siljanovsko 
Davkovo ter Blerimom Reko, kandidatom dveh manjših opozicijskih albanskih strank. Sedanji predsednik Gjorge Ivanov 
opozicijske VMRO-DPMNE po dveh mandatih ni mogel več kandidirati. 
Za zmago v prvem krogu mora kandidat dobiti podporo več kot 50 odstotkov volivcev, a ankete napovedujejo izvolitev 
predsednika države šele v drugem krogu, v katerem naj bi se pomerila kandidata dveh glavnih političnih blokov, 56-letni 
Pendarovski in 63-letna Siljanovska Davkova. Prvemu ankete v prvem krogu napovedujejo okoli 27-odstotno podporo, 
kandidatki VMRO-DPMNE pa 23-odstotno. Pendarovski je po oddaji glasu izrazil prepričanje, da mu bo uspelo do drugega 
kroga zbrati množično podporo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kandidatka VMRO-DPMNE je prepričana, da ji bo 
uspelo priti v drugi krog. "Če mi ne uspe, bom volila za Reko, zaradi njegovih sposobnosti in državljanske usmerjenosti," je 
dodala. 
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V drugem krogu bo zmagal kandidat z največ glasovi, a bo izid veljaven samo, če se ga bo udeležilo več kot 40 odstotkov 
volivcev. V nasprotnem primeru bi morali razpisati nove volitve. Premier Zaev je v tem primeru že posvaril pred novo 
politično krizo v državi. 
V predvolilni kampanji sta bila pričakovano v ospredju prespanski sporazum, v skladu s katerim je država februarja letos 
spremenila ime v Severno Makedonijo, ter njeno približevanje EU in Natu. Pendarovski tako kot vlada podpira sporazum kot 
tudi spremembo imena. Strokovnjakinja za ustavno pravo Siljanovska Davkova pa tako kot stranka VMRO-DPMNE sporazum 
zavrača. Napoveduje njegovo spodbijanje na mednarodnem sodišču. 
Vendar je sporazum odprl pot državi v EU in Nato, saj je odstranil blokado Grčije, ki je napredovanje države v obe povezavi 
desetletja ovirala zaradi imena Makedonija, ki je enako imenu ene od grških pokrajin. Zaradi nasprotovanja spremembi 
imena v delu prebivalstva poznavalci opozarjajo na možnost visokega deleža abstinence med volivci. Vlada verjame v visoko 
udeležbo. Upa tudi, da se bo z izvolitvijo njenega kandidata še bolj utrdila na oblasti, ki jo je po več kot desetih letih vladanja 
VMRO-DPMNE prevzela leta 2017. 

• Ogorčenje v Avstriji zaradi podganje pesmi o migrantih. Alp. Dnevnik, Ljubljana, 23. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042884090/svet/ogorcenje-v-avstriji-zaradi-podganje-pesmi-o-migrantih  
Avstrijski politični vrh se je ostro odzval na pesem o migrantih, ki jo je v lokalnem strankarskem glasilu objavil podžupan 
mesta Braunau am Inn Christian Schilcher iz skrajne desne stranke svobodnjakov (FPÖ). 
 
Pesem z naslovom Mestna podgana migrante in Avstrijce opisuje kot podgane, ob tem pa prve poziva, naj spoštujejo in 
prevzamejo pravila, ki so si jih zamislile podgane, ki tam živijo že od nekdaj, ali pa jo brž popihajo drugam. Avtor pesmi v 
besedilu prav tako nasprotuje mešanju kultur in pravi, da bi to uničilo obe kulturi. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz iz vrst ljudske stranke je od vodstva koalicijske partnerice FPÖ zahteval, naj se distancirajo 
od »abotne« pesmi. Ta je bila objavljena v FPÖ-jevem strankarskem glasilu v mestu Braunau am Inn, kjer se je sicer rodil 
Adolf Hitler. Na sporno simboliko je opozorila predsednica socialnih demokratov (SPÖ) Pamela Rendi-Wagner, ki pravi, da 
je bilo primerjanje ljudi s podganami značilno za nacistično propagando. 
Podžupan Schilcher se je opravičil, ker je spregledal »zgodovinsko breme« primerjave ljudi in podgan ter povedal, da s 
pesmijo ni želel nikogar užaliti. Pravi, da je želel zgolj iz podganje perspektive opisati spremembe, za katere meni, da jih on 
in drugi upravičeno kritizirajo. 
Podpredsednik avstrijske vlade in predsednik svobodnjakov Heinz-Christian Strache je medtem na facebooku zapisal, da so 
očitki, ki zadnje tedne letijo zoper njegovo stranko s strani koalicijskih partnerjev in opozicije, znak, da so tekmeci nervozni 
pred evropskimi volitvami. 

• Odbora DZ obsodila vmešavanje Madžarske v svobodo izražanja v Sloveniji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. april 
2019 

https://www.dnevnik.si/1042884311/slovenija/odbora-dz-obsodila-vmesavanje-madzarske-v-svobodo-izrazanja-v-
sloveniji  
Odbora DZ za zunanjo politiko in kulturo sta danes na nujni seji obsodila vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice 
do svobode izražanja v Sloveniji. Iz vrst SDS in Levice so se sicer slišali očitki, da je današnja seja le del kampanje pred 
volitvami v Evropski parlament. 
 
Člani obeh odborov so danes z 19 glasovi podpore obsodili vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice do svobode 
izražanja v Sloveniji, še posebej v tonu note madžarskega veleposlaništva. Obenem so vladi predlagali, da v posodobljenih 
zakonskih rešitvah posebej pozorno zavaruje pravico do svobode izražanja, vztraja na transparentnosti lastništva medijev, 
spodbuja svobodne in pluralne medije v Sloveniji ter predvidi varovalke, ki bodo preprečile nedopustna vmešavanja, pritiske 
in poskuse vplivanja s strani drugih držav. Sklic nujne skupne seje so zahtevale poslanske skupine SMC, LMŠ, SD, SAB in 
DeSUS. 
Poslanec SMC Gregor Perič je v imenu predlagateljev ob začetku razprave spomnil, da je bila Slovenija v zadnjem času 
deležna "nenavadnih odzivov naših sosed" s spornimi izjavami predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, 
vmešavanjem Madžarske in kasneje razvoja glede prisluškovalne afere v arbitraži. 
Poudarek razprave je bil na protestni noti madžarskega veleposlaništva, ki ga je konec marca na zunanje ministrstvo 
naslovilo zaradi naslovnice tednika Mladina, na kateri je Orban z roko v fašističnem položaju. Ministrstvo je noto zavrnilo, 
češ da se ne vmešavajo v svobodo medijev. Odziv ministrstva je Perič pozdravil. Po oceni poslanca SMC se je Slovenija 
znašla v nekem trenutku, ko se zdi, da naše sosede na nas gledajo kot na partnerja, ki jim ni enakovreden. Današnja seja pa 
je po njegovem prepričanju jasen in odločen signal proti poseganju v Slovenijo s strani kogarkoli. 
V imenu vlade sta ministra za zunanje zadeve in kulturo, Miro Cerar in Zoran Poznič poudarila pomen svobode izražanja in 
dejala, da je to ena od vrednot, na kateri demokracija stoji ali pade. 
Cerar je ob tem zagotovil, da bo kot zunanji minister tudi v prihodnje odločno reagiral, ko bodo napadene temeljne 
vrednote demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in suverenosti Slovenije. Poudaril je še pomen gojenja dobrih 
prijateljskih odnosov s sosednjimi državami in da ta nota ne predstavlja poslabšanja odnosov z Madžarsko. 
Minister za kulturo pa je še pozval, da je treba skupno braniti in obraniti svobodo medijev in izražanja. Odzval se je tudi 
odgovorni urednik Mladine Gregor Repovž, ki pa je opozoril, da pritiska Madžarske ne bi označil za ekscesnega. Dodal je, da 
so bili pritiskov pri tedniku deležni tudi iz Slovenije v preteklem sklicu DZ. Pozval pa je ministrstvo za kulturo, naj vidi to kot 
priložnost za reformo medijske zakonodaje. Med drugim je opozoril, da je treba vzpostaviti definicijo medijev in 
propagande, ki deluje pod krinko medijev. 
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Poznič je ob tem napovedal, da bodo reformo medijske zakonodaje predložili še letos. V razpravi so bili do današnje seje 
med drugim kritični pri SDS in Levici. Poslanec SDS Branko Grims je opozoril, da se dela sramoto Sloveniji, ko se ustvarja 
umetne konflikte s sosedi, ki so predvolilno pogojeni. Da gre pri seji za predvolilno kampanjo se je strinjal tudi vodja 
poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, a je obsodil vmešavanje Madžarske. 

• Svet Evrope: BiH in Hrvaška soočeni z okrepljenimi migracijskimi pritiski. STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042884272/svet/svet-evrope-bih-in-hrvaska-sooceni-z-okrepljenimi-migracijskimi-pritiski  
Bosna in Hercegovina je lani registrirala 24.000 migrantov, kar je dvajsetkrat več kot leto prej. Od štiri do pet tisoč 
migrantov namerava iz BiH iti na Hrvaško, kjer so lani zabeležili 7500 migrantov, navaja danes objavljeno poročilo Sveta 
Evrope. Kot so izpostavili, se pritisk migracij na BiH in Hrvaško nadaljuje. 
 
Posebni poročevalec generalnega sekretarja SE Tomaš Boček je v poročilu poudaril, da si v BiH prizadevajo zagotoviti 
namestitve in osnovne storitve za številne migrante in begunce. Kot izzive je izpostavil omejene možnosti pri prošnjah za 
azil kot tudi pomanjkanje ustreznih namestitev in skrbnikov za otroke brez spremstva. 
Dodaja, da je BiH lani postala zaželena tranzitna država na zahodnobalkanski migrantski poti, kar kaže tudi dvajsetkrat več 
migrantov, kot jih je bilo leta 2017. Navedel je tudi, da finančna podpora za sprejem migrantov v BiH prihaja tudi od 
Razvojne banke Sveta Evrope (DEB) in Evropske unije. 
Hrvaška, ki je odgovorna za zunanjo mejo EU, je prav tako lani imela več migrantov kot leto pred tem. Boček dodaja, da je 
352 prosilcev za azil lani ostalo na Hrvaškem. Poudaril je, da je Hrvaška še en primer stalnega migracijskega pritiska na 
zunanjo mejo EU ter da se je Zagreb lani osredotočil na politike in ukrepe za preprečevanje nezakonitih prehodov čez mejo 
in zaščito dostopa do svojega ozemlja. Izvajanje teh politik in ukrepov je sovpadalo s poročili o prisilnem vračanju beguncev, 
je ocenil. 
Boček priporoča nadzor meje v skladu s človekovimi pravicami, kar vključuje tudi omogočanje identifikacije ljudem, ki 
zahtevajo mednarodno zaščito. "Hrvaška bi morala vzpostaviti verodostojne pritožbene mehanizme in preiskave za 
obravnavo obtožb o slabem ravnanju na meji," je zapisal. 
Izpostavil je, da so hrvaške oblasti uspešno sprejele migrante in begunce, je pa treba zagotoviti dodatne zmogljivosti za 
otroke brez spremstva. Navaja, da Hrvaška za letos načrtuje odprtje dveh novih centrov za začasno namestitev otrok brez 
spremstva. Poročilo SE tako Hrvaško kot BiH poziva, naj razvijeta alternative obstoječim centrom za migrante. 
Poročilo temelji na Bočekovem obisku v BiH in na Hrvaškem julija in novembra lani. Pred tem je obiskal tudi ostale države, ki 
so na balkanski migrantski smeri: Turčijo, Grčijo, Bolgarijo, Severno Makedonijo, Srbijo in Madžarsko. 

• Generalni sekretar FPÖ zagrozil voditelju avstrijske nacionalke. STA. Dnevnik, Ljubljana, 25. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042884345/svet/generalni-sekretar-fpo-zagrozil-voditelju-avstrijske-nacionalke  
Generalni sekretar FPÖ Harald Vilimsky je med nedavnim intervjujem zagrozil voditelju avstrijske ORF Arminu Wolfu s 
posledicami, kjer je slednji karikaturo podmladka FPÖ primerjal z antisemitsko nacistično propagando. Poslanci avstrijske 
opozicije so se na nastop Vilimskyja odzvali z ogorčenjem, danes na spletni strani poroča Deutsche Welle. 
 

 
Slika: Harald Vilimsky. Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa 
 
Uredniški kolegij avstrijske radiotelevizije ORF je grožnjo Vilimskyega, ki je tudi kandidat koalicijskih svobodnjakov (FPÖ) na 
Evropskih volitvah, označil za "osebno grožnjo" voditelju Wolfu in jo ostro obsodil. Dodali so, da doslej noben politični 
voditelj ni izrekel tovrstne grožnje kakemu voditelju. Bivši vicekancler iz vrst svobodnjakov Norbert Steger, ki je trenutno na 
čelu kuratorija ORF, je na drugi strani Wolfovo primerjavo označil za nezaslišano in predlagal, da bi moral Wolf kandidirati za 
socialdemokrate. 
Odzval se je v sredo zvečer tudi pristojni minister Gernot Blümel iz vrst vladajoče Ljudske stranke, ki je sprva dejal, da ne bo 
"komentiral vsakega intervjuja", nato pa vendarle dejal, da je proti vmešavanju politike v delo novinarjev, vendar pri tem ni 
nikogar poimensko navedel, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. 
Podmladek FPÖ avstrijske Štajerske je nedavno objavil karikaturo, na kateri je prikazan svetlolasi par v tradicionalni zeleni 
noši, ki ga ogrožajo sivi priseljenci z dolgimi nosovi, bradami in grbami z minaretoma v ozadju ter napisom Tradicija premaga 
migracijo. 
Med pogovorom z Vilimskym je voditelj Wolf pokazal karikaturo in nato vprašal Vilimskyega, kako se upodobitev migrantov 
razlikuje od antisemitske upodobitve Judov v nacističnem glasilu Der Stürmer (Napadalec). Vilimsky je v odgovoru dejal, da 
ta primerjava preseže vsako mero in ga je nekaj, "kar ne more biti brez posledic". FPÖ, ki je koalicijska partnerka avstrijske 
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vlade, je bila že v preteklosti v sporu z ORF, ki jo je stranka obtožila, da je levičarsko usmerjena. Stranka se tudi zavzema za 
odpravo televizijske naročnine, s katero se financira avstrijska javna televizija. 
Steger je lani tudi zagrozil, da bo zaradi nezadovoljstva nad poročanjem televizije odpustil tretjino tujih dopisnikov. Prav ta 
spor je bil vzrok, da je Avstrija v zadnjem Globalnem indeksu svobode medijev Novinarjev brez meja zdrsnila za pet mest, še 
poroča Deutsche Welle. 
 

Večer, Maribor 

• (INTERVJU) Miro Cerar: Nočemo pristati na začetek konca EU. Intervju: Miro Cerar. Pogovarjal se je: Boris 
Jaušovec. Večer, Maribor, 20.04.2019 

Miro Cerar, slovenski zunanji minister 
https://www.vecer.com/intervju-miro-cerar-nocemo-pristati-na-zacetek-konca-eu-6695340  
S slovenskim zunanjim ministrom o Natu, Evropski komisiji, arbitraži, evropskih volitvah in o bolj uravnoteženi slovenski 
zunanji politiki. 
Nedavno ste se vrnili iz Washingtona, kjer ste bili na slovesnosti ob 70-letnici vojaškega pakta Nato. Tam smo slišali tudi 
kritike ZDA na Turčijo pa Nemčijo, kjer so omenjali, ne le da bo s Severnim tokom dve še bolj odvisna od ruskega plina, 
ampak da daje premalo denarja za obrambo, kar pa je tudi očitek Sloveniji. Kako je bilo? 
 
"Nato je najmočnejša in najuspešnejša obrambna zveza, njeno čvrstost dokazuje 70-letnica. Slovenija je v dobri družbi. 
Članice si delimo obrambni interes, kar je za nas kot majhno državo izrednega pomena, smo pa zavezane tudi istim 
vrednotam, kot so vladavina prava, spoštovanje mednarodnega prava in demokracija. Nato ni samo obrambna zveza, 
definitivno ima tudi močne politične učinke. Za nas predstavlja tudi načelo in vrednoto solidarnosti. Če bi bila katerakoli 
članica ogrožena ali napadena, bi ostale delale tako, da bi ji pomagale. Zelo pomembno je biti vključen v takšen kompleksen 
obrambni ščit, kajti sami nismo sposobni zagotoviti tolikšne stopnje obrambe in varnosti, po drugi strani pa je to na koncu 
za nas ceneje. Tako nam recimo zračno obrambo v veliki meri zagotavljajo zaveznice. 
Prav je, da smo med seboj odkriti. Kakorkoli že smo kritični do predsednika ZDA - tudi ker se na nekaterih področjih odmika 
od multilateralizma, ker enostransko posega v nekatere dogovore, kakršen je z Iranom -, je zahteva po izpolnjevanju zavez iz 
Walesa, da pridemo do obljubljenega finančnega dela podpore Natu, torej do dveh odstotkov BDP, utemeljena. To zavezo je 
sprejela tudi Slovenija. Pomembna je dinamika, kako priti do dokončne izpolnitve. Tega seveda ne moremo storiti čez noč. 
Slovenija je tu še med državami, ki to zavezo izpolnjujejo v manjši meri, smo pa po drugi strani med vodilnimi državami v 
Natu, ki izpolnjujejo svoje zaveze na misijah, denimo v Afganistanu, na Kosovu, tudi v Latviji. 
Kritiko glede finančnih obveznosti jemljemo kot utemeljeno in v veliki meri tudi smiselno. Dejstvo je, da se je Slovenija v 
preteklih letih zapeljala v globoko krizo in je izgubljala na vseh področjih. Tako so se razmere poslabševale tudi na 
obrambnem področju. Že v prejšnjem vladnem mandatu smo začeli stanje izboljševati. Je pa to še zelo zahteven proces. Z 
Natom si zagotavljamo varnost, ki je predpostavka razvoja, normalne družbe in blaginje. Kjer varnosti ni, so države v 
ekonomskih, socialnih in drugačnih stiskah, da ne govorimo o posameznikih. Naše članstvo v Natu je naša zavarovalna 
polica. 
Podobno učinkuje tudi Evropska unija (EU). V njej smo pod skupnim dežnikom načel in pravil, ki so izraz razvoja naše 
civilizacije po drugi svetovni vojni, se pravi strpnosti, človekovih pravic in vladavine prava. V Natu in EU sedimo za isto mizo 
z največjimi. V Washingtonu sem tako sedel za mizo z 29 drugimi zunanjimi ministri mnogih najpomembnejših držav sveta 
na treh pomembnih posvetih o terorizmu, Rusiji in o Natu samem. Slovenci smo enakopravni sogovorniki, naš glas se sliši, 
dajemo svoje predloge in soustvarjamo politiko obrambne zveze. Na takih srečanjih se lahko ob robu bilateralno pogovarjaš 
še o marsičem drugem, kar kot minister zmeraj izkoristim." 
Nesprejemljivo je, če kdo hoče posegati v svobodo medijev 
Ko govoriva o dvostranskih odnosih, imamo s Hrvaško arbitražno razsodbo o meji, incidenti v Piranskem zalivu pa se 
kopičijo in tudi incidenti recimo s prisluhi se ponavljajo. Pravite, da sedimo za isto mizo z največjimi, pa Evropska 
komisija, kjer naj bi pristojni komisar Frans Timmermans bdel nad implementacijo arbitraže, še kar molči ali pa, v 
najboljšem primeru, papagajsko ponavlja neko staro izjavo ne glede razvoj dogodkov. 
"Evropska komisija je sprva igrala pozitivno in konstruktivno vlogo, saj je ob več priložnostih pisno in javno zagotavljala 
edino sprejemljivo stališče, da naj se arbitražna odločba spoštuje in implementira. Potem pa je prišlo do nekega, rekel bi 
politikantskega preobrata. Očitno se je delovanje te komisije vsaj v enem delu spolitiziralo, kar se je pokazalo že, ko je 
komisija ob sprejetju arbitražne odločbe nekoliko oklevala pri svoji izjavi. A je ta politizacija po strankarski liniji šla še dlje. 
Skrb vzbujajoče so interesi predstavnikov politične skupine EPP (Evropske ljudske stranke) odigrali ključno vlogo. Nekateri 
nosilci položajev iz te skupine so v Evropski komisiji preprečili, da bi neodvisno in strokovno pravno mnenje, kasneje 
objavljeno v nemškem časopisu, prišlo na sejo komisije. Če pristanemo na takšno nesprejemljivo prakso, pristanemo na 
začetek konca EU, saj vladavino prava preglasi politični voluntarizem v korist tega ali onega. To pomeni prevlado argumenta 
moči in sile nad argumentom prava in demokracije. Zato pričakujem, da bo komisija v prihodnje delovala, kakor je treba, v 
skladu z vladavino prava. 
Sosed si ne izbiramo, a je treba z njimi gojiti dobre odnose, kolikor je to mogoče. Biti pa moramo realni. Z nobeno sosedo 
pač nimamo povsem neproblematičnih odnosov, čeprav imamo z vsemi v pretežni meri dobrososedske odnose. S Hrvaško 
imamo normalno in uspešno gospodarsko sodelovanje, dobro sodelujemo na kulturnem področju, politično imamo na vseh 
drugih področjih, ki so nesporna, konstruktivno komunikacijo. Zelo dobro sodelujemo v obmejnem pasu tako z župani kot z 
ljudmi na obeh straneh meje. Iz Slovenije potujemo na Hrvaško kot turisti in obratno. Pretok je zelo velik in razvili smo 

https://www.vecer.com/avtor/boris-jausovec-5946
https://www.vecer.com/avtor/boris-jausovec-5946
https://www.vecer.com/intervju-miro-cerar-nocemo-pristati-na-zacetek-konca-eu-6695340


mnoge prijateljske vezi. Zavoljo dveh ali treh sporov, ki so lahko še tako hudi, ne smeš pokvariti odnosov med ljudmi. To bi 
bilo lahko dolgoročno usodno. Ko enkrat vzdražiš čustva, ko skregaš ljudi med seboj, je to zelo težko popraviti. Prizadevam 
pa si, da smo v sporih okoli arbitraže, glede luksemburškega sodišča, z Novo Ljubljansko banko pred sodiščem v Strasbourgu 
odločni in jasni. Da Hrvaški povemo, kar ji gre, in zahtevamo spoštovanje pravil in dogovorov, predvsem tudi evropskega in 
mednarodnega prava." 
Hrvaška bo verjetno kmalu zahtevala vstop v schengenski mejni režim pa tudi v OECD. Na južni meji bi odpadla kontrola, 
kar bi bilo za Slovenijo koristno. Toda, ali ne bo naš spor o meji vplival na to? 
"Seveda je v slovenskem interesu, da Hrvaška postane del schengna, saj nas nadzor na meji finančno in kadrovsko 
obremenjuje. Želimo si tudi, da Hrvaška vstopi v OECD. A za oboje mora izpolniti pogoje. Hrvaška pa ne spoštuje vladavine 
prava, ki je eden temeljnih elementov meddržavnega, evropskega in mednarodnega sodelovanja. Če ne spoštuješ pravnih 
pravil, če ne spoštuješ zavez, ki si jih dal v mednarodnih sporazumih, si neverodostojen. Prav nespoštovanje schengenske 
meje, zdaj ko vemo, kje ta meja na primer poteka v Piranskem zalivu, kaže na hrvaški popolnoma ignorantski odnos, kar tudi 
ni v duhu dobrososedskih odnosov. Ne morem si predstavljati, da bi katerakoli druga država lahko pristala na to, da sme kdo 
napredovati, postati član schengenskega režima, ne da bi spoštoval temeljne vrednote in principe evropskega in 
mednarodnega prava. Hrvaška daje s tem tudi izjemno slab signal širši regiji Zahodnega Balkana, kjer si prizadevamo, da bi 
prevladale evropske vrednote, kjer si prizadevamo za politiko odprtih vrat. Hrvaško ravnanje povsem demotivira države, ki 
si želijo vstopa v EU, da bi naredile napredek v smeri spoštovanja prava, češ, zakaj bi se mi trudili, če pa lahko članica EU 
povsem nekaznovano krši mednarodno in evropsko pravo, pa tudi svojo pogodbeno zavezo, ki je bila pogoj za njen vstop v 
EU. Dobri odnosi in vladavina prava se gradijo desetletja, porušijo pa se lahko z nepremišljenimi izjavami ali dejanji v nekaj 
dneh." 
Ali Slovenija nezadovoljstvo Hrvaški kaže tudi tako, da na meji z njo pušča tisto žico, ki ste jo postavili še vi kot premier? 
"Odločitev za postavitev te žičnate ograje oziroma tehničnih ovir na meji je bila tedaj težka. Tega si nisem želel, pa vendar 
sem kot premier moral zaščititi dobrine, premoženje in varnost naših prebivalcev ter interese našega gospodarstva. 
Spomniva se, bil je čas, ko je v slabega pol leta več kot pol milijona migrantov prešlo Slovenijo. Spomniva se, da so hrvaški 
oblastni organi namenoma pošiljali na tisoče ljudi čez zeleno mejo tudi ponoči in prek vode. Kaj bi se bilo zgodilo, če bi ti 
ljudje še naprej tako prihajali v Slovenijo? Razpršili bi se po naših vaseh in mestih in v nekaj tednih ali celo dnevih bi imeli pri 
nas na stotisoče sestradanih in v stiski. Kako je mogoče, da nekateri še ponavljajo, da bi takrat Slovenijo mogli zavarovati 
brez tehničnih ovir? Ob 760 kilometrih meje s Hrvaško to preprosto ni bilo mogoče. S tehničnimi ovirami smo prisilili 
Hrvaško, da je začela ukrepati kot država. To je bil do zdaj nemara edini ukrep, ki ga je Hrvaška razumela. Vse prejšnje 
besede, vsi prej podpisani sporazumi niso bili dovolj. Hrvaška jih je vselej prekršila. Šele s pomočjo teh ovir smo lahko 
preusmerili desetine tisočev migrantov na vstopne točke, kjer mo jih lahko evidentirali, organizirali sprejem in pošiljanje 
naprej. Tam so dobili obleko, hrano, zdravstveno oskrbo. Resnično ni bilo druge možnosti, da jim omogočimo humano 
obravnavo in hkrati zagotovimo varnost in normalno delovanje države." 
 
Zdaj je ta veliki begunski val že nekaj let mimo. Je to še zmeraj potrebno? 
"Policija in stroka menita, da je to še potrebno. Sam sem med prvimi, ki si želimo, da bi to lahko umaknili. Toda poglejte, lani 
se je za štirikrat povečalo število migracij v Slovenijo iz Hrvaške. Naraslo je na 9000 ljudi, od tega smo jih več kot polovico 
vrnili na Hrvaško, preostale pa obravnavali v skladu s postopki, čeprav so mnogi šli naprej. Tega ne moreš obvladovati zgolj s 
človeško silo, saj ob tako dolgi meji nimamo dovolj policistov in vojakov. Se pa tudi sam vseskozi zavzemam, da se te žičnate 
ovire nadomeščajo s panelnimi ograjami in drugimi učinkovitimi ukrepi. Pristojni organi skrbijo za ljudi in za živali, da ne 
pride do nesreč. Migracije danes vodijo kriminalne, hudodelske združbe, organizirani tihotapci ljudi. 
Če nam ne bi v letu 2016 na podlagi slovenske pobude in akcije uspelo zapreti balkanske migrantske poti, bi bili še danes 
tudi v Sloveniji priča velikim migracijskim tokovom. Ne pozabimo, tedaj so Avstrijci rekli, da bodo v nekem trenutku zaprli 
mejo, njim pa Nemci. Če mi ne bi ustavljali migrantov, bi to pomenilo, da bi se jih stotisoče ustavilo v Sloveniji in iz tega žepa 
ne bi imeli kam iti. Toliko ljudi ne bo mogli uspešno obvladati, še manj integrirati v našo družbo. Zato smo pomagali 
Makedoniji, da je uspešno zaprla mejo z Grčijo in vzpostavila učinkovit nadzor. V zapiranju balkanske poti je bila Slovenija 
ključna akterka." 
Doživeli smo tudi neprimerne izjave predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. Ste morda podpisali peticijo 
za njegov odstop? 
"Pravzaprav sem storil več. Kot zunanji minister sem mu v imenu naše države in vseh Slovencev nemudoma napisal uradno 
in ostro pismo, ki je bilo tudi javno objavljeno. Odzval se mi je hitro z opravičilom vsem slovenskim državljankam in 
državljanom, da je bila izjava napačna in da se bo v prihodnje zavzemal za skupne evropske vrednote. Tajaniju bo kmalu 
potekel mandat. Peticija ne more doseči njegovega odstopa, moje pismo pa je doseglo njegovo javno opravičilo. Poleg tega 
sem se o tej zadevi v Bruslju pogovarjal z italijanskim zunanjim ministrom. Zadevo sva razčistila, distanciral se je od izjav 
Tajanija, ki ni govoril v imenu italijanske države. Zagotovil mi je, da Italija nima nobenih ozemeljskih teženj do nas. Kot 
zunanji minister sem ukrepal na vseh primernih ravneh." 
V vaši prisotnost pa je vaš britanski kolega Jeremy Hunt Slovenijo imenoval za nekdanjega sovjetskega vazala. Se vam je 
morda kasneje opravičil? 
"To je bila malce drugačna situacija. S Huntom sva imela predtem zelo dobre, konstruktivne pogovore o tem, da bodo tudi 
po brexitu interesi slovenskih državljanov v Združenem kraljestvu zavarovani. Ko pa sem pred novinarji slišal to njegovo 
ponesrečeno izjavo, ga iz vljudnosti nisem hotel prekinjati. Potem je odhitel na srečanje s predsednikom vlade in sem res 
zamudil priložnost, da bi se javno odzval. V tem je bila moja nerodnost, toda tisti, ki delajo iz tega veliko zgodbo, 
spregledajo ali zamolčijo pa bistvo najinega srečanja, imajo za to v resnici neprimeren motiv. Takoj ko sva se s Huntom 



ponovno srečala, sem mu zadevo razložil. Podal mi je svoje obžalovanje in podaril sem mu izvrstno zgodovinsko knjigo s 
priročniki britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci Slovenci v očeh imperija. Sporočilo je bilo jasno. Zadeva je 
tako razčiščena, želel pa bi si seveda, da do spodrsljaja ne bi prišlo." 
Ste pa promptno in lepo odgovorili na madžarsko noto zavoljo Mladinine naslovne karikature. 
"Presodil sem, da je treba v kali zatreti vsakršne pritiske ali napade na medije. Treba je zaščititi svobodo misli in izražanja. 
Zato sem se nemudoma odločno odzval na neprimerno madžarsko intervencijo v pisni noti. Nesprejemljivo je, če kdo hoče 
posegati v svobodo medijev. Ne želim si, da bi se ta vrsta politike, ki se v določeni meri uveljavlja v sosednji državi, začela 
seliti k nam. Svoboda medijev je kakor človekove pavice eden od temeljev demokracije. Oblast vanjo ne sme posegati. 
Vmešavanje tujih držav in predstavnikov ter pritiski na uredniško politiko slovenskih medijev so povsem nedopustni." 
Kaj pričakujete od majskih evropskih volitev, sploh v luči zloveščih napovedi o okrepitvi evroskeptičnih, populističnih in 
skrajnih strank? 
"Kot državljan Slovenije in Evrope si želim, da na teh volitvah skrajneži ne bi prevladali. Prevladati moramo tisti, ki se 
zavzemamo za liberalne vrednote, na katerih je EU zgrajena. To so demokracija, vladavina prava, predvsem pa človekove 
pravice pa strpnost, človekovo dostojanstvo in solidarno sobivanje. 
Nasprotujem levim in desnim ekstremizmom, ki želijo narode in skupine v Evropi spreti med seboj do te mere, da bi se vrnili 
v obdobje konfliktov, kot to poznamo iz prejšnjega stoletja, ko smo v Evropi povzročili dve svetovni vojni. Zavedam se, da 
ima EU tudi številne pomanjkljivosti, a alternativa, ki jo omenjeni nudijo, je vračanje v zgodovino. Želim si, da bi bila 
udeležba na volitvah čim višja, da bi tudi tisti v Sloveniji, ki razumejo, da je EU garantka naših pravic in varnosti, šli na 
volišča. Bistvo teh volitev bo spopad z levimi in desnimi skrajneži, ki želijo EU oslabiti in razrahljati, ter tistimi strankami, 
kamor sodi tudi SMC, ki si želimo povezane Evrope v korist mladih, Evrope odprtih notranjih meja, Evrope, kjer lahko 
podjetniki delujejo čezmejno, Evrope solidarnosti, izmenjave kultur in trajnostnega razvoja. 
Brexit nam poučno kaže, do česa lahko pride, če kdo verjame nepremišljenim in tudi zlonamernim politikom. Zdaj v 
Združenem kraljestvu ne vedo, kako se izviti iz te težave, prizadeti bodo predvsem mladi. Zato je pomembno, da mladi 
gredo na volitve. Z njimi bi bil izid britanskega referenduma zagotovo drugačen." 
Govorili ste o solidarnosti, a zadnja kriza je Grkom izstavila strašen račun. Mnogi se bojijo, da bomo takšno politiko še 
plačevali in bomo ob tem morali stiskati lastne pasove, kajti glavne evropske stranke, od konservativnih do liberalnih in 
socialnih, še niso našle pravega odgovora. 
"Zato pa poudarjam vladavino prava, ki pomeni red in organiziranost. Migracije moramo urejati že na zunanjih mejah EU, 
znotraj pa spoštovati pravila medsebojnega sobivanja. Varnost je predpostavka, da lahko svobodno živimo s človekovimi 
pravicami. Princip varnosti se zlorablja za sejanje umetnega strahu. Če je človek prestrašen, je to plodno področje za 
diktatorje vseh vrst, ki človeka ne zavarujejo, temveč ga zasužnjijo v novi obliki totalitarizma. V Evropi imamo nešteto takih 
primerov. 
Seveda je varnost temeljna skrb tudi liberalne države, saj omogoči vladavino prava. Vrednota solidarnosti pa pomeni, da si 
vendarle pomagamo. Omenili ste grško krizo. V prvi grški krizi je bila tudi Slovenija v hudi stiski, a smo se solidarno odzvali, 
ker je bilo Grkom še težje. Tudi pri drugi krizi cene, blizu sto milijard evrov, niso plačali samo grški državljani, ampak jo je 
plačala vsa Evropa. Odzivali smo se solidarno, da ne bi Grčije izgubili iz evropske družine. Mora pa poleg solidarnosti biti 
neka stopnja odgovornosti samih zase. Tudi Slovenija je najprej odgovorna sama zase. Če bomo uspešni, kakor smo se tudi 
prebili iz krize, potem ne bomo pod grožnjo neke trojke in plen zunanjih dejavnikov. Če si uspešen, postaneš partner in to 
smo v zadnjih treh, štirih letih dosegli. Na svetovnem zemljevidu smo spet verodostojni partnerji. Danes naši podjetniki 
veliko lažje sodelujejo s tujimi podjetji, ker je Slovenija dobila blagovno znamko države, ki je vredna zaupanja in ni več v 
krizi. Še pred dobrimi štirimi leti so naša podjetja tujci preverjali na vse načine, ker niso bili prepričani o sodelovanju z njimi. 
Tako globokega padca si Slovenija ne sme več dovoliti." 
Nekateri menijo, da je slovenska zunanja politika večtirna. Je to videti v razdoru med politiki ob priznanju predsednika 
venezuelske skupščine za začasnega predsednika ali v tem, da Slovenija še zmeraj ni priznala Palestine? 
"No, pri Venezueli ni bilo nobene večtirnosti, saj so bili vlada, zunanje ministrstvo in predsednik države na istih valovnih 
dolžinah. Dal sem jasen predlog, da Juana Guaidoja prepoznamo za začasnega predsednika države zgolj za to, da skliče nove 
volitve in zagotovi demokratični proces. Predsednik Nicolas Maduro ni bil izvoljen na volitvah, ki bi bile priznane kot 
demokratične. Izvaja diktatorske prakse, država je ekonomsko popolnoma neuspešna in drsi v nasilje. Prišlo je do 
humanitarne katastrofe in do bega več kot treh milijonov ljudi čez mejo. Celo slovenska skupnost v Venezueli me je s 
pismom obvestila, da primanjkuje hrane in zdravil, ter prosila, da Guaidoja prepoznamo za predsednika. Nismo šli dlje od 
tega, predlog je bil v vladi sprejet, predsednik Borut Pahor ga je podprl. 
Tega ni mogoče primerjati s priznanjem Palestine, saj gre tu za priznanje države. Sem zagovornik priznanja v mejah iz leta 
1967 in z dvojnim glavnim mestom Jeruzalemom. A tega ne smemo storiti na vrat na nos, saj ne bi imelo za Palestince 
nobenega pozitivnega učinka. Imelo pa bi negativne učinke za Slovenijo na politični, tudi na gospodarski in finančni ravni. 
Počakati moramo, da se v EU oblikuje vsaj manjša skupina držav, in bomo skupaj storili ta korak, saj bi šele to imelo 
politično težo in morda praktične učinke." 
Napovedali ste uravnoteženje odnosov Slovenije v zunanji politiki, kar je letelo na Rusijo in ZDA. Lahko preprosto 
vprašam: se nam po nekaj Putinovih obiskih obeta obisk Donalda Trumpa? 
"Uspešnosti naše politike ne moremo meriti zgolj po obiskih določenih državnikov. Je pa to lahko pomembno v odnosu do 
določenih držav. Priznajmo, da smo z ZDA v zadnjih desetih letih imeli premalo stikov na visokih političnih ravneh. Zato sem 
že lani, ko sem postal zunanji minister, šel v ZDA in se sestal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Stike 
ohranjamo naprej, a ti stiki niso v celoti primerljivi s stiki z visokimi ruskimi voditelji. Tako Medvedjev kot Putin sta Slovenijo 



obiskala zavoljo pietetnega spomina ob Ruski kapelici in seveda smo ob tem opravili delovne pogovore. Ko sem bil še 
premier, sem se denimo s kitajskim premierom delovno srečal petkrat. To sedanji premier Marjan Šarec nadaljuje. 
Vedeti moramo, da je pri gospodarskem sodelovanju z Rusijo, Azijo, Afriko in Južno Ameriko veliko bolj pomembno, da 
gospodarstvenikom vrata odpre politika. Slovenija mora imeti dobre odnose na vse strani. To, da smo na politični ravni v 
zadnjem času z ZDA izboljšali odnose, ne pomeni, da smo z Rusijo te odnose poslabšali. Smo pa na prvem mestu članica EU, 
tukaj je naš primarni interes. V času, ko Rusija krši mednarodno pravo, Slovenija pa kot članica EU sodeluje pri sankcijah, so 
ti odnosi nekoliko omejeni, vendar jih vseeno ohranjamo na dobri ravni. Odpirati si moramo še poti v druge dele sveta. Naj 
omenim države Zahodnega Balkana, kjer je naše gospodarstvo močan investitor. Pomembno je imeti dobrososedske odnose 
tudi do Furlanije - Julijske krajine ali do avstrijskih Koroške in Štajerske. Čeprav so to regije, imajo močan gospodarski in tudi 
kulturni vpliv. Nadaljevati je treba naše dobro sodelovanje z Japonsko. Stkali smo močne vezi že v prejšnjem mandatu in 
žanjemo investicije, kot so Yaskawa, Longstrom, Nedo. Zato se na zunanjem ministrstvu ukvarjamo z gospodarsko 
diplomacijo. Veleposlaništva se trudijo odpirati vrata našim podjetjem v tujini, doma pa se trudimo za kar najbolj kvalitetne 
investitorje. Tako smo v bližino Maribora pripeljali Magno, visoko razvito kanadsko podjetje s čisto tehnologijo, ne pa, kot se 
skuša prikazati v medijih, ravno obratno. To je največja greenfield investicija v samostojni Slovenijo, in to v podravsko regijo, 
ki je ena najbolj prizadetih." 
Kaj so mediji delali narobe? 
"Pri Magni se je videlo, kako nevarno je razširjati dezinformacije. Ljudje so bili deležni številnih laži, ki so jih strašile. 
Medtem se je sredi Maribora odprla avtomobilska lakirnica, dobila je dovoljenja čez noč, vse oči pa so bile zavoljo nekaterih 
političnih manipulantov uprte samo v Magno." 
Pravite, da zoper vašo stranko SMC poteka nekakšna medijska gonja. Lahko to pojasnite? 
"Gonja zoper SMC se nadaljuje tudi s tisto neslavno maketo drugega tira. V tem medijskem linču nam popolnoma 
neutemeljeno pripisujejo zlorabe. To je tipičen primer, kako politično stranko diskreditirati popolnoma neutemeljeno. 
Nobeden od političnih akterjev pri tej maketi, recimo Jure Leben ali Peter Gašperšič, ni v nobenem od postopkov, ki sedaj 
tečejo, 120 tisoč evrov za maketo pa ni bilo nikoli izplačanih, zato država in davkoplačevalci niso bili nič oškodovani. Izplačilo 
smo preprečili takoj, ko se je pojavil dvom o pravilnosti. Najbolj žalostno je, da se je z lažnimi dokumenti želelo na televiziji 
prikazati, da sem celo jaz sodeloval pri tej zadevi, kar je bila popolna laž. Kot je popolna laž, da je SMC kadarkoli sodeloval s 
podjetjem Futura. Nato smo o tem cel mesec poslušali razprave. Napadi so prihajali tudi od vladnih partnerjev, a s tem ne 
slabijo samo SMC, ampak celo našo vlado. Nihče pa ne razpravlja več o tem, da utegne zadeva TEŠ 6 zastarati. Pa so 
državljani tam izgubili na stotine milijonov evrov. Nihče se več ne spomni Patrie, kjer smo bili oškodovani za desetine 
milijonov evrov, pri čemer so v tujini dokazali, da so nekateri v Sloveniji izvajali koruptivne posle. Ko je bilo dokazano in 
priznano, da je neka stranka vzela skoraj za pol milijona nezakonitega kredita, pa se je razprava v medijih zaključila v nekaj 
dneh brez kakršnih koli pozivov h konsekvencam in k odstopom." 
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Slika: Občinska stavba v Ilirski Bistrici, ki ostaja iz časa, ko je bilo mesto pod italijansko fašistično okupacijo. Foto: Mateja 
Grošelj  
 
Povezanost protestov občank in občanov, združenih v civilne iniciative, z etabliranimi političnimi strankami in oblastmi ni 
nova. V soboto pripravljajo protest občank in občanov tudi v Ilirski Bistrici - zbrali se bodo ob 9. uri v Jelšanah. 
V vasi na jugu države se je včeraj mudil notranji minister Boštjan Poklukar, ki je občanom in občankam pojasnjeval, da je 
število nedovoljenih prehodov meje v njihovi občini primerjalno gledano z občinami proti vzhodu relativno nizko. A lokalna 
vznejevoljenost je velika in se širi tudi od vodstva občine med ljudi. Tako na uradni strani občine zbirajo fotografije "divjih 
odlagališč", ki jih pripenjajo na zemljevid, kje je kdo našel in fotografiral pozabljena oblačila ali zapuščen nahrbtnik s hrano 
in odejami, ki pričajo o poskusih ljudi, da bi dosegli, kar si predstavljajo kot obljubljeno varnost Evrope. 
Ilirskobistriški župan iz vrst SD Emil Rojc se zaklinja, da ne bo dopustil, da bi v občini državne oblasti postavile sprejemno-
registracijski center. Tega država trenutno nima namena narediti, ampak je to zgolj možnost v primeru povečanega prihoda 
begunk in migrantov na slovensko mejo. Napovedan občinski referendum o tem vprašanju, ki so ga želeli razpisati 
ilirskobistriški občinski svetniki, je upravno sodišče v začetku meseca prepovedalo. 
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Ilirskobistriški župan Emil Rojc je pojasnil, da sobotni shod pripravlja civilna iniciativa in ne občina. Sam civilno iniciativo 
sicer podpira, na uradni strani občine pa so tudi poobjavili njihovo izjavo, ki pojasnjuje njihovo zahtevo, da bi se mejo 
varovalo "s policijo, vojsko in vsemi tehničnimi sredstvi", tako da "ilegalni prehodi meje ne bodo več mogoči". Župan 
zagotavlja, da za shod ne bodo namenili sredstev iz občinskega proračuna. 
V stranki SD, ki ji predseduje predsednik državnega zbora Dejan Židan, pravijo, da sobotnega shoda ne podpirajo, niti se ni 
župan iz vrst SD o tem "posvetoval z vodstvom ali organi stranke SD". V stranki pojasnjujejo, da protest vidijo predvsem "kot 
izraz nemoči lokalnega prebivalstva, ki se čuti nekoliko zapostavljenega s strani notranjega ministrstva". Pri tem so 
prepričani, da bi se morali člani vlade in notranjega ministrstva "pred sprejemom vsakršne odločitve, ki se navezuje na 
določeno območje, z ljudmi tam odprto pogovoriti in dogovoriti vse podrobnosti". V SD verjamejo, da je do sobote "še 
mogoče, na vseh straneh, storiti vse potrebno, da do shoda vseeno ne pride". Pravijo, da "razumemo in podpiramo lokalno 
prebivalstvo, da izrazi svoja stališča, bolj kot o podpori ali nepodpori shoda pa bi se morali spraševati, kaj bo naredilo 
ministrstvo za notranje zadeve". V vladni stranki so namreč prepričani, da "sta strah in negotovost med ljudmi velika" in da 
se ju "lahko odpravi le s politiko iskrenega dialoga", saj je po njihovem srž vsega v pomanjkanju informacij. A hkrati 
opozarjajo, da bi veljalo dialog voditi za zaprtimi vrati.  
Zaradi ugrabljenega političnega dialoga leta 2016 je v Kranju prišlo do lokalnega rasističnega upora proti nastanitvi šestih 
mladoletnih beguncev brez spremstva v tamkajšnjem dijaškem domu. O tedanjih manipulacijah, pri katerih so sodelovale 
tudi občinske oblasti, in psihološki igri s ksenofobnimi predsodki je nastala nagrajena gledališka igra 6 v režiji Žige 
Divjaka.   
Drugačno mnenje imajo nekateri lokalni prebivalci, ki so ogorčeni, da se jih poskuša zvleči v pridobivanje političnih točk na 
temelju sovraštva. Še dodatno neprijetno presenečenje so doživeli v preteklih dneh člani lokalnega pihalnega orkestra. 
Prejeli so namreč obvestilo, da bodo morali v soboto pred vajo imeti "še en špilček za občino". Enega od članov orkestra je, 
kot je mogoče razbrati iz posnetka komunikacije, s katero razpolagamo na uredništvu, namreč poklical sam župan, da naj 
člani orkestra pridejo igrat v Jelšane v soboto zjutraj pred deveto. 
 

 
Slika: Župan Emil Rojc pravi, da civilno iniciativo, ki organizira shod, podpira, a da za shod ne bo šlo nič občinskih 
sredstev. Foto: Mateja Grošelj 
 
Ilirskobistriški župan Emil Rojc nam je odgovoril, da "nisem zahteval od nobenega društva, da se udeleži shoda" in da je 
seveda mnenja, da "je udeležba na protestu stvar vsakega posameznika, zato tudi nisem od nikogar zahteval, da se protesta 
udeleži proti svoji volji". V SD pravijo, da se jim zdi "absolutno neprimerno", da bi občinske oblasti od društev, ki delujejo v 
občini, pričakovale, da bodo sodelovala na shodu. "O sodelovanju na shodih bi se moral vsak odločiti sam, po svoji vesti in 
prepričanju, brez pritiskov ali negativnih posledic zaradi svoje odločitve," pravijo v stranki. 
Pihalni orkester Ilirska Bistrica, ki je dolgo igral pod taktirko Josipa Grgasovića, v občini deluje kot prostovoljno društvo že 
triindvajseto leto. Orkestru zdaj dirigira Matjaž Kafol, misel, s katero so se opisali na družbenih omrežjih, pa je "glasba je 
hrup, ki misli". Po naših informacijah ni bilo na internem glasovanju med člani orkestra niti enega glasu za to, da bi v soboto 
igrali na protestu. 
Član orkestra Jaša Montani je v sredo dejal, da ga je groza opazovati, kako se kraj, ki ga razume za svoj dom, polni s 
sovraštvom. Na družbenem omrežju je kasneje spomnil na simbolnost sobotnega praznika, dneva upora proti okupatorju in 
na zgodovino krajev, ki je zapisana v boju proti fašizmu. Zato je jeza ob "fašistoidnem protestu proti nastanitvenemu centru 
za migrante v Jelšanah na hrvaški meji" še toliko močnejša, ogorčenje, na kakšen način se k protestu novači ljudi, pa večje. 
Zapisal je, da tovrstni protesti postajajo stalnica v času, ko oblasti "prepričujejo ljudstvo, da je njihov glavni sovražnik lačen 
in premražen migrant". Pod njegov zapis je predsednik društva Pihalni orkester Ilirska Bistrica Janko Poklar zapisal, da je 
domačin "totalno udaril mimo" in nadaljeval: "Verjetno ne bo šlo lišo!!!!" V lokalnem narečju to pomeni, da ne bo šlo brez 
posledic. 
V SD pravijo, da v stranki nasprotujejo sprejemno-registracijskim centrom ob meji. "Menimo, da zbirni centri ob mejah 
niso potrebni," poudarjajo dolžnost vlade, katere člani so, da "pripravi načrt sistemske obravnave migrantov". "Bolj kot z 
vprašanjem nastanitvenih zbirnih centrov naj se ministrstvo za notranje zadeve prične v večji meri ukvarjati s 
vprašanjem, kaj potem," opominjajo na pomen integracijskih programov. Dodajajo, da ima Slovenija 212 občin, med 
katere bi bilo potrebno odgovornost za sprejem, nastanitev in integracijo porazdeliti, kot je to potrebno zagotoviti na 
ravni EU. V SD pozivajo tudi k vzpostaviti modela razpršene namestitve in ustreznim podpornim integracijskim ukrepom.  
A Jaša Montani vidi v protestu predvsem frustracijo in jezo okolja, od koder vse več ljudi odhaja – in ne le dnevno 
ekonomski migranti. "Država redno pozablja na naše kraje, kar se seveda odseva tako v materialnem stanju kot v stanju 



duha prebivalcev. Nimam dovolj prstov na rokah, da bi naštel vse sokrajane, za katere vem, da so se v zadnjih letih prelevili v 
migrantske alarmiste in celo odkrite rasiste. Celotna atmosfera v mestu se vrti okrog rasistične predpostavke, da so migranti 
tukaj, da pač kradejo," je v svojem zapisu opozoril na širjenje predsodkov na temelju ksenofobije. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Kupnina za podjetje še ni poravnana. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 17, 25. april 2019, 
str. 3 

Hotel Diana 
Olga Belec namerava do denarja priti z izvršbo, nova lastnica Jasna Klepec pa meni, da denar pripada delavcem 
 

 
Slika: Jasna Klepec meni, da del kupnine pripada delavcem zaradi neplačanih obveznosti nekdanjih lastnikov. Fotografija: 
Nataša Juhnov 
 
Okrožno sodišče v Murski Soboti je v sodnem registru za družbo Hotel Diana na podlagi sklepa o izvršbi pri poslovnem 
deležu Jasne Klepec zaznamovalo prepoved razpolaganja s poslovnim deležem in vpisalo zastavno pravico v korist upnice – 
nekdanje lastnice podjetja Olge Belec zaradi izterjave 18 tisoč evrov.  
 

 
Slika: »Žal sem jim verjela na besedo,« pravi Olga Belec. Fotografija: Aleš Cipot 
 
Kot nam je potrdila Belčeva, gre za neplačano kupnino za družbo, ki je v celoti znašala 30 tisoč evrov. Kot pravi, je Klepčeva  
lačala samo en obrok od dogovorjenih treh. »Žal sem jim verjela na besedo,« pravi Belčeva. Kot še pove, bi sicer lahko 
odstopila od pogodbe in spet prevzela družbo: »Vendar se glede na to, kako novi lastniki ravnajo s podjetjem, nisem 
odločila za to.« Klepčeva je lastnica 90-odstotnega deleža družbe, ki jo je, kot smo že poročali, konec lanskega leta kupila 
skupaj s poslovnim partnerjem Željkom Jovanovićem. 
 
Medtem si v ljubljanski družbi Heta Asset Resolution, ki je lastnica nepremičnine, v kateri družba Hotel Diana opravlja svojo 
dejavnost, prizadevajo za izpraznitev objekta, zanj pa naj bi po neuradnih informacijah že imeli kupca. Za stavbo želijo dobiti 
1,8 milijona evrov. Prav tako po neuradnih podatkih naj bi dolg zaradi neplačane uporabnine znašal okoli 60 tisoč evrov. 
Objekt bi morali izprazniti že v začetku aprila, a je takrat murskosoboško okrajno sodišče ugodilo predlogu dolžnika, družbe 
Hotel Diana, in preložilo izvršbo za tri mesece. S tem je družbi dalo možnost, da v tem času objekt sama odkupi od lastnika 
ali da v nasprotnem primeru konča poslovanje v njem. Sodišče se je tako odločilo tudi zaradi 50 zaposlenih v družbi, ki bi v 
primeru izpraznitve objekta ostali brez zaposlitve. 
Klepčeva meni, da denar pripada delavcem 
Klepčeva pravi, da je večino kupnine že plačala in da se je zoper sklep o izvršbi pritožila ter pričakuje pozitivno odločitev 
sodišča. »Ugotovila sem, da je podjetje v popolnoma drugi kondiciji, kot je bilo razvidno iz skrbnega pregleda.« Ob 



prevzemanju družbe je po besedah Klepčeve nekdanja lastnica zatajila več stvari, pri tem omenja izvršbo za izpraznitev 
prostorov, ki je postala pravnomočna v obdobju od skrbnega pregleda do sklenitve po godbe, sama pa, kot pravi, o tem ni 
bila obveščena.  
Prav tako poudarja obveznosti do delavcev, za katere naj ne bi vedela v času skrbnega pregleda. Kot pove, delavcem  
nekdanje vodstvo ni izplačalo presežnih ur za več preteklih let, prav tako ne jubilejnih nagrad v letih 2017 in 2018. Po njenih  
navedbah je neizkoriščenega še tudi večina lanskega dopusta. Belčeva je navedbe, da ob prevzemu družbe niso bile znane 
vse podrobnosti v zvezi z izvršbo in poslovanjem družbe, že pred časom zanikala in povedala, da so bili kupci seznanjeni z 
vsem in da so hkrati trdili, da bodo kupili objekt kmalu po prevzemu podjetja. Klepčeva je Belčevi predlagala, naj preostanek 
kupnine deponira pri notarju, ker sama meni, da ta denar pripada delavcem.  
Po prvomajskih počitnicah naj bi se Klepčeva sestala z vodstvom Hete, s katerim se želijo pogajati o nakupu prostorov. 
Njihova zadnja ponudba za nakup prostorov je znašala 1,2 milijona evrov. Pripravljeni pa so se še naprej pogajati o odkupu 
objekta po ceni, ki je po njihovi oceni primerna glede na razmere na trgu. Kot še pove, imajo s strateškim partnerjem, ki ga 
še vedno nočejo razkriti, podpisano pismo o nameri, da bo vstopil v družbo, jo dokapitaliziral in kupil objekt. V Heti zadeve 
ne želijo komentirati, kot smo že večkrat poročali, pa po neuradnih informacijah ponudba Hotela Diana zanje doslej ni bila 
sprejemljiva. 

• Posli, ki bi Lendavi dvignili vrednost. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 17, 25. april 2019, str. 
4-5 

Obujanje železniške proge Redics–Lendava–Beltinci 
Madžarska vlaga na območju manjšine na milijone evrov – Finančne tokove bo zdaj trdneje držala v svojih rokah 
Lendavski župan Janez Magyar je marca slovenski vladi poslal pobudo za vzpostavitev železniške povezave med Redicsem, 
Lendavo in Beltinci. V pismu je navedel, da ima Lendava zdaj železniško povezavo le s Hrvaško do Čakovca, ter na kratko  
povzel pretekla prizadevanja, da bi Lendava spet dobila železniško progo do Redicsa na Madžarskem, ki je v preteklosti 
že obstajala, ter se s progo do Beltinec na novo povezala s slovenskim železniškim omrežjem. Poudaril je, da je ta železniška 
povezava pomembna tudi za razvoj Luke Koper, kar mora biti slovenski vladi prioriteta. 
 
Železnica za 100. obletnico 
S to povezavo bi, kakor še navaja, prebivalce teh krajev, ki letos praznujejo 100. obletnico priključitve Prekmurja matični 
domovini, povezali s preostalo Slovenijo. Magyar slovensko vlado še poziva, da v železniški povezavi prepozna slovenski 
interes, in jo vabi, da se na morebitnem obisku v Lendavi seznani s stališči vseh zainteresiranih deležnikov za vzpostavitev 
povezave med Redicsem, Lendavo in Beltinci. Lendavski občinski svet je s sklepom prvi podprl ta prizadevanja, lendavska 
občina pa ima še podporo predsedstva Pomurske gospodarske zbornice, župan pa pričakuje uradno podporo tudi drugih 
ključnih akterjev. 
Kdo bi še imel interes pogovarjati se z vlado o železnici? Prva sta gotovo Zavod za blagovne rezerve in Petrol, saj zdaj blago, 
s katerim polnijo rezervoarje ali ga izčrpajo, vozijo s cisternami po tehnično zelo slabi železnici med Lendavo in Čakovcem. 
Železniška povezava je v interesu tudi nekaterih drugih lendavskih podjetij, a odvisno od njihove dejavnosti in prednosti, ki 
bi jo imeli z železnico v primerjavi s prevozom po avtocesti. 
Madžarska ima interes 
Sedem kilometrov dolga železniška povezava med Redicsem in Lendavo (od tega 4,5 kilometra na območju Slovenije, ki so 
jo pred leti želeli zgraditi celo zasebni pomurski vlagatelji) pa je tudi v velikem interesu Madžarske. Ob tem spomnimo, da 
sta bila avgusta 2007 za to povezavo na pobudo Zalske županije že izdelani predinvesticijska zasnova in študija variant, in 
čeprav slovenska vlada projekta ni podprla, je EU plačala pripravo teh dokumentov. 
Hkrati s tem dogajanjem je v Ljubljani takratna županja Danica Simčič podpisala pogodbo o gradnji Potniškega centra  
Ljubljana v sodelovanju z družbo Trigranit iz Budimpešte, v Lendavi se je oblikoval konzorcij podjetij kot zasebnih vlagateljev 
v progo od Lendave do Madžarske, Luka Koper pa je podpisala pogodbo o gradnji distribucijskega centra Panonija v 
Beltincih z enoto v Dolgi vasi. 
Zgodba se ponavlja, a na drug način 
Glede na vse to se lahko vprašamo, ali obstaja povezava med aktualnim dogajanjem glede gradnje Emonike v Ljubljani in 
vstopa madžarske bančne skupine OTP v ta projekt ter potegovanjem te za nakup Abanke na eni strani ter ponovnim 
zavzemanjem za železniško povezavo z Madžarsko prek Lendave. Veliki posli nikoli niso prepuščeni naključjem in za njihovo 
izpeljavo je vedno pripravljenih več vzporednih daj – dam scenarijev. Zato pa je tudi povsem realna možnost, da se bo v  
katerem od uspešno izpeljanih poslov znašla kot »postranska korist« tudi Lendava. Njena »vrednost« bi z železniško 
povezavo močno zrasla, to pa bi pritegnilo več kapitala. Kdo bi skrbel za finančno plat? 
Nadzorovati finančni tok 
 



 
Slika: Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava Profutura naj bi v prihodnje vodil Otto Močnek, ki je zdaj 
zaposlen na konzulatu Madžarske v Lendavi. Fotografija: Majda Horvat 
 
Madžarska že zdaj na območju, kjer živi manjšina, vlaga na milijone evrov in pričakujemo lahko, da bo v prihodnje vse 
močnejše finančne tokove tudi trdneje držala v svojih rokah. Odpoklic Jožefa Horvatha s položaja direktorja Zavoda za  
regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava Profutura, ki je doslej bedel nad denarjem Madžarske za spodbujanje 
podjetništva na območju, kjer živi manjšina, se je namreč zgodil z razlogom. Toliko bolj, ker ga bo najverjetneje nadomestil  
edini kandidat za ta položaj Otto Močnek, inženir kemijske tehnologije in strokovni sodelavec za gospodarstvo, zaposlen na 
madžarskem konzulatu v Lendavi. Močnek je tudi občinski svetnik, kar je postal po izvolitvi Janeza Magyarja za župana. 
Kaj pa nogomet in turizem? 
Bolj kot prijateljstva Sandorja Csanyija, prvega moža OTP, z Viktorjem Orbanom in Aleksandrom Čeferinom, predsednikom 
Uefe (Csanyi je podpredsednik Uefe, odvetniška pisarna Čeferin pa zanj vodi sklepanje poslov v Sloveniji) je v našem okolju 
vredna pozornosti vloga Močneka oziroma njegove soproge, ki skrbi za finance v NK Nafta 1903 ter ima pomembno vlogo  
pri projektu nogometne akademije.  
V lokalnem okolju je ljudem poznana kot sposobna in brezkompromisna finančnica, omenjajo pa tudi njeno bližnje 
sorodstvo z zdaj najbogatejšim Madžarom Lőrincem Meszarosem, ki je prav tako blizu Orbanu. Meszaros je tudi lastnik 
hrvaškega prvoligaša NK Osijek, madžarske nogometne naložbe v NK Lendava 1903 pa naj bi bile na ravni naložb v NK 
Osijek. Poleg tega je Meszaros graditelj nogometnih stadionov, predvsem pa je po mnenju poznavalcev najboljši »varuh« 
Orbanovih ne le interesov, ampak tudi financ. Med drugim je lastnik banke MKB, največje hotelske verige na Madžarskem, 
večine kampov okoli Blatnega jezera in številnih madžarskih medijev. 
Zamenjavo Horvatha predlagalo madžarsko ministrstvo 
 

 
Slika: Na predlog madžarskega zunanjega ministrstva je moral Jožef Horvath s 15. aprilom zapustiti položaj direktorja 
zavoda Profutura. Fotografija: Majda Horvat 
 
Jožef Horvath je s 15. aprilom zapustil položaj direktorja Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava 
Profutura. Ta skrbi za izvedbo razpisov za finančno pomoč madžarske države za območja, kjer živi manjšina. Z  
ustanoviteljico zavoda, Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo, je sklenil sporazumno predčasno 
prekinitev delovnega razmerja, saj bi mu mandat sicer potekel leta 2022, predlog za njegovo zamenjavo pa je 
dalo madžarsko zunanje ministrstvo. 
Kot je dejal Horvath, naj bi na ta položaj imenovali nekoga iz finančne stroke, saj se bodo madžarska sredstva za 
spodbujanje podjetniške iniciative med manjšino v tem letu z razpisom občutno povečala, in sicer na več kot tri milijone 
evrov. 
Horvath, je povedal, da zavod, ki v zadnjih štirih mesecih ni imel zagotovljenih sredstev za delovanje, zapušča z rešenim 
finančnim problemom, zase pa se je uspel dogovoriti za vključitev v projekt, ki je povezan z obmejnim sodelovanjem. Na 
zavodu ostajata zaposlena dva delavca. 
Horvath je bil znan po tem, da je pri delitvi sredstev dosledno spoštoval vse razpisne pogoje in slovensko pravno ureditev 
ter ni dovoljeval izjem. 



Razpis za prosto mesto direktorja je potekel prejšnji teden, na razpis pa se je prijavil le Otto Močnek. Zdaj poteka postopek 
zbiranje soglasij za njegovo imenovanje, ki ga morajo dati ob ustanoviteljici še svet zavoda in zaposleni. 

• »Če to doživim, lahko kar umrem«. A. Nana Rituper Rodež.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 17, 25. april 
2019, str. 16 

Igrano-dokumentarni film Stric Geza ide v Zaturce 
Po scenariju Štefana Kardoša ga je posnel Jože Glažar – Čustven film posvečen Petru Kutošu in spominu na prekmurske 
borce na vzhodni fronti 
»Vidiš Peti, po nama bodo posneli film,« pravi protagonist Geza Bačič v sklepnem prizoru filma Stric Geza ide v Zaturce, ki so 
ga predvajali v nabito polni dvorani Gledališča Park Murska Sobota, prihodnji teden pa bo na sporedu še v ljubljanskem 
Kinodvoru. 
 

 
Slika: Fotografija Petra Kutoša, ki je vnuku Gezi pripovedoval o dogajanju na vzhodni fronti. Fotografija: Jože Glažar 
 
Igrano-dokumentarni film je režiral Jože Glažar, posnet pa je po scenariju pisatelja Štefana Kardoša, ki je napisal tudi 
istoimenski roman. Zgodba je nastala na družinskem izletu in po pripovedovanjih Geze o svojem dedku Petru Kutošu, ki se je 
v prvi svetovni vojni boril in bil ranjen na vzhodni fronti v Ukrajini. Je pa veliko več kot osebna pripoved, je tudi zgodba o 
njegovih soborcih, številnih Prekmurcih, ki so se borili in izgubili življenje v tej vojni, pa se o njih do nedavnega ni pisalo 
in ne govorilo. 
Zamisel o potovanju v Zaturce se je porodila na enem od srečanj rodbine Kutoš, na katerem so štiri generacije obujale 
spomine na svoje prednike ob albumu fotografij in zgodbah družinskega pripovedovalca, strica Geze. Posebno mesto ima 
fotografija Petra Kutoša iz leta 1917, na njej je v vojaški uniformi ogrske vojske z obvezano roko, ker je bil 10. julija 1916 
težko ranjen na vzhodni fronti v Zaturcih. Peter je vnuku slikovito pripovedoval o dogajanju na fronti, kjer so potekali hudi 
boji med avstro-ogrsko in rusko stranjo. Nekoč pa je nekdo na glas pomislil, da bi si morali bojišče ogledati v živo. »Če pa to 
kdaj doživim, lahko kar na mestu umrem,« pravi Geza. In res so se lani odpravili na pot čez Karpate v ukrajinsko ravnico v 
majhno ukrajinsko vas. 
 
 
 

 
Slika: Pisatelj in scenarist Štefan Kardoš ter pripovedovalec in glavni igralec Geza Bačič na poti v Ukrajino. Fotografija: 
Jože Glažar 
 
S čustvi prežet film nam pokaže, kako je to pot doživljal osrednji lik. Geza v filmu deluje suvereno, kot da bi se na pot 
pripravljal leta. Študiral, bral in zbiral je podatke ne le o dedku, ampak tudi o vojni, pokrajini, preteklosti, ter v mislih in ob 
družinskih srečanjih verjetno mnogokrat prehodil to pot in bojeval te bitke. O tem potnikom, med katerimi je tudi avtor 
zgodbe, pisatelj Kardoš, in gledalcem filma pripoveduje, niza podatke, podoživlja dedkove zgodbe in svoje otroštvo. Vse 
dokler ne prispejo v vasico Zaturci, na prizorišče hudih bojev. 
Tu razen dolge ceste, nekaj hiš in majhnega pokopališča ni ničesar, kar bi spominjalo na hude boje in borce, ni spomenikov, 
ki so jih v teh koncih postavljali le svojim vojakom, pripadnikom Rdeče armade. Verjetno tudi veliko spominov ni več, da je 



tukajšnja zemlja prepojena s krvjo, solzami in žalostjo. Morda pa so zgodbe s tega bojišča še najbolj živele v pripovedoanju 
Geze. Prav na vaškem pokopališču postane film najbolj ganljiv in oseben.  
Tudi Geza zelo čustveno doživi trenutek, ko se nekako spet sreča s svojim dedkom. »S tem sta se mi izpolnili dve veliki želji,« 
pravi, »da bi nekoč prišel v te kraje in da bi s tem iztrgali pozabi spomin na prekmurske vojake, ki so se borili na ruski 
fronti.« 
Zgodbo s pravim filmskim zapletom lepo dopolnijo in ponazorijo tudi avtorska glasba večinoma Dejana Berdena, nekaj tudi 
skupine Ethnotrip in pevk Tjaše Šimonka in Katarine Šebök, ter posnetki pokrajine in kadri s potovanja, ki lepo ujamejo 
trenutke evforije in katarze. »Nihče ni vedel, da snemamo film, ampak ko sem sestavil prvih nekaj kadrov, se je zgodba 
zložila,« je povedal Jože Glažar, režiser, snemalec in montažer. »Takoj se je videlo, da nastaja dober film.« Celotno 
potovanje in zgodba z zapletom, ko zapoje »smrtelni ftič« ter ko dobijo sporočilo iz vojnega muzeja in podvomijo o 
verodostojnosti Kutoševe zgodbe, pa sta popisana v romanu Stric Geza ide v Zaturce. 

• Gimnazija Murska Sobota praznuje 100 let. I. B. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 17, 25. april 2019, str. 16 
Razstavi fotografij in likovnih del 
Ob tej priložnosti so odprli dve razstavi in pripravili okroglo mizo z naslovom Umetnost in resničnost 
 

 
Slika: V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je na ogled zgodovinska razstava fotografij, ki so jih prispevali 
nekdanji dijaki gimnazije in njihovi potomci. Fotografija: Gimnazija Murska Sobota 
 
Gimnazija Murska Sobota (GMS) je 15. aprila proslavila stoletnico obstoja. Ob tej priložnosti so odprli dve razstavi v  
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Na ogled je zgodovinska razstava fotografij, ki so jih prispevali nekdanji dijaki 
gimnazije in njihovi potomci.  
Fotografije po tematskih področjih prikazujejo utrip dijaškega ter profesorskega življenja na najstarejši srednji šoli v 
Prekmurju. »Razstava nas spomni na boj, ki so ga bili za ustanovitev gimnazije v istem letu, kot je bilo Prekmurje priključeno 
matični domovini. Spomni se prvih dijakov iz davnega leta 1919, ne pozabi pa niti na zdajšnjo, 99. generacijo dijakov na 
soboški gimnaziji,« pravijo na GMS. 
Druga razstava zajema likovna dela nekdanjih dijakov in profesorjev gimnazije, in sicer Igorja Banfija, Tiborja Frančiča, 
Štefana Galiča, Andreja Hircija, Zdenka Huzjana, Lojzeta Logarja, Franca Mesariča, Martine Mihoković, Mikija Mustra, Ditke 
Petkovič, Vlada Sagadina, Marusje Uhernik in Aleksandra Vukana - Šanjija.  
Poleg odprtja razstav je GMS pripravila tudi okroglo mizo z naslovom Umetnost in resničnost. Poglede in mnenje so soočili 
nekdanji dijaki Igor Banfi, Tibor Frančič, Irena Kogoj - Regina in Metod Žunec. Umetniki in poslušalci so se strinjali, da je delo 
umetnika pomembno, a hkrati premalo cenjeno. »Želeli bi si, da lokalno okolje in njeni politiki prepoznajo pomen ustanove, 
ki praznuje stoletnico svojega obstoja, ki je celotni slovenski družbi dala nešteto odličnih znanstvenikov, nadarjenih  
umetnikov, odličnih univerzitetnih diplomantov, ne nazadnje pa tudi prvega predsednika naše samostojne države, in vsaj s 
svojo prisotnostjo na kateri od prireditev počastijo 100-letnico delovanja Gimnazije Murska Sobota,« so si zaželeli na GMS. 
 

Primorske novice, Koper 

• Salvator Žitko. Vloga Trsta kot glavnega avstrijskega pristanišča: Istra skozi čas (2.). Primorske novice, št. 91, 
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• Jana Krebelj. Svetniki poslancem: premislite še enkrat o imenu praznika: Ljubljana – državni zbor bo moral 
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• Petra Mezinec. Vnovič o Fabianovi častnosti: Komen – predlog za odvzem naziva častni občan Maksu Fabianiju. 
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• Vloga Trsta kot glavnega avstrijskega pristanišča. Dr. Salvator Žitko. Istra skozi čas (2.) Primorske novice, Koper, 
19.4.2019, št. 91, leto 73, str. 34 

Družbeno-ekonomski razvoj Istre je bil z velikimi upravnimi in političnimi spremembami v začetku 19. stoletja oziroma po 
dunajskem kongresu 1814/15 nedvomno povezan z uspešnim in dinamičnim razvojem Trsta, ki je postal v 19. stoletju 
močan gospodarski in upravno-politični center celotnega Primorja. 
 



 
Slika: Ena od povezav zahodnoistrskih mest s Trstom so bili tudi parniki. Foto: Arhiv 

 
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. 
 
Čeprav je imel Trst lastno upravo, neodvisno od Istre, je bil zanjo osrednje tržišče in ekonomsko središče, kjer so tisoči 
Istranov, pa tudi Kraševcev, našli delo v različnih gospodarskih panogah in storitvenih dejavnostih. 
Središče političnega delovanja Slovencev 
Trst je poleg tega že v letih 1848/49 postal središče celotnega političnega delovanja tržaških in istrskih Slovencev ter Hrvatov. 
Eni in drugi so se oktobra 1848 povezali v Slavjansko društvo z mesečnikom Slavjanski rodoljub, v katerem je Ivan Blažir, 
začetnik politične aktivnosti tržaških Slovencev, objavil nekakšno programsko Odprto pismo in v njem poudaril, da mora imeti 
materni jezik v slovanskih deželah iste pravice kot nemški v nemških in italijanski v italijanskih deželah. Ravno tako avtor 
poudarja nujnost in koristnost izdajanja zakonov in drugih predpisov v narodnih jezikih, sprožil pa je tudi idejo o ustanovitvi 
pravne fakultete v Trstu in je imel pri tem pred očmi predvsem praktične razloge zlasti za Slovence s Tržaškega, ki naj bi v 
zadnjem letniku študija imeli katedro za kazensko pravo v slovenskem jeziku. Blažir je ne glede na svoja pro-avstrijska stališča, 
pa tudi nasprotujoče si ideje, hotel že leta 1848/49 doseči nacionalno uveljavitev slovenskega življa in se zoperstaviti 
italijanskemu nacionalizmu in germanizacijskemu pritisku avstrijskih oblasti. 
Slavjanska narodna čitalnica 
Izboljšanje politične klime v avstrijskem cesarstvu pa je prinesla šele ustavna doba po letu 1861, ko so tudi tržaški Slovenci 
ustanovili društvo Slavjanska narodna čitalnica, v njenih vrstah pa ne najdemo le Slovencev, temveč tudi Hrvate, Srbe, 
Črnogorce, Poljake in Čehe. Čitalnica je opravljala pomembno vlogo kot središče družabnega in kulturnega življenja tedanjega 
slovanskega življa v Trstu, s tem pa pospeševala tudi oblikovanje in krepitev slovenskega meščanstva v mestu. Krepila je tudi 
stike z okoliškim slovenskim prebivalstvom tako z izleti v tržaško okolico, pevskimi nastopi kot kulturnimi prireditvami. 
Čitalnice so kasneje nastajale tudi v tržaški okolici, tako denimo v Rojanu, Barkovljah, Rocolu, Škednju, Nabrežini, Boljuncu 
Čitalnice so bile v svojem bistvu kulturna društva, vendar je bilo njihovo delovanje predvsem narodno prebudno. Njihov 
narodnostni značaj se je kazal tudi v jeziku; poleg slovenskega jezika je bila prisotna še hrvaščina. Slavjanska čitalnica je 
ohranila svojo središčno vlogo povezovalca raznih slovanskih skupnosti v mestu, kar ji je omogočala dolgoletna tradicija in 
obenem sedež v Narodnem domu, ki je zrasel leta 1904. 
Politična platforma Slovencev in Hrvatov 
Narodno prebudno in politično gibanje tržaških Slovencev je leta 1874 privedlo tudi do osnovanja Političnega društva Edinost, 
ki je svojo politično dejavnost v osemdesetih letih 19. stoletja razširilo tudi v Istro. Z letom 1878 je Politično društvo Edinost 
postalo enotna hrvaško-slovenska politična organizacija za Slovence in Hrvate v Istri, pa tudi za tržaške Slovence, ki so imeli 
tudi svoja glasila in sicer Edinost v slovenskem in Naša sloga v hrvaškem jeziku. 
Trst je zaradi nenehnega priseljevanja zalednega slovenskega in hrvaškega prebivalstva v letih pred prvo svetovno vojno 
postopoma postajal dvojezično mesto, kar je zlasti dokazovalo štetje prebivalstva iz leta 1910, ko se je izkazalo, da v mestu 
živi že okoli 60.000 prebivalcev s slovenskim pogovornim jezikom. 
Trst je bil v drugi polovici 19. stoletja seveda tudi najpomembnejše središče Avstrijskega primorja, ki se je z Dunajem povezalo 
tudi z železnico Dunaj-Trst, k razvoju prometa in boljšemu pretoku blaga pa je veliko pripomogla najprej državna železnica 
Divača-Pulj (1876) oziroma stranska proga, kije s postaje Hrpelje-Kozina vodila do Trsta (1887), zlasti pa ozkotirna železnica 
Trst-Poreč, zgrajena v letih 1900-1902, znana pod imenom Parenzana. Njena trasa je po-tekala tudi po dolini Rižane, zaobšla 



planoto med Rižano in Dragonjo ter tekla po ravninskem svetu do Sečovelj in dalje do Grožnjana oziroma Vižinade in Poreča. 
Z železniškim prometom se je izboljšal promet potnikov in blaga, uveljavil se je transport tržnih viškov v mesta, izboljšala pa 
se je tudi povezava istrskih vasi z mesti ob obali. S prevozom kmetijskih pridelkov po železnici v obalna mesta, zlasti pa v Trst, 
so se občutno izboljšale tudi življenjske razmere podeželskega prebivalstva, ki se je v tem obdobju večinoma pa še vedno 
ukvarjalo s poljedelstvom, vinogradništvom in živinorejo. 
Podeželje v mestu 
Nagel industrijski razvoj Trsta in obalnih mest je torej že pred prvo svetovno vojno postopno vplival na razvoj njegovega 
zaledja. Pri tem je pomembno vlogo igrala trgovina s produkti, ki so prihajali z istrskega podeželja. Trgovanje z njimi je bilo 
prek zahodnoistrskih obalnih mest usmerjeno predvsem v Trst, v obratni smeri pa predvsem trgovanje z življenjskimi 
potrebščinami, ki jih tu ni bilo dobiti. Četudi se je Trst do 20. stoletja okoriščal s pridelki, ki mu jih je nudila bližnja okolica, 
svojega kapitala, predvsem zaradi skromnih pridelovalnih površin in nerodovitnih tal, ni vlagal v bližnje podeželje. Vzrok za 
tako ravnanje lahko iščemo v samem gospodarskem razvoju Trsta, ki ni bil izraz notranjih političnih sil in tržaške podjetnosti. 
Veliko bolj je bil posledica naporov in teženj, da bi se iz pristaniškega emporija prelevil v moderno industrijsko in trgovsko 
središče. K modernizaciji kmetijstva tržaški gospodarski krogi niso prispevali tudi zaradi nacionalnih nasprotij, ki so izbruhnila 
v drugi polovici oziroma na prelomu med 19. in 20. stoletjem, saj je pretežno slovenska okolica mesta oziroma širše območje 
severne Istre bolj ali manj služilo le za izkoriščanje in dotok potrebne delovne sile. 

• Jana Krebelj. Svetniki poslancem: premislite še enkrat o imenu praznika: Ljubljana – državni zbor bo moral 
ponovno glasovati o spremembi imena primorskega praznika. Primorske novice, št. 94, 24.4.2019, str. 3 

Svetniki poslancem: premislite še enkrat o imenu praznika. Jana Krebelj. Primorske novice, Koper, 24. 04. 2019  
https://www.primorske.si/slovenija/svetniki-poslancem-premislite-se-enkrat-o-imenu-pr  
Državni svetnik so izglasovali veto na preimenovanje primorskega praznika iz dneva vrnitve v dan priključitve Primorske k 
matični domovini. To pomeni, da bo moral državni zbor o noveli zakona o praznikih in dela prostih dnevih odločati še 
enkrat, v drugo pa bo moralo za preimenovanje praznika glasovati vsaj 46 poslancev.  
 

 
Slika: Pobudnik vložitve veta je bil državni svetnik Branko Tomažič. Foto: STA 
 
Ljubljana. Glasovanje o vetu je predlagal državni svetnik Branko Tomažič, prepričan, da predlagatelj preimenovanja “ne 
daje nove dodane vrednosti, kvečjemu zmedo, ki v tem času ni dobra.” 
V prvo 38, v drugo pa bo potrebnih vsaj 46 glasov  
Pod predlog, da bi se dan vrnitve Primorske k matični domovini preimenoval v dan priključitve Primorske k matični 
domovini, se je podpisalo 38 poslancev koalicije in Levice s prvopodpisanim Matjažem Nemcem na čelu. Prav toliko jih je 
prejšnji teden tudi glasovalo za spremembo imena praznika. Po izglasovanem odložilnem vetu pa bo za potrditev novele 
zakona potrebna absolutna večina, torej vsaj 46 glasov poslancev.  
Matjaž Nemec  
poslanec 
“Večina Primorcev čuti potrebo po tem, da končno dobi praznik pravi pomen, tako kot Primorke in Primorci čutijo v 
svojem srcu.” 
S tem, da naj poslanici opravijo ponovni premislek o smiselnosti in posledicah preimenovanja primorskega praznika, se je 
včeraj strinjalo 21 državnih svetnikov, proti pa jih je bilo devet. Tomažič, ki je predlagal odložilni veto, je poudaril, da je bila 
Primorska vedno večinsko poseljena s slovenskim prebivalstvom in del slovenskega narodnega ozemlja. “Termin 
'priključitev' nakazuje, da priključeni del ni bil povezan z matično domovino Slovencev,” je obrazložil.  
Če bi se uveljavilo preimenovanje, bi lahko po njegovem po nepotrebnem zaostrili situacijo in dali neofašistom povod za 
razmišljanje, da smo si s Pariško mirovno pogodbo priključili nekaj, kar ni bilo naše.  
Marjan Maučec, državni svetnik  
“Verjetno imamo še kaj drugega za početi v tej državi kot se iti izrazoslovje.” 
Matjaž Nemec interpretacije, da predlog za preimenovanje primorskega praznika posega v mednarodne pogodbe, zavrača. 
Tega ne potrjujejo ne vladne na parlamentarne pravne službe. Pri preimenovanju gre za to, da je beseda “priključitev” 
ustreznejša po mnenju zgodovinarjev, ki so ustreznost poimenovanja presojali na časovni premici od 1948 naprej. 
Poimenovanje “priključitev” je tudi bližje ljudem, trdi Nemec. “Nikomur nič ne jemljemo, samo sebi dajemo lastno dušo,” je 
predlog za preimenovanje utemeljeval Nemec. In še: “Večina Primorcev čuti potrebo po tem, da končno dobi praznik pravi 
pomen, tako kot Primorke in Primorci čutijo v svojem srcu.” 
Od SSKJ do srca  
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Nemčeva argumentacija ni prepričala večine svetnikov. Branka Kalenić Ramšak je na preimenovanja pogledala z 
jezikoslovnega vidika. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da z “vrnitvijo” spet dobiš v last, kar ti je bilo odvzeto, 
“priključitev” pa ima med sopomenkami tudi aneksijo, ki je nasilna pripojitev tujega ozemlja. Veto državnega sveta je 
priložnost, da državni zbor vnovič premisli o preimenovanju tudi skozi te konotacije, je menila. Tudi Igor Antauer je menil, 
da ni nič narobe, če svetniki poslance napotijo k ponovnemu premisleku, se je pa vprašal o smiselnosti takšnih razprav in 
posvaril pred polarizacijo ob tej temi. Branimir Štrukelj bi ob trditvah, da so vsi Primorci za preimenovanje, želel videti 
kakšno raziskavo javnega mnenja. Marjan Maučec, ki se je odločno opredelil proti preimenovanju praznika, je svoj nastop 
zaključil z besedami: “Verjetno imamo še kaj drugega za početi v tej državi kot se iti izrazoslovje.”  
Da vse skupaj po nepotrebnem vnaša polarizacijo, je ocenil tudi Davorin Terčon. Priznal je, da je v dilemi, kaj je prav. 
“Opletati kar s temi izrazi ni dobro.” Vseeno se je zavzel za to, da bi morali predstavniki lokalnih interesov prisluhniti ljudem. 
Bojan Režun je poudaril, da so Primorci vselej hodili na proslave priključitve Primorske k matični domovini. Tomaž Horvat je 
zatrjeval, da je v preteklih dneh prisluhnil številnim ljudem s Primorske, za katere da je praznovanje “priključitve” tradicija, 
to ime pa jim je pri srcu.  

• Bistričani od vlade zahtevajo več ljudi za varovanje meje. Veronika Rupnik Ženko. Primorske novice, Koper, 24. 
04. 2019 

https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/bistricani-od-vlade-zahtevajo-vec-ljudi-za-varovan  
Notranji minister Boštjan Poklukar in generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar sta se s sodelavci danes srečala z 
ilirskobistriškim županom, svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti in civilne iniciative. Medtem ko prvi vztrajajo, da 
mejo varujejo učinkovito, domačini pričakujejo, da se bo nadzor še okrepil.  
 

 
Slika: Predstavniki ministrstva in policije so ocenili, da so varnostne razmere v občini Ilirska Bistrica ugodne, a občani tega 
ne občutijo.  Foto: Veronika Rupnik Ženko 
 
Ilirska Bistrica.  Naša edina želja je, da se schengenska meja varuje v skladu z zakonom,” je bistvo zahteve lokalne skupnosti 
povzel predsednik Civilne iniciative za varovano mejo in Krajevne skupnosti Jelšane Ivan Ceglar. Da policija to dejansko 
počne, pa bo morala, kot je pripomnil, še dokazati. Tudi župan Emil Rojc je poudaril, da si želijo, da bi bilo za varovanje meje 
na razpolago predvsem več ljudi, kar pomeni več denarja. “Naš protest je zato namenjen prav temu, da bi bili slišani v vrhu 
države, v vladi,” je Rojc pozval ministra, naj vladi predlaga tudi spremembo zakonodaje, ki bo vojski dala dodatna 
pooblastila. 
Notranji minister Boštjan Poklukar je namreč ponovno ocenil, da policija mejo varuje učinkovito, kar da potrjuje tudi 
statistika, vendar krajanov ni povsem prepričal. Ti so opozorili, da statistika zajema le primere, ki jih policija obravnava, 
medtem ko razmere na terenu po njihovem mnenju kažejo, da je število ilegalnih prehodov veliko večje. “Migranti so sredi 
belega dne sredi naših vasi. Ali to pomeni obvladovanje situacije?” je bila kritična Ana Marija Saftič iz Jelšan, ki je opozorila, 
da se ljudje ne počutijo več varne. 
Boljše bo tehnično varovanje 
Minister je priznal, da bi bilo varovanje lahko še boljše, če se policija ne bi soočala s kadrovskimi težavami. Zato nameravajo 
okrepiti predvsem tehnično varovanje. Tatjana Bobnar je napovedala, da bodo nabavili še dodatnih 60 nadzornih kamer. 
Zelo dobrodošel pripomoček so tudi brezpilotna letala. Za dodatno število so že zaprosili Slovensko vojsko, prav tako za 
večje število pripadnikov na izmeno. Kolikor je le mogoče, policiste na mejo prerazporejajo tudi iz drugih enot. 
“Zagotavljam, da bomo naredili vse, da bo Slovenija ostala varna, da ne bo postala migrantski žep,” je zagotovil minister. V 
tem trenutku po njegovih besedah mejo prehaja manjše število ilegalnih migrantov, ki jih tihotapijo posamezniki ali 
združbe. “Policija na delih, kjer so prehodi pogostejši, te učinkovito preprečuje. Ilirska Bistrica tudi ni najbolj obremenjena 
občina, pač pa se migracije selijo v občine Metlika, Črnomelj, Kostel.” 
Glede sprejemno-registracijskega centra pa je občanom zagotovil, da je njihova skrb odveč, saj za zdaj ni nobene potrebe, 
da bi ga vzpostavili. Možnosti vzpostavitve v primeru zelo velikega števila migracij pa vendarle ni zavrnil, saj bo takrat 
varnost države na prvem mestu.  
Tudi glede problematike divjih odlagališč za migranti je, kot je poudaril, na vlado naslovil že več pobud za rešitev in verjame, 
da bodo v “doglednem času” to tudi uredili. Občina je namreč na vlado že naslovila zahtevo, naj zagotovi denar za 
čimprejšnjo sanacijo.  
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MMC RTV SLO   
 

• Brez trianonske pogodbe bi v Prekmurju le še vzorec ljudi govoril slovensko. Slavko Jerič.  Ljubljana - MMC RTV 
SLO, 19. april 2019  

Podkast Številke (134) 
https://www.rtvslo.si/stevilke/brez-trianonske-pogodbe-bi-v-prekmurju-le-se-vzorec-ljudi-govoril-slovensko/485609  
Letos mineva 100 let od priključitve Prekmurja matičnemu narodu, kar je brez dvoma eden najpomembnejših dogodkov 
v zgodovini tega območja.  
 

 
Slika: V svojem raziskovalnem delu se Oto Luthar ukvarja predvsem z zgodovino zgodovinopisja, filozofijo zgodovine, z 
zgodovino sodobnih intelektualnih praks ter z revizionizmom v zgodovinopisju. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić  
 
Na podkastu Številke smo ob tej priložnosti na pogovor povabili zgodovinarja in direktorja ZRC SAZU Ota Lutharja. 
V oddaji Nočni obisk ste razkrili, da najbolje funkcionirate v zgodnjih jutranjih urah. Tale pogovor snemava zgodaj (ob 
8.00). Ste ob taki uri že na polnih obratih ali ste to že prej?  
V pisarni sem običajno že ob 7.00, takrat imam največ miru, rutinske zadeve pridejo na vrsto okrog devete ure. Če delam 
svoje projekte, začnem delati še prej. Nekateri ljudje lažje delajo ponoči, nekateri sredi dneva, nekateri popoldne. Sam 
popoldne lahko kaj popravim in berem, tisto kar me najbolj zanima in je povezano z mojimi raziskovanji, pa najraje delam 
zjutraj. 
Pravite mir, kako je ta pomemben pri vašem delu? 
Vsak potrebuje svoj okvir in ritem. Zanimivo je pogledati delovne mize raziskovalcev, nekateri imajo polne mize, tako jim ni 
jasno, kje imajo kaj, drugi pa imajo prazne mize. Tak širok razpon je tudi na mizah sodelavcev na ZRC SAZU. Imam kolega, ki 
nima na mizi niti enega papirja, ker drugače ne more delati. Vso pripravo opravi drugje, ko se spravi k delu, mora imeti vse 
okoli sebe urejeno. Imam pa tudi kolegice in kolege, ki ne morejo misliti, če nimajo hkrati odprtih najmanj 20 knjig in 
dokumentov. Sam sodim nekje vmes.  
Pri prvih stikih z zgodovino številke najpogosteje uporabljamo kot časovni trak. Kako zgodovinarji še uporabljate 
številke? 
Predvsem kot osnovno orientacijo v času. Zgodovinarji po letu 1970 raje razmišljamo v sklopih, procesih in skupinah. 
Osnovno jih še vedno umeščamo v prostor, a številke niso več tako pomembne, kot so bile v času mojega diplomskega 
študija. Takrat smo imeli trojčke in peterčke, v glavi je bilo treba zadržati ogromno številk. Najhuje je bilo s plemiškimi 
družinami, imeni in spremembami, ker si letnice praviloma pozabil že deset minut po izpitu. 
Najbolj klasična stereotipa o zgodovinopisju sta, da je 'zgodovina učiteljica življenja' in 'zgodovino pišejo zmagovalci'. Kaj 
pomislite ob tem? 
To drži, zgodovina je učiteljica življenja. Sam sicer bolj verjamem svojemu profesorju Ferdu Gestrinu, ki je bil eden večjih 
slovenskih zgodovinarjev. Rad je citiral francoske zgodovinarje, ki so govorili, da se iz zgodovine naučimo le to, da se iz 
zgodovine ne moremo naučiti ničesar. Vendarle, dobro je, da vemo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Ne zato, da ne bi 
ponavljali napak, ampak da lažje načrtujemo svoje življenje, preprečujemo konflikte, omogočimo ljudem, ki so nevidni, da 
postanejo vidni. Lažje razumemo probleme okoli nas, lažje razumemo zlonamerna delovanja, kot so skrajni nacionalizem ali 
pa še hujše izvedenke. V tem smislu je zgodovina lahko učiteljica in je zelo koristna.  
Do kakšne mere lahko zgodovini zaupamo? V tem času se dogaja nekaj pomembnih dogodkov, denimo, brexit, na 
katerega obstajajo različni pogledi. Dlje kot gremo v zgodovino, več je interpretacij (2. svetovna vojna), občutek 
negotovosti pa je še večji, ko naredimo korake v tisočletjih (Julij Cezar)? 
Zgodovine ne pišejo le zmagovalci, ampak vsi, le da so načini različni. Že predzgodovinska ljudstva so zlagala kamne in 
oblikovali nasipe. Če so na vrvice zlagali školjke ali oblikovali neki spomin, to takoj pove, da so ljudje imeli potrebo, da so si 
nekaj iz preteklosti zapomnili. Kdo je sovražnik? Kdo je prijatelj? Kako smo sorodstveno povezani? Neko vedenje o 
preteklosti obstaja, odkar obstaja homo sapiens. Nekje 3.000 pred našim štetjem se pojavijo beležke o preteklosti. Moderno 
zahodnjaško zgodovinopisje začne šteti v 6. stoletju pred našim štetjem. Herodota se šteje za očeta zgodovinopisja, kar je 
seveda izrazito zahodnoevropoceistično. Kdo je imel vpogled v širšo preteklost, zunaj osnovnega kroga, družine, skupnosti, 
vasi in pokrajine? To je bil običajno nekdo, ki je bil vojskovodja, ki je lahko potoval, zbiral podatke in jih zlagal po lastni 
potrebi. Ti ljudje so ta dogajanja seveda interpretirali v svojem interesu. Reinterpretacija preteklosti se ni začela v 20. 
stoletju. Julij Cezar je ob galskih vojnah napisal precej razprav o državljanski vojni. V starem Rimu ni bilo hujšega zločina kot 
korak proti lastni državi. Kdor je bil kriv za to, je bil kriv za vse. Zato je Cezar vse dogodke interpretiral tako, da je bil sam na 
strani tistih, ki so se branili in upravičeno uporabljali silo.  
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Človek je samo v zadnjih nekaj letih ustvaril toliko informacij kot prej v celotni zgodovini. Če se v mislih sprehodiva 500 
let v prihodnost, bodo imeli takrat zgodovinarji zaradi take količine informacij lažje ali težje delo? 
O tem je razmišljal eden najboljših ameriških zgodovinarjev Hayden White, ki je napisal kultno razpravo Metahistory. 
Ukvarjal se je z upovedovanjem preteklosti, v nekem poglavju pravi, da imamo v zgodnjih obdobjih od antike naprej 
problem z viri in informacijami. Iz redkih informacij postopoma oblikujemo neki mozaik, ki da sliko, kaj se je približno 
dogajalo. To včasih lahko traja celo stoletja. Po 19. stoletju imamo problem s preveč viri, ki jih moramo selekcionirati. White 
se retorično sprašuje, kaj je lažje? Ugotovi, da ni velike razlike. Selekcija iz ogromne količine gradiva, ki ga moraš predelati, 
je enako naporna kot dolgoletno mukotrpno brskanje za nekimi delčki v zgodnejšem obdobju. Če gledamo skozi očala 
novega zgodovinopisja, kjer spregovorijo tudi predmeti in umetnost, potem je ta nabor neskončen. Vedno znova pa 
opozarjamo, vsaka interpretacija je arbitrarna. 
To velja vendar že za izbiro virov. 
Seveda, na kakšen način si jih zbral, zložil in nato upovedil zgodbo. To je interpretacija tega konkretnega človeka, ki je šel 
skozi vse te korake. Da niti ne omenjam, da so že sami viri interpretacija. Pogosto napačno mislimo, da so viri gola resnica. 
Pomislimo na nekoga, ki je pisal inventar, pisec je bil morda tisti dan slabe volje in polovice stvari ni zapisal, danes pa se 
lahko zaklinjamo, da je imel neki podeželski plemič štiri klobuke, v resnici pa jih je imel osem. Na ta način lahko ugotovimo, 
da je že sam vir interpretacija. 
Ste Prekmurec, letos mineva 100 let od priključitve tega območja k Sloveniji. Kako kot zgodovinar gledate na ta dogodek? 
To je del dogajanja po prvi svetovni vojni, ko se je skorajda celotna celina razdelila po nacionalnem načelu. V prvi polovici 
19. stoletja se je rodila ideja, da skupaj sodijo ljudje z istim jezikom, približno istim načinom verovanja in istimi kulturnimi 
vzorci. To se je v veliki meri precej uveljavilo po koncu prve svetovne vojne, skoraj v celoti pa v 90. letih prejšnjega stoletja. 
No, v Barceloni bi me gotovo opozorili, da to ni res, morda tudi Baski in Bretonci. Lahko pa rečemo, da je 20. stoletje 
delovalo na nacionalnem principu, na ta način je tudi Prekmurje, kjer je bilo prebivalstvo večinoma slovensko, pripadlo 
kraljevini SHS, pozneje pa Sloveniji. V vsakem učbeniku piše, da je k temu veliko prispeval Matija Slavič, ki je bil v zadnjem 
hipu priključen delegaciji, ki je odšla v Pariz. V nasprotnem primeru bi se morebiti lahko zgodilo, da bi Prekmurje ostalo v 
sklopu Madžarske.  
Kaj je najpomembnejši dogodek v zgodovini Prekmurja? 
Za sodobno obdobje to gotovo velja omenjena združitev z matičnim narodom. Prekmurci so takrat dejansko dobili formalni 
stik z ljudmi iste govorice in približno iste kulture. Kot zgodovinar težko sodim ali je bilo (relativno) življenje v času 
habsburške monarhije boljše, kot je danes. Problemi so bili podobni. To je bila pokrajina, ki je bila zelo rodovitna, lahko je 
prehranila precejšnje število ljudi. Družine so bile večje kot na Gorenjskem ali kjer koli drugje na slovenskem prostoru, zato 
niso mogli prehraniti vseh članov. Vedno se je moralo določeno število ljudi iz tega predela izseliti. Ali je to dobro ali je to 
prekletstvo? To je težko soditi. Gre za podobno vprašanje kot v drugih okoljih. Leto 1919 je iz nacionalističnega zornega kota 
zelo pomembno. Če pa gledam kot nekdo, ki so mu blizu kulture, jeziki in dediščina, potem je to omogočilo, da se Prekmurje 
ni dokončno pomadžarilo. Če bi to območje v trianonski pogodbi pripadlo Madžarski, bi najbrž leta 1991 tam ostalo le še za 
vzorec ljudi, ki bi še govorili slovensko.  
V Sloveniji je kar nekaj univerz, bi jo potrebovala tudi Murska Sobota? 
Odlično bi bilo, če bi kopirali posrečeni ameriški sistem, kjer imajo nekatere univerze svoje resne izpostave 100‒200 milj 
stran. The University of Pittsburgh je že taka univerza, kjer imajo naslednji kampus oddaljen približno 150 milj južno. 
Študenti se odločijo, kje bodo študirali, profesorji pa se premikajo. To bi bilo odlično, ne bi bilo nujno, da bi imela v Murski 
Soboti izpostavo mariborska univerza, lahko bi jo imela ljubljanska ali primorska.  
Ste direktor ZRC SAZU. Podkast Številke skupaj z vašim inštitutom Frana Ramovša tri leta vodi akcijo beseda leta. Lahko 
besede in besedne zveze leta (begunec, evropski prvaki in čebela) razumemo tudi kot zgodovinski vir (ki pove, kaj je v 
nekem trenutku zaznamovalo naše okolje)?  
Absolutno, to je zelo pomemben vir, ki kaže tudi na percepcijo. Zgodovinarji rekonstruiramo percepcijo ljudi tistega časa, 
kako so ljudje razumeli svoj čas. Na ta način so ga namreč tudi zapisali v spominih ali dokumentih.  
Koliko vloga direktorja tako velike ustanove odškrne vaš čas za raziskovanje? Gre za žrtvovanje na eni ali drugi strani? 
Ne, ne gre za žrtvovanje, ampak za kronično pomanjkanje časa. Želel bi si, da bi lahko imel razdeljen urnik, da bi, denimo, 
štiri dni v tednu delal kot direktor, preostale tri pa raziskovalec. Govorim o sedmih dneh in ne petih. Če želim biti tudi 
raziskovalec, svojega dela ne bi mogel razporediti v zgolj pet dni. Skušam si čim bolje organizirati delo. 

 
Slika: Naslednji Shod za znanost bo 24. aprila. Foto: BoBo  
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Pred dvema letoma se je zgodil prvi Shod za znanost, kmalu bo organiziran naslednji. Kaj se je oziroma ni premaknilo v 
tem času? 
Z enim stavkom – izpopolnila se je mimikrija tistih, ki odločajo o tem, koliko denarja bo šlo za znanost v tej državi. Če ste 
spremljali zaključne stavke ob sprejemanju rebalansa proračuna, ste povsod slišali, da je znanost veliko dobila. Kultura in 
znanost sta vedno na ustih ljudi, ki morajo pripraviti govore ob svečanostih. Takrat se morata ti besedi pojaviti, sicer govor 
ni kompleten. V resnici smo še vedno na repu držav EU28. Nedavno smo dobili izračun za leto 2017, Slovenija za znanost 
daje 0,44 odstotka, s čimer smo v družbi Bolgarije in Romunije. Iz te družbe se očitno ne bomo premaknili. Pri rebalansu 
smo skušali prepričati vladne stranke, naj dodajo 20 milijonov in s tem omogočijo, da bo čim prej prišla do tega, kar je 
obljubila – 1 odstotek. Po dveh letih se v resnici nismo premaknili. Ljudje pa imajo občutek, da se je nekaj premaknilo. 
Aktualnemu ministru je dejansko uspelo napraskati dobrih 20 milijonov iz celega proračuna, za kar smo mu hvaležni. Če pa 
govorimo o načrtovanem skoku v štirih letih, ko naj bi prišli do enega odstotka (s čimer bi za rep lovili srednje razvite 
države), potem bi morala biti dinamika rasti podobna tisti, ki je odškrnila denar v času krize. Takrat je znanost izgubila več 
kot 30 odstotkov denarja. Ko se je kriza končala, smo pričakovali, da bomo denar dobili nazaj, a se to ni zgodilo.  
Posameznik se v času osebne finančne krize najprej odpove luksuzu. Če to preneseva na raven države, je izobraževanje za 
državo zdaj luksuz? 
Ne, izobraževanje in znanost sta rešitev ne samo slovenskega gospodarstva, ampak celotnega planeta. Znanost je v nekih 
delih odgovorna za marsikaj, pomislimo na cepitev in atomsko bombo ali na plastiko, ki nas bo ugonobila. Po drugi strani je 
bilo treba preživeti rastočo populacijo. Če bi z znanjem izpred 500 let imeli sedem milijard ljudi na tem planetu, bi bila 
tretjina njih že v otroštvu obsojena na smrt. Imamo svet in človeštvo, kot ga imamo, zato brez znanosti ne bo preživelo. 
Novinar Dela je pred kratkim rekel, da imamo optimistično še 40 let na tem planetu. Če ne bomo spremenili določenih 
navad in se bomo sistematično odpovedovali znanosti, lahko to fazo skrčimo še za kakšno desetletje. Ne gre samo za to ali 
nam bo s pomočjo znanosti uspelo ustvariti gospodarstvo z večjo dodano vrednostjo, ampak ali bomo ljudje preživeli? Ali 
bomo znali vsaj približno na enak način preživeti vse ljudi? Da ne bodo imeli 400 evrov na mesec. 

• Župan Velike Polane: Na odseljevanje mladih se moramo odzvati kot enotna regija. A. S., K. H. Velika Polana - 
MMC RTV SLO. 21. april 2019  

Predstavljamo župane Prekmurja: Damijan Jaklin 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-velike-polane-na-odseljevanje-mladih-se-moramo-odzvati-
kot-enotna-regija/485892  
"Največji turistični potencial naše občine je povezava naravne in kulturne dediščine v enovit turistični produkt," pove 
župan Damijan Jaklin. 
V Veliki Polani se ponašajo z največjim številom gnezdišč bele štorklje v Sloveniji, statistični podatki pa kažejo tudi, da je 
to občina z enim manjših števil odseljevanja ljudi. Kakšne možnosti razvoja vidi župan Damijan Jaklin? 
Predstavljamo prekmurske župane 

 
Slika: Damijan Jaklin je bil na jesenskih lokalnih volitvah edini kandidat za župana, zato občino vodi še naprej. Foto: 
Televizija Slovenija  
 
Kako boste v vaši občini zaznamovali obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
Občina Velika Polana se vključuje v skupne aktivnosti, ki jih vodi Iniciativni odbor obeleževanja 100-letnice združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V okviru tega smo že sodelovali na literarno-glasbenem večeru Povej mi kaj 
lepega ‒ Večer z ustvarjalci iz Prekmurja v Cankarjevem domu in za ta ter druge namene pripravili posebno spominsko 
etiketo rujno vino polansko iz vinograda pisatelja Miška Kranjca. Samostojno bomo dogodek obeležili v jeseni 2019.  
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Prekmurski jezik je knjižni jezik, česar večina v Sloveniji ne ve in bi ga morali kot takega, kot izbirni predmet, vključevati tudi 
v izobraževanje. 
Katera prekmurska zgodovinska osebnost, ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Miško Kranjec. Dogodki, vezani na priključitev Prekmurja k matičnemu narodu.  
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Miško Kranjec. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
Občina Velika Polana je bila leta 2012 organizatorica osrednje regijske slovesnosti ob državnem prazniku Dnevu združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Leta 2018 smo postavili tudi začasno razstavo o slovenski osamosvojitvi o 
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naših krajih – regiji in postavili pomnik (tabla park). Ob 110. obletnici rojstva pisatelja Miška Kranjca smo 14. septembra 
2018 izvedli simpozij in slavnostno akademijo v ta namen.  
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Roman Strici so mi povedali, pisatelja Miška Kranjca.  
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Občina Velika Polana podpira različne izvajalce – organizacije, ki delujejo na področju kulture v naši občini. Tako podpiramo 
delovanje KUD-a Miško Kranjec Velika Polana, ki je aktivno na področju folklore in ohranja ljudske plese in glasbo, običaje, 
oblačila, prav tako pa organizira etnografsko prireditev Naša poljana; Osnovne šole Miško Kranjec Velika Polana, ki je 
aktivna na različnih kulturnih področjih; Društva upokojencev Velika Polana, ki ohranja ljudsko petje in zbira pesmi; Društva 
ŠTRK Slovenija, ki organizira Pomurski poletni festival z zelo raznolikim kulturnim programom. 
 
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni?  
Polanski log z gozdno učno potjo, največji kompleks črne jelše v Evropi in zatočišče mnogih ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst. Potok Črnec in eden zadnjih ohranjenih potočnih mlinov v Pomurju, Copekov mlin. Domačija pisatelja Miška Kranjca z 
ohranjeno delovno sobo in stalno razstavo njegovih knjig, dokumentov, fotografij in likovnih del. Sabolova domačija, 
zgodovinski pomnik stavbne arhitekture preteklega obdobja. Pomembni spomeniki sakralne in kulturne dediščine so tudi 
cerkev Srca Jezusovega v Veliki Polani in kapeli Karmelske Matere božje v Mali Polani in svetega Jožefa delavca v Brezovici.  
Kot imenovana Evropska vas štorkelj pa tudi park Dežela štorkelj v središču kraja Velika Polana z znamenji, vezanimi na 
urejenost kraja in različne pomembne dogodke v zadnjem obdobju, ter interpretacijsko potjo o “štrku” – štorklji in dediščini 
Velike Polane. 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Občina Velika Polana bo še naprej skrbela za domačijo pisatelja Miška Kranjca, Copekov mlin in Sabolovo domačijo, tako s 
tekočim vzdrževanjem objektov kot tudi z iskanjem novih priložnosti za dodatne vsebine na teh lokacijah. Med drugim 
iščemo tudi rešitve za ureditev Miškovih goric. Še naprej bomo podpirali delovanje na področju kulturnih dejavnosti.  
 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Naravna in kulturna dediščina sta temelj razvoja naše turistične ponudbe. Turisti imajo možnost videti posamezne vsebinske 
sklope (domačija Miška Kranjca, Copekov mlin, Sabolova domačija, Halasova romarska pot, park Dežela štorkelj …). 
Za skupine ponujamo tudi celovit turistični paket, v katerega z veseljem vključujemo tudi drugo ponudbo Pomurja. 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
O koristih Pomurske pokrajine ‒ ne vemo, kakšne bodo njene pristojnosti, način financiranja in delovanja ‒ je težko govoriti. 
Do tega ne more priti samo v naši regiji, ampak bi to morale sočasno ustanoviti vse pokrajine v Sloveniji in izpeljati postopek 
decentralizacije. V tem procesu je nujno sodelovanje občin in drugih že obstoječih regijskih subjektov ter države, s ciljem 
pospešiti razvoj, dvigniti blaginjo prebivalstva in zagotoviti konkurenčnost v primerjavi z regijami – pokrajinami sosednjih 
držav.  
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Cilji bi morali biti vezani na ohranjanje identitete krajine in z osrednjo Slovenijo in sosednjimi regijami primerljivo kakovost 
bivanja in življenja. 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Projekt je koristen za Prekmurje in Pomurje, če ga bomo le znali izkoristiti, tako da povečamo prepoznavnost območja ob 
reki Muri in to izkoristimo za turizem in s turizmom povezani trajnostni razvoj. UNESCO je "brand", na katerega smo lahko 
zelo ponosni in ki nam odpira možnosti, ki se jih mogoče danes še ne zavedamo. Na koncu bo vse odvisno od nas in od naše 
sposobnosti, da dejansko naredimo neki razvojni preboj. UNESCO je svetovni »brand«. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Občina Velika Polana leži 100% v območju Nature 2000, kar nam res predstavlja določene težave pri umeščanju v prostor, 
po drugi strani pa podpira tudi razvojne priložnosti. Del teh priložnosti smo že izkoristili, v smislu priprave projektov in 
pridobivanja evropskih sredstev za naše razvojne aktivnosti. Težava je predvsem državna birokracija, ki ne razume, da niso 
postavljeni za to, da delajo težave, ampak da jih rešujejo. Če bi se zgledovali po drugih Evropskih državah s področij Nature 
2000, bi tudi v Sloveniji videli ta območja kot razvojno priložnost, ne pa kot težavo. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Bistvo dobrega sodelovanja je neposredni stik med posameznimi udeleženci, zato smo mnenja, da je treba spodbujati 
skupne dogodke, prireditve, projekte in različne oblike sodelovanja med občinami, društvi, šolami … 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Naše gospodarske priložnosti so vezane na naravno dediščino in vključevanje te v turistični razvoj, pa tudi na razvoj malega 
in srednje velikega gospodarstva v povezavi s poslovnimi conami, ki jih imamo, in hitro dostopnost do avtoceste ter dejstvo, 
da imamo zgrajeno vso javno gospodarsko infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo, čistilno napravo, optično omrežje …), ki je 
potrebna za času primerno izvajanje gospodarskih dejavnosti. Priložnost je tudi na področju kmetijstva v povezavi s 
poljščinami, z večjo dodano vrednostjo (vzgoja v rastlinjakih). 
 



 
Statistični podatki za občino Velika Polana v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs  
 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Največji turistični potencial naše občine je povezava naravne in kulturne dediščine v enovit turistični produkt, ki se ga 
ustrezno interpretira na področju Copekovega mlina. Temu je treba dodati še lokalno kulinariko in vina ter to povezati z 
domačo obrtjo in kmetijstvom.  
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Zato, ker smo že od nekdaj znali živeti z drugače mislečimi, kar je v Evropi zelo pomembno, saj je ta Evropa narodov in ne 
samo enega naroda.  
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Bolj kot socialne težave so težave, vezane na demografijo – staranje prebivalstva in odseljevanje mladih, na kar pa se 
moramo odzvati kot enotna regija in zagotoviti ustrezne pogoje, da se mladi ne bodo odseljevali, ampak ostali in tu živeli. To 
pomeni, da moramo razvojne usmeritve prilagajati tudi temu.  
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Kot del skupne Evrope in skupnega ekonomsko prostora menimo, da tovrstno poseganje ni potrebno, dejstvo pa je, da ima 
država vedno možnost in tudi obvezo, da zaščiti lastni narod.  
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Vse. 
Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Pokritost bi lahko bila boljša in ne vezana izključno na krizne in slabe dogodke, ampak tudi na to, da kot regija napredujemo 
in da se tudi pri nas zgodijo dobri in pomembni dogodki, ki so kot vest pomembni tudi za preostalo Slovenijo. 

• Severna Makedonija: V drugi krog volitev skorajda izenačena kandidata. B. V. Skopje - MMC RTV SLO, STA.                            
22. april 2019  

Glas je oddalo 41,82 odstotka volivk in volivcev 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/severna-makedonija-v-drugi-krog-volitev-skorajda-izenacena-kandidata/486141  
Po skoraj vseh preštetih glasovih na predsedniških volitvah v Severni Makedoniji sta kandidat socialdemokratov in 
stranke etničnih Albancev DUI Stevo Pendarovski ter kandidatka opozicijskega VMRO-DPMNE-ja Gordana Siljanovska 
Davkova skorajda izenačena. 
 
Po 99,96 odstotka preštetih glasovnic je Pendarovskega podprlo 42,85 odstotka, Siljanovsko Davkovo pa 42,24 odstotka 
volivcev, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. Oba sta v nedeljo zvečer ob objavi prvih izidov sicer razglasila zmago v 
prvem krogu, 5. maja pa se bosta pomerila v drugem krogu volitev. 
 
"Danes smo dosegli veliko zmago," je po objavi prvih izidov na novinarski konferenci dejal Pendarovski. Obljubil je, da bo 
njegova zmaga omogočila razvoj države in vstop v evroatlantske integracije. 
Siljanovska Davkova pa je dejala, da so "prepričali volivce, da brez pravičnosti ni Nata in EU-ja". Opoziciji je uspelo prepričati 
volivce, da je vladavina prava glavni predpogoj za zagotovitev datuma za začetek pogajanj z Unijo, je poudarila. 
Nizka volilna udeležba 
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Prvi krog predsedniških volitev je sicer zaznamovala nizka volilna udeležba. Od skupaj 1,8 milijona volilnih upravičencev je 
glasovalo 41,82 odstotka volivk in volivcev. Glasovnice je oddalo 755.816 ljudi, poroča Mia. 
Da bi bile volitve v drugem krogu veljavne, mora biti volilna udeležba najmanj 40-odstotna, v nasprotnem primeru jih bodo 
morali ponoviti, tak izid pa bi lahko pomenil veliko politično negotovost. 
Blerim Reka, kandidat dveh manjših opozicijskih albanskih strank, je v nedeljo dobil 10,57 odstotka glasov. Kot poroča 
francoska tiskovna agencija AFP, bodo volitve v drugem krogu odločili ravno njegovi volivci. 
Volitve so potekale manj kot tri mesece po uveljavitvi sporazuma z Grčijo o spremembi imena države v Severno 
Makedonijo, s katerim se je končala dolgoletna grška blokada Skopja na poti v EU in Nato. V letu dni je pričakovati vstop v 
Nato, junija letos pa naj bi, kot pričakujejo v Skopju, dobili datum za začetek pristopnih pogajanj z EU-jem, na kar država 
čaka že od leta 2005. 
Pendarovski tako kot vlada podpira prespanski sporazum, kot tudi spremembo imena. Gordana Siljanovska Davkova pa 
vlado Zorana Zaeva obtožuje zaradi "boleče spremembe imena", korupcije in nepotizma. Opozarja, da je izbrisal pravico do 
samoopredelitve in odvzel pravice makedonski manjšini v sosednjih državah. 

• Mali kralič: slovenski rojaki na Madžarskem dobili prevod Malega princa. A. K., Bojan Peček. MMC RTV SLO, 
Televizija Slovenija. 23. marec 2019  

Poslušajte, kako zveni v prekmurščini 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/mali-kralic-slovenski-rojaki-na-madzarskem-dobili-prevod-malega-princa/483474  
"Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno." To je verjetno najbolj znana misel iz svetovne 
uspešnice Mali princ. Vas zanima, kako Mali princ zveni v prekmurskem jeziku?  
 

 
Slika: Mali kralič: slovenski rojaki na Madžarskem dobili prevod Malega princa Foto: Založba  
 
Slovenski rojaki na Madžarskem so dobili zanimivo knjižno delo: prevod svetovne uspešnice Mali princ v prekmurskem 
jeziku, ki je v precejšnji meri znan tudi rojakom v Porabju. Na predstavitvi knjige so ugotovili, da je državna meja, ki jih še 
vedno ločuje, zgolj umetna. 
Prekmurskemu oziroma porabskemu Malemu princu se reče Mali kralič, prevod pa je delo študenta slovenistike Akoša 
Dončeca iz porabske vasice Verica. 
Prekmurščina, nikakor ne le "nerazumljivo narečje" 
Ob letošnjem prekmurskem prazniku ob stoletnici združitve z matico želijo poudariti, da prekmurščina ni zgolj manjvredno 
in večini v Sloveniji nerazumljivo narečje. "Zdi se mi, da bi bila v tem letu priložnost, da se tudi širši javnosti prekmurščina 
predstavi kot knjižni jezik," je prepričana lektorica Maja Hajdinjak. 
"Obstaja želja Porabcev in nas Prekmurcev, da bi govorili o enotnem ljudstvu in enotnem jeziku. Tisti onstran meje niso krivi, 
da so ostali tam," pravi urednik knjige Branko Pintarič. 
Tudi avtor prevoda Malega princa govori o enotnem kulturnem prostoru. "Mi smo sprejeli prekmurski knjižni jezik, še vedno 
imamo stare prekmurske molitvenike, napisane v podolinskem narečju. Razlike niso velike, ta etnična skupnost med Muro in 
Rabo je enotna." 
Sicer pa Dončec, ki preučuje kar nekaj jezikov oziroma narečij, snuje slovnico sodobne prekmurščine, saj se je ta v zadnjih 
dveh stoletjih bistveno spremenila. 

• Gančki majoš se krasi in postavlja že 100 let. Lidija Kosi, Radio Slovenija. MMC RTV SLO, Radio Slovenija. 23. 
april 2019  

Okrasje iz krep papirja 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/kultura/gancki-majos-se-krasi-in-postavlja-ze-100-let/486435 
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Slika: Žan Smej pove, da njegovo generacijo letos sestavlja šest fantov in dve dekleti, "s katerimi se že od začetka leta 
zbiramo ob petkih in izdelujemo rože ter okraske iz krep papirja.« Foto: Radio Slovenija/Lidija Kosi Foto: Radio 
Slovenija/Lidija Kosi  
 
V Gančanih v občini Beltinci že 100 let ohranjajo stao šego postavljanja "Gančkega majoša" - mlaja, ki je vpisana tudi na 
seznam nesnovne kulturne dediščine pri slovenskem kulturnem ministrstvu. 
Navado postavljanja mlaja so kot zahvalo Mariji po koncu prve svetovne vojne v Gančane prinesli fantje, ki so se srečno 
vrnili z bojišč: pet mladeničev, ki so se pred stoletjem srečno vrnili iz prve svetovne vojne, je 30. aprila 1919 ob kapelici v 
Gančanih postavilo z španskih bezgom okrašeno krošnjo breze, ki so jo pritrdili na žrd.  
Sčasoma je brezo zamenjala smreka, okrasje iz krep papirja je bolj bogato, vsekakor pa gre danes za medgeneracijsko 
sodelovanje, pravi član organizacijskega odbora praznovanja ob 100-letnici majoša Slavko Petek. 
Čeprav za majoš živi cela vas, so glavni nosilci priprave in izvedbe vsakoletne postavitve mladi, ki v tekočem letu postanejo 
polnoletni in jih imenujejo lejtniki. Letos je med njimi tudi Žan Smej, ki pove, da njegovo generacijo letos sestavlja šest 
fantov in dve dekleti, "s katerimi se že od začetka leta zbiramo ob petkih in izdelujemo rože ter okraske iz krep papirja. Za 
nas je to nekaj novega, saj se na ta način vključimo v mladino oziroma v svet odraslih."  
Ob stoletnici so v odboru izdali knjižico in priložnostno poštno znamko, izdelali razne spominke. Program Gančkega majoša 
se začenja to soboto, osrednja prireditev pa bo kot običajno na predvečer prvega maja. 

• Raziskovalci s shodom opozorili na nezadostno financiranje znanosti. G. K. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, 24. 
april 2019  

O čem moramo govoriti, ko govorimo o znanosti v Sloveniji? 
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/raziskovalci-s-shodom-opozorili-na-nezadostno-financiranje-
znanosti/486367 
 

 
Slika: Slovenija je v želji po financiranju znanosti od gospodarstva "šla še dlje od najbolj kapitalističnih držav", opozarja 
Marko Fonovič z Instituta Jožef Stefan. Foto: BoBo  
 
Slovenske raziskovalke in raziskovalci so na javni tribuni spregovorili o težavah znanosti v Sloveniji, ki se predvsem vrti 
okoli nezadostnega financiranja. Na to so opozorili s pohodom do ministrstva za izobraževanje in gospodarstvo. 
Kot je v uvodnem nagovoru poudarila Duška Knežević Hočevar z ZRC-ja SAZU-ja, ki je pogovor povezovala, znanstveniki 
vsekakor nosijo potencial za razvoj družbe. Vendar predvsem v zadnjem desetletju med njimi opaža vse več malodušnosti in 
tudi nešportne tekmovalnosti, kar pripisuje dvema dejavnikoma: kvantificiranemu nadzoru in kratkoročno naravnanemu 
projektnemu financiranju znanosti. 
"Znanost je dolgoročna dejavnost, za kar je potreben mir ... V resnici smo kot kakšni nomadi, ki skačemo s projekta na 
projekt. Ogromno časa porabimo za projektne vloge, za administracijo in pridobivanje projektov," je dejala. 
Sistem financiranja, ki deluje na kratkoročnih projektih, po njenih besedah ne pelje nikamor, saj se zaradi posledične 
tekmovalnosti slabšajo odnosi med institucijami in tudi znotraj institucij. Znanstveniki oziroma raziskovalci tako, namesto da 
bi se ukvarjali z vsebino raziskovanja, tekmujejo med seboj ali iščejo objave v revijah, ki jim prinesejo več točk, kar po drugi 
strani ohranja sistem financiranja takšen, kot je. 
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Slika: Raziskovalci so odšli na pohod do ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za izobraževanje. Foto: BoBo  
 
"Slovenija dlje od najbolj kapitalističnih držav" 
Financiranja znanosti se je dotaknil tudi Marko Fonovič z Instituta Jožef Stefan, ki se je vprašal, zakaj se država tako otepa 
svoje vloge pri financiranju znanosti, saj je Slovenija v želji po financiranju znanosti od gospodarstva "šla še dlje od najbolj 
kapitalističnih držav". 
Po njegovih besedah se razlog za to skriva v več dejavnikih, med drugim v prevladujoči miselnosti, da zgolj fizično delo šteje 
za delo. To je po njegovem mnenju ponazorjeno tudi v reku, da se mora otrok učiti, da mu ne bo treba delati. 
Na tribuni so sicer podali tudi nekaj predlogov za izboljšanje stanja v znanosti, med drugim, da je ne bi smelo financirati 
samo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ampak bi jo morala financirati vsa ministrstva, saj znanost napredek 
prinaša vsem. 
Zanemarjanje bazične znanosti? 
Poleg tega je Andraž Stožer z mariborske medicinske fakultete opozoril, da pri financiranju nikakor ne gre zanemarjati 
povsem bazične znanosti, tudi takšne, ki na prvi pogled nima nikakršnih aplikativnih učinkov, saj je zgodovina polna odkritij, 
ki so se izkazala za izjemno uporabna šele desetletja pozneje. 
So pa sogovorniki in tudi občinstvo opozorili na še eno težavo, s katero se spoprijema znanost v Sloveniji: slabo 
komuniciranje pomena raziskav in znanosti. Kot je dejal Stožer, je del krivde na znanstvenikih samih, nekaj pa tudi na 
izobraževalnem sistemu, ki preveč temelji na suhoparnem podajanju dejstev. 
Slovenski organizatorji shoda za znanost, ki je letos potekal pred globalnim shodom za znanost, napovedanim za 4. maj, si že 
tri leta prizadevajo za vzpostavitev kakovostnega in transparentnega evalvacijskega postopka, povečanje financiranja 
znanosti na en odstotek proračunskih sredstev ter ustaljen urnik razpisov za nacionalne raziskovalne projekte. 

• 75 let od deportacije Judov iz Prekmurja. Lidija Kosi, Radio Slovenija. Lendava - MMC RTV SLO, Radio Slovenija  
                  24. april 2019  
Spomenik 387 žrtvam nacističnega genocida 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/75-let-od-deportacije-judov-iz-prekmurja/486431  
Te dni mineva 75 let od začetka množičnih deportacij Judov iz Prekmurja. Slovesnost so pripravili v Lendavi, venec pa je 
na dolgovaškem judovskem pokopališču položil tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. 
 

 
Slika: Te dni mineva 75 let od začetka množičnih deportacij Judov iz Prekmurja. Slovesnost so pripravili v Lendavi, venec 
pa je na dolgovaškem judovskem pokopališču položil tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. Foto: Radio Slovenija/Lidija 
Kosi  
 
Judovska skupnost je v Prekmurju predstavljala viden del prebivalstva. Leta 1889 je v Prekmurju živelo več kot 1.100 Judov. 
Prav Judje so v pokrajino prinesli različne obrti, trgovino, bančništvo in druge z napredkom povezane tako gospodarske kot 
izobraževalne in znanstvene dejavnosti. 
Danes nanje spominjajo zgolj še stare meščanske hiše oziroma njihovi portali, v Lendavi pa tudi sinagoga in dolgovaško 
pokopališče s 176 nagrobniki, sredi katerih stoji spomenik 387 žrtvam nacističnega genocida. 
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Slika: Zgodovinar Dejan Süč. Foto: Radio Slovenija / Lidija Kosi 
 
"Holokavst je v judovstvu pomembno poglavje, a judovstvo je toliko več!" 
26. aprila pred 75 leti se je namreč začela deportacija Judov iz Prekmurja. Zgodovinar Dejan Süč spomni, da so "ti žalostni 
dogodki iz leta 1944 in 1945 judovsko skupnost prisilili, da se je umaknila s tega območja. Ta proces je značilen za celotno 
Jugoslavijo." 
Med redkimi, ki so preživeli holokavst in se vrnili v Prekmurje, pa je Erika Fürst iz Murske Sobote: "Vsako leto se 26. aprila 
dobimo potomci, čeprav sem judinja le še sama, ostali so kristjani, saj so moški prevzeli krščansko vero, ko so se poročili s 
kristjankami." 
Negovanje spomina na grozodejstva je potrebno tako zaradi spoštovanja do žrtev kot v opomin, je zbranim med drugim 
dejal predsednik države Borut Pahor, ki je Eriko Fürst že danes povabil, da bi ga spremljala na spominski slovesnosti 
prihodnje leto v Auschwitzu. 

• Vlada imenovala častni odbor za praznovanje stoletnice. A. S. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 25. april 2019  
Dogodki in aktivnosti bodo potekali skozi vse leto  
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/vlada-imenovala-castni-odbor-za-praznovanje-stoletnice/486453  
Vlada je ustanovila častni odbor za zaznamovanje 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 
Predseduje mu premier Marjan Šarec. 
 
Pred sto leti so na pariški mirovni konferenci odločili o usodi Prekmurja. S sklepi konference so Prekmurje priključili 
Sloveniji, prekmurski Slovenci pa so se združili z matičnim narodom. Prav zaradi pomembnosti jubileja se je vlada odločila, 
da ustanovi častni odbor, ki bo bdel nad dogodki v počastitev obletnici. 
Na čelu 26-članskega odbora je premier Marjan Šarec, predsednik iniciativnega odbora za zaznamovanje stoletnice je 
nekdanji predsednik Milan Kučan. V odboru so poleg treh ministrov, kulturnega Zorana Pozniča, šolskega Jerneja Pikala in 
zunanjega ministra Mira Cerarja, tudi rektor ljubljanske univerze Igor Papič, predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek 
Horvat Muc, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in škof evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša. 
Dogodki in aktivnosti bodo potekali skozi vse leto, njihov namen pa je v zavesti Slovencev utrditi zavedanje o pomembnosti 
teh dogodkov pred 100 leti in Prekmurje pokazati kot območje, kjer skupaj živijo tako pripadniki večinskega naroda, 
pripadniki Madžarov, Hrvatov, Romov, nekoč pa tudi Judov in Nemcev. "Vsi v sožitju razvijajo svoje kulturne tradicije ter 
izpovedujejo različne kulturne in verske identitete," pravijo v uradu vlade za komuniciranje. 
Mestni občini Murska Sobota so za to v tem letu zagotovili dodatna sredstva v višini 191.828 evrov. 

• V Rižarni dve ločeni slovesnosti ob dnevu osvoboditve.  A. V.  Trst - MMC RTV SLO, STA. 25. april 2019  
Antonia Tajanija ni bilo na slovesnosti 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-rizarni-dve-loceni-slovesnosti-ob-dnevu-osvoboditve/486476  
Italija praznuje dan osvoboditve izpod nacifašizma. V Rižarni, nekdanjem zbirnem in uničevalnem taborišču v Trstu, sta 
potekali ločeni slovesnosti tržaške občine in partizanskega združenja VZPI-ANPI.  
Na uradni slovesnosti je zbrane nagovoril tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je poudaril, da je dan osvoboditve praznik vseh 
Italijanov in da ne sme biti predmet instrumentalizacije. Poudaril je, da žrtve niso ene ali druge vrste in se jih je treba 
spominjati v trenutku zbranosti. Predstavnike politike, vojske, verskih skupnosti in druge udeležence je pozval k dvema 
minutama tišine, da bi se spomnili "vseh herojev, ki so padli za osvoboditev naše domovine". 
 
Dipiazza: Nobenega opravičila za nobeno vrsto diktature  
S tem je želel poudariti razliko v primerjavi z lansko slovesnostjo, ko so udeleženci, kot je dejal, s skoraj petimi minutami 
"vzklikanja in žvižganja ter neprimernimi zastavami onečastili ta sveti kraj in nacionalni spomenik". Lani so ga namreč 
udeleženci slovesnosti izžvižgali. "Ničesar dobrega ni v barbarstvu, ki se je dogajalo med drugo svetovno vojno, in nobenega 
opravičila ni za nobeno vrsto diktature," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še dejal Dipiazza. 
Uradne slovesnosti so se udeležili tudi predsednik dežele Furlanija - Julijska krajina Massimiliano Fedriga, podpredsednik 
deželnega parlamenta Francesco Russo in italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc. 
Bulčeva v Rižarni položila venec  
Prišla je tudi evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc, ki je v Rižarni položila venec. "Tisoči so bili ubiti, zaprti ali 
deportirani v smrt. Številni narodi, številne zgodbe, polne bolečine in izgub. Danes moramo bolj kot kadar koli poudarjati 
nikoli več. Združimo se v promociji EU-ja kot projekta miru," je ob tem zapisala na Twitterju. Poleg tega se je Bulčeva danes v 
Bazovici poklonila tudi štirim Slovencem, ki so jih septembra 1930 v tam ubili fašisti. Na Twitterju je objavila tudi več 
fotografij. 

https://www.rtvslo.si/n/466881
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/vlada-imenovala-castni-odbor-za-praznovanje-stoletnice/486453
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-rizarni-dve-loceni-slovesnosti-ob-dnevu-osvoboditve/486476
https://www.rtvslo.si/n/466881


Tajani pisal Bulčevi, da bi junija skupaj obiskala Rižarno  
Bulčeva je sicer februarja predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija povabila, da na italijanski dan osvoboditve 
skupaj obiščeta Rižarno in Bazovico ter obeležita spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima. Za pisno 
vabilo Tajaniju se je odločila po njuni burni razpravi na Twitterju zaradi Tajanijevih spornih izjav na slovesnosti v Bazovici ob 
italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus. Po neuradnih informacijah se Tajani slovesnosti ni mogel udeležiti, ker 
je imel ob prazniku veliko drugih obveznosti. Je pa Bulčevi poslal pismo, v katerem predlaga, da bi junija skupaj obiskala 
Rižarno. 
Kasneje so svojo slovesnost pripravili še partizansko združenje VZPI-ANPI in več drugih združenj, na katerih se je po podatkih 
organizatorjev zbralo med 1.500 in 2.000 ljudi. Dopoldne so se zbrali pri stadionu Grezar in se nato odpravili proti Rižarni. 
Pri tem so nekateri udeleženci izžvižgali Fedrigo in Dipiazzo. 
"Hvala, da ste tu. Tisti, ki smo bili del odporniškega gibanja, imamo danes pravico govoriti na tem kraju," je povedal 
predsednik tržaške sekcije VZPI-ANPI Fabio Vallon. "25. april je priložnost za praznovanje. Hvala odporništvu, da smo danes 
svobodni," je poudaril po poročanju časnika Il Piccolo. Za ločeno slovesnost so se sicer odločili, ker so, kot so poudarili, 
naveličani omalovažujočega odnosa tržaške občinske uprave do njihovega združenja in antifašističnega gibanja nasploh. 
V Rižarni sežgali med 4.000 in 5.000 ljudi 
Rižarna je velika stavba v bližini Trsta, v kateri so najprej luščili riž, leta 1943 pa so jo nacisti po kapitulaciji Italije - 8. 
septembra 1943 - spremenili v koncentracijsko taborišče. Leta 1944 so v notranjosti zgradili krematorijsko peč, v kateri so 
sežgali od 4.000 do 5.000 ljudi. Žrtve so bili po večini Slovenci, nato Hrvati, italijanski protifašisti in Judje. Rižarna je bila tudi 
zbirno središče za nacistična uničevalna koncentracijska taborišča, skozi katero je šlo okoli 20.000 oseb. 
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• Stare in nove grožnje : sosednje države postajajo vse bolj sebične in napadalne /Borut Mekina. – št. 16, 
19.04.2019, str. 19-25 

Sosednje države postajajo vse bolj sebične in napadalne 
Vznik ozkoglednosti v mednarodni politiki je mogoče opaziti tudi v Sloveniji, kjer premier ne potrebuje več diplomata, 
ampak obveščevalca 
https://www.mladina.si/190666/sosednje-drzave-postajajo-vse-bolj-sebicne-in-napadalne/  
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Slika: Madžarska vlada naj bi v čast 100. obletnici podpisa Trianonske pogodbe v Budimpešti postavila poseben spomenik 
narodni enotnosti, 100 metrov dolgo in 4 metre široko ploščo, na kateri bodo zapisana madžarska zgodovinska imena 
12.000 občin. Tako tistih, ki so del Madžarske, kot onih, ki danes pripadajo drugim državam. Na spomeniku se bodo našla 
tudi imena hrvaških, vojvodinskih, slovaških pa tudi slovenskih mest in vasi, ki so bili nekoč del madžarskega dela Avstro-
Ogrske monarhije. Na povečavi smo uspeli najti tudi slovenski naselji Ižakovci (Murasziget) in Kot (Kót). Foto: Mladina 
 
Enega izmed boljših opisov mednarodnopolitičnih razmer, ki smo jim dandanes priča v naši regiji, je za Mladino pred pol leta 
podal Denko Maleski, prvi makedonski zunanji minister v vladi Kira Gligorova, katerega država se je znašla na tnalu med 
ameriškimi in ruskimi interesi. »Po svetu je zavladala logika hladne vojne, države so začele igrati igro ničelne vsote, mislijo, 
da lahko zmage dosežejo le na račun porazov drugih držav. To pomeni, da če delaš kakršnokoli zlo svojemu domnevnemu 
nasprotniku, je to v tvojem interesu. Logika hladne vojne je bila zelo preprosta. Češ, vi želite rušiti nas, zato bomo mi rušili 
vas.« Nekako v smislu, da lahko tudi Slovenija zmaga le, če bo Hrvaška izgubila. 
Maleski, profesor mednarodnih odnosov in mednarodnega prava na skopski univerzi, ni po naključju poudaril, da odnosi 
med državami spet postajajo podobni igri ničelne vsote – in da izgineva vera v skupno dobro. Profesorji mednarodnih 
odnosov namreč vedo, da je mogoč tudi drugačen svet. Ob tem imajo navadno v mislih zlato dobo mednarodne politike, mir 
po napoleonskih vojnah, ki so ga zagotavljali diplomati na mednarodnih kongresih – tudi ljubljanskem leta 1821. Ti so bili 
varuhi mednarodne etike. Za današnji čas najbolj neverjetne so anekdote o posojanju diplomatov iz tistega časa. »Leta 1815 
je imel ruski Aleksander I. na dunajskem kongresu za ministre in svetovalce v zunanjih zadevah dva Nemca, enega Grka, 
enega Korzičana, enega Švicarja, enega Poljaka in – zgolj enega Rusa,« je recimo v svoji slavni knjigi Politika med narodi 
zapisal Hans Morgenthau, ki ni pozabil omeniti, da so leta 1862, ko je Bismarck postal pruski kancler, Bismarcku Rusi 
ponudili, da bi postal njihov veleposlanik. 
Ta izkušnja, da obstaja nekaj, kar je nad sebičnostjo posameznih držav, za kar lahko skrbi nadnacionalna elita diplomatov, ki 
z rednimi srečanji ohranja mir in si prizadeva za razumevanje med nacijami, je kasneje botrovala ustanovitvi obeh prvih 
sodobnih nadnacionalnih tvorb, Društva narodov po prvi svetovni vojni in Organizacije združenih narodov (OZN) po drugi ter 
seveda na evropski celini ustanovitvi EU. In seveda se tudi Denko Maleski zaveda, da so v zgodovini odnosov med državami 
zatonu diplomacije in vere v mednarodno dobro vedno znova sledila obdobja sebičnosti in vojn. In dejansko je opozoril prav 
na slednje. Seveda ni edini. 



 
Slika: Razglednica (avtor je bil študent arhitekture Vlasto Kopač), ki jo je po priključitvi Avstrije k tretjemu rajhu marca 
1938 izdalo slovensko ljudskofrontno gibanje. Foto: Mladina 
 
»Problem in skrb zbujajoče je, da se danes egoizem, kot vzorec obnašanja v mednarodni skupnosti, spet vrača. Obstoječi 
sistem postopno erodira, pravila se ne spoštujejo več, nastaja vakuum, v katerem izginja staro, ne da bi že imeli novo 
mednarodno ureditev, krepi se nacionalni identitizem, ki vrača načelo sacro egoismo kot vrednoto, za katero smo mislili, da 
je zgodovinsko že preživeta. V mednarodnih odnosih izgubljamo občutek za vzpostavljanje potrebnega ravnotežja med 
interesi – realizmom – in vrednotami – moralo in etiko,« našteva recimo zdaj že bivši svetovalec za mednarodno politiko pri 
premieru Marjanu Šarcu, nekdanji dolgoletni veleposlanik na Dunaju, v New Yorku, Washingtonu in Haagu Roman Kirn. 
Države postajajo vse bolj sebične tudi zato, ker zmaguje najbolj grob, liberalni kapitalizem. 
Kako je ta zmaga egoizma videti konkretno? Morda jo najbolj jasno vidimo v naših odnosih s Hrvaško, za katere se zdi, da v 
njih ni več zaupanja, s Hrvaško po novem ne komunicirajo več diplomati, ampak le še obveščevalne službe. Egoizem je 
očiten tudi pri Madžarski, ki kljub nasprotovanju uradne Ljubljane širi svoje kapitalske investicije, vdira v bančni sistem in se 
vmešava v tukajšnje volitve. Očiten je tudi pri Avstriji, ki je začela ovirati poslovanje slovenskih podjetij na njenih tleh, ki 
omejuje prost pretok ljudi, z napotenimi delavci vred. Egoizem pa seveda čutijo tudi slovenske manjšine v teh državah: Olip 
Nanti, podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), pravi, da glede novega odnosa Avstrije do slovenske 
manjšine vse pove zgolj en podatek: »V enem letu naša manjšina ni dobila niti termina pri pristojnem ministru.« Je pa v tem 
času, maja lani, avstrijski parlament prvič po osamosvojitvi soglasno sprejel resolucijo v podporo uradnemu priznanju 
nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot manjšine. To je bil velik korak. Avstrija, ki ima za seboj izkušnjo anšlusa, je doslej 
pri zaščiti pravic Nemcev v Sloveniji vedno čutila določeno mero nelagodja. 
In podobno je mogoče opaziti tudi v Italiji. Ksenija Dobrila, nova predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), 
ene izmed dveh predstavniških organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, sicer pravi, da so se po dolgih desetletjih 
namenskega izvajanja jezikovne in kulturne asimilacije ter medetnične zadržanosti ali celo sovraštva odnosi med Italijani in 
Slovenci izboljšali. Hkrati s tem pa v skupnosti opažajo pojave, ki podžigajo trenja, razlaga. Recimo novembrski 
shod skrajnega fašističnega gibanja CasaPound, ki mu je januarja sledil sprejem pripadnikov fašističnega oddelka X Mas na 
goriškem županstvu. Potem sta prišla dan spomina na fojbe in eksodus. Na zid pred višješolskim slovenskim centrom v 
Gorici so ob tem neznanci nalepili logotip neofašistične organizacije Blocco studentesco. Temu je sledila še slovesnost na 
bazovskem šohtu, z vsemi že znanimi, spornimi izjavami visokih italijanskih politikov. 
»Pogrevanje zgodovine in njeno izkrivljanje imata jasen namen: Slovence postavljata na zatožno klop, ob tem pa se 
namensko spregledujejo fašistično zatiranje, škoda in trpljenje, ki so ga Slovenci utrpeli še zlasti v obdobju 1920– 1945. 
Zgoščenost pojavnosti vseh navedenih oblik zgodovinskega potvarjanja in različnih desničarskih pobud ter izvajanj uradne 
politike ni slučajna in ustvarja velik pritisk na Slovence v Italiji,« pravi Ksenija Dobrila. 
Varnostni strokovnjak Andrej Rupnik, ki je bil med letoma 2007 in 2010 direktor Sove, pravi, da je eden od pomembnejših, 
globalnih vzrokov za vznik novodobnega egoizma med državami mogoče najti v ekoloških spremembah oziroma 
širjenju sušnih območij v podsaharski Afriki: »Milijoni ljudi se morajo zaradi pomanjkanja vode, hrane in dela, s katerim bi se 
lahko preživljali, preseljevati. Deloma prihajajo v Evropo, ki na te spremembe ni pripravljena. Od organiziranja iregularnih 
migracijskih poti živijo kriminalne združbe, v namembnih državah se generirajo etični geti, integracija prišlekov je nizka, kar 
povzroča frustracije in konfliktnost z avtohtonim prebivalstvom, to pa v skrajnosti vodi tudi do terorizma …« razlaga. 
Vzrok številka dve v državah, ki z vidika migracij niso namembne in so še vedno na stopnji ekonomsko-politične tranzicije, 
kot je recimo Slovenija, pa je kriza kapitalističnega sistema: »Ne zmaguje skandinavski model socialnega kapitalizma z 
visokimi davki za najbogatejše, ampak najbolj grob, liberalni kapitalizem. V Sloveniji smo v tranziciji imeli tri možnosti: 
družbeno premoženje prodamo našim, kar ni šlo, ker nihče ni imel dovolj sredstev; lahko ga prodamo tujcem, česar nočemo 
narediti pod krinko varovanja nacionalnega interesa; delno smo to sicer naredili, pa nismo bili zadovoljni; tretja možnost, ki 
se je tudi udejanjila, pa je, da družbeno lastnino najprej razvrednotimo, nato njen nakup financiramo s pomočjo državnih 
bank, kredite pa zavarujemo s kupljenim premoženjem, ki zaradi slabega upravljanja ne generira dovolj prihodkov, da bi ta 



skrajno tvegani ekonomski model uspel. Propadanje gospodarstva nato generira obče nezadovoljstvo. Trenutno smo v 
finalni fazi privatizacije, ko se kapital iz davčnih oaz vrača v Slovenijo in kupuje, kar je še ostalo. Kar spet ne more biti toplo 
sprejeto,« razlaga. 
Vznik ozkoglednosti v mednarodni politiki je seveda mogoče opaziti tudi v Sloveniji. Ta mesec je bila spet na udaru Hrvaška, 
ponovno zaradi arbitražnega sporazuma. Slovenski premier Marjan Šarec je pri tem deloval odločno in z vidika političnega 
marketinga pravilno. V Dubrovniku se ni želel srečati s hrvaškim premierom Andrejem Plenkovićem, zaradi domnevno 
hrvaškega poskusa, da televizija POP TV ne bi objavila imena hrvaškega obveščevalca, ki naj bi prisluškoval v arbitražni aferi, 
je prvič doslej sklical svet za nacionalno varnost, katerega sekretariat vodi njegov zaupnik, bivši obveščevalec Damir Črnčec. 
Poleg tega je dal za bruseljski novičarski portal Politico intervju, v katerem je bil tako kritičen do evropske komisije kot še 
noben slovenski voditelj doslej. Četudi se zdi kritika upravičena – češ da je Slovenija razočarana, ker se preveč spolitizirana 
evropska komisija ni bolj odločno postavila na slovensko stran –, pa je vendarle videti, kot da njegov evroskeptični pristop ni 
bil namenjen evrokratom ter Nemčiji ali Franciji, ampak bolj domači javnosti. 
Šarec je sicer še vedno nepopisan list, a nekatere njegove poteze že kažejo, da utegne po vzoru sosednjih, populističnih 
strank voditi bolj kratkovidno politiko. Konec prejšnjega meseca je Šarca recimo zapustil njegov zunanjepolitični svetovalec 
Kirn, in sicer zato, kot je povedal za TV Slovenija, ker Šarec njegovih nasvetov ni več potreboval. Zanašati naj bi se začel prav 
na obveščevalca Črnčeca, domnevno celo pri izbiri veleposlanikov. Težko je sicer oceniti, ali se slovenski predsednik vlade 
preveč naslanja na obveščevalno stroko, ki bi morala biti pod demokratičnim nadzorom, je pa dejstvo, kot nam je odgovoril 
tudi Črnčec, da je ta začel s Šarcem neformalno sodelovati že vsaj leta 2017, s preostalimi svetovalci pa Šarec nima tako 
dolge zgodovine. Še več, po naših informacijah je Šarec januarja prenehal organizirati redne kolegije vseh državnih 
sekretarjev, s čimer se je seveda njihov vpliv zmanjšal, Črnčečev pa povečal. Glede tega so nam iz Šarčevega kabineta 
odgovorili: »Predsednik vlade redno vodi seje vlade in izvaja vse potrebne aktivnosti ter sestanke, ki so potrebni za uspešno 
delovanje vlade.« 
Da država z zapostavljanjem svoje diplomacije lahko zaide v težave, kaže že primer ZDA, ki so, zlasti po napadu na Irak leta 
2003, izjemno povečevale vojaški proračun in hkrati zmanjševale sredstva za diplomacijo, na terenu pa so vojaki in 
obveščevalci prevzemali posle, ki so bili dotlej tradicionalno v domeni diplomatov, razlaga Kirn: »Varnostno-obveščevalni 
pristopi, metode in aktivnosti namreč ne morejo in tudi ne bi smeli nadomestiti resnega dela diplomatov. Kam je to vodilo, 
vemo. Ta trend se dandanes s Trumpovo administracijo na žalost nadaljuje, kar je slab obet ne samo za vlogo in pomen 
diplomacije, temveč tudi za tisto, čemur rečemo ohranjanje stabilnega in predvidljivega sveta.« 
Vznik ozkoglednosti v mednarodni politiki je mogoče opaziti tudi v Sloveniji, kjer premier ne potrebuje več diplomata, 
ampak obveščevalca. 
Eden izmed tistih, ki je že daljnega leta 1992 opozoril na prevlado obveščevalnih tehnik pred diplomacijo in na rojstvo 
antidiplomacije, je bil James Der Derian, s katerim smo v Mladini leta 2008 objavili intervju. »Mislim, da so se odnosi med 
državami že precej oddaljili od tistega, kar je bil klasični cilj diplomacije, ki je bila posrednik med tujci. Diplomacija je imela 
sposobnost posrednika med najbolj nezdružljivimi in nepomirljivimi razlikami. Ker je bila diplomacija prepočasna, so morale 
države vlagati v tehnologije nadzora – v satelite nad nami in v obveščevalne službe na tleh. To pomeni, da se vse bolj 
naslanjamo na tehnološke rešitve kot na človeške kvalitete. Države mislijo, da lahko s sofisticiranim nadzorom napovedo 
prihodnost. To povzroča razmah antidiplomacije, vohunov, različnih tipov poizvedovanja. A namesto da bi razumeli več, so 
prisluškovalci dobili zgolj hrup. Izgubili so človeške filtre, ki so bili za diplomacijo tako pomembni,« je dejal. 
Zaradi zahtevnejšega mednarodnega okolja namerava zdaj tudi Slovenija povečati vlaganja v vojsko, čeprav je očitno, da ta 
pot ne more biti dolgoročno vzdržna. Kako naj se Slovenija odzove na spremembe v mednarodnem okolju? »Ena naših 
največjih političnih in doktrinarnih napak se nam je zgodila po letu 2004, ko smo s pridobitvijo članstva v EU in Nato začeli 
verjeti, da smo s tem odrešeni vseh nadaljnjih odgovornosti in skrbi za lasten mednarodni položaj,« odgovarja Kirn, ki opaža 
konstanten »zdrs v irelevantnost«. Ne samo, da naj bi naša država postala zunanjepolitično neaktivna, začela naj bi na 
najbolj bizaren način izvažati domače notranjepolitične teme v širši prostor. »Notranja politika prevladuje nad zunanjo. To 
se nam je doslej pogosto dogajalo in na žalost se to dogaja tudi aktualni vladi. Sodobni makiavelizem, kot vzorec 
mednarodnega obnašanja, se vse preveč uveljavlja v evropskem prostoru in na žalost tudi Slovenije ni zaobšel,« je kritičen. 
Smo torej dobili premiera, ki bo zelo odločen pri varovanju meje s Hrvaško in bo poskušal z vsemi sredstvi rešiti ta arbitražni 
spor – četudi vsi vemo, da je ta bolj simbolne narave? Z vidika strokovnjakov za manipulacijo, torej obveščevalcev, utegne 
Šarec ostati tako zelo priljubljen politik. A je vprašanje, ali je to res slovenski nacionalni interes. Kaj je slovenski nacionalni 
interes, nam je v pogovoru še najbolje povedal hrvaški zgodovinar Tvrtko Jakovina: »Če se bodo sedanji trendi v vzhodnem 
delu Evrope, porast nacionalizma in avtoritativnih režimov, neobstoj svetovnega vodstva, napadov na multilateralizem in 
mednarodne institucije, ki smo jih zgradili po drugi svetovni vojni, nadaljevali, če se bodo uveljavljali glasovi o 
prenapenjanju, spreminjanju meja, če bomo imeli še več spomenikov o izgubljenih bitkah, teh svojih meja ne bomo mogli 
ohraniti. Teh ni mogoče ubraniti v takšni konstelaciji in to je moj največji strah. Če bo dominantna ideologija naše dobe in 
našega dela sveta, nacionalizem, ponovno prevladala in uničila svet, ki smo ga zgradili, bo v njem najmanjšim državam 
najtežje.« To seveda ni le slovenski nacionalni interes, ampak tudi hrvaški, torej naš skupni. In zanj bi si morali prizadevati, 
za začetek brez prikritih metod dela. 
Madžarski bančni vdor  
Privatizacijo bank, ki jih zdaj kupuje Madžarska, je zahteval madžarski evrokrat, ki je blizu Orbánu  
Slovenija je dolgo vztrajala pri politiki nevtralne države, ki se ne vtika v gospodarstvo. Kdor je v preteklosti opozarjal, da bi 
morala država imeti strategijo razvoja – vizijo, je navadno dobil odgovor, da so pokopališča polna najboljših vizionarjev. A ob 
tem, ko je Slovenija ponavljala, da je tudi upravljanje državnega premoženja ločeno od politike, so mnoge druge države, celo 



znotraj slovenskega gospodarstva, začele igrati aktivnejšo vlogo. Nekateri primeri, kot je bil nakup Mercatorja, ali pa vdor 
ameriških in ruskih skladov, so bili očitni. Drugi, četudi podobno pomembni, pa manj. 
Kako sistematično, dolgoročno, na različnih ravneh in celo proti slovenski volji danes Madžarska sledi v Sloveniji svojim 
nacionalnim ciljem, kaže primer privatizacije slovenskih bank, kjer so ključno vlogo igrali mnogi, domnevno neodvisni 
madžarski ekonomisti. A šele v zadnjem času se kocke sestavljajo. Madžarska, ki si je sprva prizadevala, da bi njihova 
državna banka OTP kupila banko NKBM, je namreč zdaj svoje sile usmerila v nakup Abanke. Tako je recimo v začetku tega 
meseca na obisk k novemu guvernerju centralne banke Boštjanu Vasletu prišla madžarska veleposlanica Edit Szilágyiné 
Bátorfi. Privatizacijo Abanke res vodijo v Slovenskem državnem holdingu (SDH), a banka OTP mora še pred sklenitvijo 
kupoprodajne pogodbe pridobiti dovoljenje Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke (ECB). 
Banki Slovenije smo glede sestanka poslali tudi novinarsko vprašanje, a smo dobili precej skop odgovor. »Guverner se v 
okviru svojega mandata srečuje s predstavniki različnih zainteresiranih javnosti,« so nam odgovorili ter dodali, da nam 
konkretnejših informacij glede omenjenega sestanka zaradi »zaupnosti informacij« ne morejo dati. Obisk madžarske 
veleposlanice pri Vasletu je bil res zaupen, kot nam je uspelo izvedeti. Vasle se je namreč z njo, v nasprotju s stalno prakso, 
dobil sam, na štiri oči. »Te prakse sama nikoli nisem priporočala. Odločevalci na najodgovornejših funkcijah morajo pri 
morebitnih lobističnih stikih delovati kolikor je mogoče transparentno,« pravi Alma Sedlar, predsednica Transparency 
International in bivša podpredsednica protikorupcijske komisije. 
 

 
Slika: István P. Székely (desno), je leta 2015 skupaj s tedanjim guvernerjem Banke Slovenije Boštjanom Jazbecem in 
finančnim ministrom Dušanom Mramorjem sodeloval na konferenci GZS “o podjetjih v državni lasti in procesu 
privatizacije v Sloveniji”. Foto: © Borut Krajnc 
 
En lobistični obisk pri guvernerju centralne banke, ki ga ta tudi ni prijavil protikorupcijski komisiji, ker Banka Slovenije ni 
zavezanka za poročanje o lobiranju, ne pomeni veliko, a slika postane drugačna v širšem kontekstu. Slovenija seveda Abanke 
ne prodaja prostovoljno. Prodaja jo zaradi zahtev evropske komisije. V evropski komisiji pa je prodajo leta in leta zahteval 
Madžar István P. Székely. V dokumentih, za katere je bil Székely odgovoren, smo lahko brali, da banke v državni lasti sledijo 
»kratkoročnim ali dolgoročnim političnim ciljem« in da takšno lastništvo pomeni »moralni hazard«. Székely je trdil, da je 
država Slovenija slaba lastnica bank in podobno. 
Toda danes je že povsem jasno, da je Székely, ki je bil od leta 2010 v komisiji pristojen za Slovenijo, ves čas užival podporo 
Madžarske. Brez privolitve Madžarske letos januarja Székely ne bi mogel biti imenovan za glavnega svetovalca evropske 
komisije, niti v Budimpešti uživati na uglednih položajih. Je recimo tudi častni profesor na budimpeški univerzi Corvinus, ki jo 
vodi András Lánczi – tega je leta 2016 kljub zgražanju akademske skupnosti na rektorsko pozicijo izbral madžarski 
predsednik vlade Viktor Orbán. K Székelyu so v zadnjih letih na sestanke hodili praktično vsi slovenski akterji, ki so bili 
posredno ali neposredno povezani s sanacijo bančnega sistema. 
Sledi teh sestankov pa so očitne. Na mesto izvršnega direktorja slabe banke (DUTB) je bil leta 2015 imenovan Imre Balogh. 
Balogh je recimo, tako kot Székely, zaposlen na univerzi Corvinus, kjer opravlja nalogo vodje finančnega nadzora. Leta 2016 
pa je bil v nadzorni svet banke NLB imenovan Madžar Laszlo Urban. Po zapisih v madžarskih medijih je Urban v preteklosti 
delal kot finančni direktor banke OTP, bil je – ali pa je še – član Orbánove stranke Fidesz, leta 1998 pa celo za kratek čas 
finančni minister v prvi Orbánovi vladi. Bivši nadzornik NLB, ki je z Urbanom delal tri mesece, Anton Ribnikar, pravi, da si o 
Urbanu ni izoblikoval ravno dobrega mnenja. »Na sejah je večinoma molčal,« nam je povedal. 
Seveda si je težko predstavljati, da bi Sloveniji uspelo v nadzorni svet madžarske banke OTP imenovati svojega predstavnika, 
ali celo, da bi Madžarsko poskušala prisiliti v poceni razprodajo njihovih bank, ki bi jih nato poskušala kupiti.  

 
Reporter,  Ljubljana 
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• Bolj kot kdo pritiska name manj bo dosegel. Intervju: Marjan Šarec. Pogovarjala sta se: Silvester Šurla in Igor 
Kršinar. Foto: Primož Lavre. Reporter, Ljubljana, letnik 12, št. 16, 23.4.2019, str. 28 – 35 

Marjan Šarec, predsednik vlade 
 
Marjan Šarec je komentiral obveščevalno vojno med Slovenijo in Hrvaško. Želi si, da bi slovenska politika, ko gre za nacionalne 
zadeve, stopila skupaj in da bi tudi opozicija ravnala bolj domoljubno. Od šolskega ministra Jerneja pričakuje, da bo pripravil 
tak zakon o financiranju osnovnega šolstva, da ne bo več propadel na ustavnem sodišču. Spregovoril je tudi o odnosih z Levico, 
Zmagom Jelinčičem, Matejem Toninom in predvolilnih srečevanjih z Janezom Janšo. Pojasnil je, kako je z reformami in 
gradbenimi projekti ter kakšne odnose ima z vplivnimi ljudmi iz ozadja. Pogovarjali smo se o skorajšnjih evropskih volitvah, 
na katerih bo nosilka liste njegove stranke nekdanja novinarka POP TV Irena Joveva. 
Gospod predsednik vlade, vam prisluškujejo? 
Verjetno. Komu pa ne? 
Nimam v mislih samo Hrvatov, pred leti je bilo razkrito, da je ameriška NSA še med predsedovanjem Baracka Obame 
prisluškovala mobilnem telefonu nemške kanclerke Angele Merkel... 
Spominjam se tega. Prisluškujejo vse obveščevalne službe. Ob tem si ne smemo zatiskati oči. Je pa res, da znotraj zavezništev 
in partnerstev to ni korektno. Razumljivo je, da so se v času hladne vojne dogajale te aktivnosti preko železne zavese. Znotraj 
partnerstev pa bi pričakovali, da tega ne bo in da obstaja neka stopnja medsebojnega zaupanja. Največji problem takega 
početja je ta, da se omaje stopnja zaupanja. 
Se lahko pogovarjate po navadni liniji na svojem mobilnem telefonu? 
Ne, se ne. Državnih stvari zagotovo ne. 
Pa imate mobilni telefon? 
Imam. 
Uporabljate kakšno aplikacijo namesto navadne linije? 
Seveda jih uporabljam. 
 

 
Slika: Marjan Šarec, predsednik vlade v pogovoru z novinarjema Reporterja Silvestrom Šurlo in Igorjem Kršinarjem. Foto: 
Primož Lavre 
 
Matej Tonin, predsednik komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami, je po zadnji aferi razkril, da so poslanci že 
decembra 2016 v Sovi izvedeli, da je Drenikovi in Sekolcu prisluškovala hrvaška SOA. Kdaj ste to informacijo izvedeli vi? 
Za to informacijo sem izvedel zdaj, ko se je to dodatno pokazalo. Resnici na ljubo ne vem, kakšne informacije so dobili poslanci 
leta 2016. Kot državljan se spomnim izbruha te afere leta 2015. Takrat sem bil župan. Prav tisti teden sem bil na dopustu na 
Hrvaškem, zato sem imel priložnost spremljati hrvaške medije in videti, kako so to doživljali tam. To je bil za Hrvate triumf. 
Informacije, ki smo jih zdaj dobili od Sove, so potrdile, da je prisluškovala hrvaška obveščevalna služba. Kar zadeva prisluhe 
Ivanu Tolju, ki sem jih poslušal po televiziji, sem bil obveščen, da res obstajajo, a jih nisem slišal drugače kot na televiziji. 
Na Hrvaškem niso prišli do dna, kako se je posnetek njihove Soe Sekolca in Drenikove znašel v medijih, bomo to zvedeli v 
primeru prisluha Sove v Sloveniji? 
Ne vem, kako je s tem. Z velikim začudenjem sem spremljal javna namigovanja, da bi bil v to zadevo vpleten moj kabinet ali 
celo jaz osebno. Bolj pomembno je, da bi vsi, tako slovenska politika kot tudi vsi drugi, ki kaj pomenijo v državi, stopili skupaj 
in si ne bi delali dodatne škode po nepotrebnem in se spet ukvarjali s Sekolcem in Drenikovo. Če bi bil sam takrat na funkciji, 
se ne bi končalo tako mirno. Gotovo je bilo to v nasprotju z vsemi pravili, ker je Sova vse natančno poučila, kako naj 
komunicirajo. Isto napako je potem storil Ivan Tolj, saj se je prav tako ujel v prisluhe in skušal vplivati na slovenski medij. 
Ključno, kar me žalosti, je to, da se nekatere opozicijske stranke in še kdo skušajo postavljati na hrvaško stran. To se mi ne zdi 
v redu. Podobno kot Vili Kovačič, ki govori, da bo skupaj z Italijani preprečil drugi tir. 
Ste danes zjutraj že brali poročilo Sove? Je to zanimivo čtivo? 
Danes sem prebral večji kup teh poročil, ki mi je ostal še od včeraj. To je čtivo, ki je pač dokaj razdelano. Vidi se, kaj se dogaja 
na področju, ki ga zaobjema obveščevalna služba. Vsakemu vodilnemu koristi, da je s tem seznanjen. Seveda pa vsebine ne 
morem komentirati. 
Bo vlada blokirala vstop Hrvaške v schengensko in evro območje, dokler ne bo priznala arbitražne razsodbe? 
To je zimzeleno vprašanje. Hrvatje že skušajo prikazati Slovenijo kot tisto, ki jih bo blokirala. Dejstvo pa je, da je do tega 
trenutka, ko bomo sploh pred tem vprašanjem, Hrvaška še zelo daleč. Evalvacijska komisija je ugotovila, to nima nobene zveze 



s Slovenijo, da Hrvaška še zdaleč ni pripravljena na schengen. Največ težav ima z mejo z BIH, ki je razvejena in jo je zato težko 
nadzirati. Druga stvar pa je moja ocena, da Hrvaška nima rešene meje s Srbijo, Črno goro niti z BIH, zato bo imela ne glede na 
Slovenijo težave, da bo zadostila kriterijem. Preden bomo prišli do vprašanja, ali bo Slovenija karkoli blokirala, mora Hrvaška 
sama opraviti veliko stvari. Karkoli bomo s hrvaške strani slišali o slovenski blokadi, bo zgolj za njeno domačo uporabo. To 
vem iz prve roke, saj se udeležujem sestankov na ravni EU. Je pa ta arbitražna saga ponovno naplavila zelo nenavadno držo 
največje opozicijske stranke, ki bolj zagovarja stališča hrvaške vlade kot naše. Pri tej stranki smo videli enako držo tako pri 
vprašanju financiranja njihovih medijev s strani Orbana kot ob obrambi obujanja bolečin primorskih Slovencev na zatiranje 
fašističnega režima. Vsi se spominjamo nedavnega nedopustnega Tajanijevega nastopa onkraj naše meje. 
 
Državni sekretar Roman Kirn je kot razlog odstopa navedel, da njegovih nasvetov glede zunanje politike niste upoštevali. 
Kdo je bolj prepričljiv od njega? 
Ne vem, ali je to navedel. Dejstvo pa je, da se je treba vprašati, kdo je višje: svetovalec ali tisti, ki vodi. Meša se tudi pojme 
zunanja politika in politika EU. Imam državna sekretarja, enega za EU, drugega za zunanje zadeve, torej zunaj EU. Gospod Kirn 
ni bil določen za zadeve EU, tako da argument o govoru v Strasbourgu ne more zdržati. Takoj po enem tednu smo imenovali 
novo državno sekretarko za zunanjo politiko. Nekateri novinarji še vedno to mešajo, ampak EU je naša notranja politika, to ni 
več zunanja politika. Za evropsko politiko je postavljen gospod Igor Mally. Tako da gospod Kirn niti ne bi bil povprašan o tem, 
ali naj jaz nastopim v Strasbourgu ali ne, ker je bilo njegovo področje drugo. 
Ali lahko v kratkem pričakujemo še kakšen odstop oziroma zamenjavo v vašem kabinetu? 
Ta hip ne pričakujem menjav. Tudi gospod Kirn se je že pred časom odločil, da se vrne v pokoj. Že takrat, ko je bil imenovan, 
mi je rekel, da ni tukaj zato, ker bi potreboval kakšno službo. Zato je bila njegova odločitev pač takšna in jo tudi spoštujem. Iz 
tega ni potrebno delati drame, kot jo nekateri radi prikazujejo. 
Kako lahko od Hrvatov pričakujete spoštovanje sodbe arbitražnega sodišča, če pa vaša vlada ne spoštuje sodbe ustavnega 
sodišča glede financiranja osnovnega šolstva? 
Ta vlada si prizadeva za uresničitev razsodbe ustavnega sodišča. Dogovorili smo se, da bo gospod Pikalo pripravil tako rešitev, 
ki bo to sodbo upoštevala. Tudi moje pričakovanje je tako. 
Pa je rešitev, ki jo je že predstavil, koalicijsko usklajena? 
Rešitev mora biti taka, da bo zadostila sodbi ustavnega sodišča. Nič več in nič manj kot to. Tudi osebno sem se in se bom 
maksimalno angažiral. Gospod Pikalo je rešitev že predstavil v koaliciji. Pričakujem, da bo pripravil rešitev, ki bo na ustavnem 
sodišču sprejeta oziroma da to pri morebitnem vnovičnem odločanju ne bo ugotovilo, da ni ustavna. Že v predsedniški 
kampanji sem povedal, da je sodbo ustavnega sodišča treba realizirati. Prav tako delamo pri volilnem sistemu. Ministrstvo za 
javno upravo je pripravilo dve različici: proporcionalni sistem z relativnim in absolutnim preferenčnim glasom, pripravlja pa 
tudi simulacijo spreminjanja okrajev, čeprav je po mojem mnenju to utopično in se bolj nagibam k relativnemu 
preferenčnemu glasu. Uresničili smo še eno odločbo o izbrisanih in si bomo prizadevali, da uresničimo vse ustavne odločbe. 
Naša dolžnost kot Vlade Republike Slovenije je, da vložimo predloge v parlament, potem pričakujemo, da jih bo sprejel. 
Zakaj se za implementacijo odločbe ustavnega sodišča ne pogovarjate z največjo opozicijsko stranko? Celo britanska 
premierka Mayeva je ugotovila, da brez dogovora z opozicijskimi laburisti ne bo mogla izvesti brezita. 
Položaja sta precej neprimerljiva. Britanska premierka je nazadnje v Evropskem svetu povedala, da je bil pogovor z opozicijo 
prvič po 70 letih. To je bilo skoraj tako, kot če bi tukaj na Zemlji spet zagledali Jezusa. Pogovor z opozicijo v Britaniji ni tako 
samoumeven. Gospod Anže Logar mi je med branjem levitov v parlamentu, češ da nimamo pojma o evropski politiki, dal 
argument, da je imela Britanija leta 2005, ko je predsedovala EU, vse urejeno. Toda ta čas je minil, zdaj smo leta 2019, pa 
vidimo, da ustanovna članica praktično ne ve, kaj bi sama s sabo. Kar se Britanije tiče, upam, da bo prevladala zdrava pamet 
in da bodo vendarle ostali v EU, čeprav mnogi pravijo, da je to utopija. To bi bilo najbolj zdravo za vse. Kar zadeva sodelovanja 
z opozicijo glede ustavne odločbe, pa mora najprej svoje narediti ministrstvo in pripraviti predlog. SDS bo imela vso možnost 
glasovati za rešitev, če bo presodila, da je dobra. 
Ugibanja o trajanju vaše manjšinske vlade, ki ima poseben sporazum z Levico, so različne. Janša vam je na tviterju nedavno 
napovedal razkroj gnilobe v letu 2020 ... 
Že Miru Cerarju je napovedal razkroj v letu 2015, pa je vlada obstala. 
 
Bomo prihodnje leto šli na predčasne volitve? 
Tega ne morem vedeti. Nobena vlada, ne glede na to, ali je manjšinska ali ne, nima zagotovila, da bo dokončala mandat v 
rednem roku. Prejšnja je imela samo tri partnerje, pa so bila vseskozi trenja med njimi. Pahorjeva je razpadala od vsega 
začetka, začela je s štirimi partnerji oziroma tremi močnejšimi, pa ni dočakala rednih volitev. Bila je daleč od manjšinske in 
celo zelo politično homogena: tam so bili Zares, SD, LDS, Desus. Zares in LDS sta izšli iz ene stranke, SD je zmagala, ker je LDS 
šla navzdol, Desus pa ni bil odločilni člen v vladi, saj so Karla Erjavca odstavili zaradi brezveznih očitkov računskega sodišča, 
pa je stranka ostala v vladi. Takrat so bile prvič predčasne volitve. 
Čeprav vodite manjšinsko vlado, imate dovolj podpornikov tudi zunaj vlade. Zakaj vztrajate pri sporazumu z Levico, če 
imate zdaj Zmaga Jelinčiča, ki vam je zagotovil izvolitev zadnjih dveh ministrov? 
To je zelo preprosto gledanje. Ko smo poleti 2018 podpisali sporazum o sodelovanju z Levico, tega nismo storili s figo v žepu. 
Zavedali smo se, pri katerih zadevah lahko pričakujemo njeno podporo in pri katerih bo proti. Kdor danes trdi, da nismo vedeli, 
kaj se gremo, pač nima prav. Manjšinska vlada seveda zahteva več usklajevanja in parlamentarnih trenj, ampak vlada ni samo 
število glasov v parlamentu, pač pa dela še veliko drugega. Seveda bomo podporo vedno iskali zunaj, kadar bo potrebno. 
Kakšen račun vam je Jelinčič izdal za podporo? 



Nobenega. Mi ne trgujemo in ne kupčujemo. Če je volja, da vlada pade, bo pač padla. Jaz nisem človek, ki bi metal puško v 
koruzo. Zaradi mene ali naše stranke se to zagotovo ne bo zgodilo. Če pa bo imel kdo tako željo, ne vem. Zaradi kakšnega 
hudega sindikalnega boja lahko vlada pade, ampak zaradi tega ne bo nobene katastrofe. 
V kakšnih odnosih pa ste z NSI, ki vam je lani dala košarico v koalicijskih pogajanjih? Kako pogosto govorite z Matejem 
Toninom? 
Prav pogosto res ne. NSI je takrat zamudila priložnost biti v vladi. Z njihove strani sem večkrat deležen kakšnega 
pokroviteljstva, vendar ne vidim potrebe za to. 
Je kadarkoli obstajala opcija, da bi šla LMŠ v koalicijo z SDS? Janša je s pomočjo Bojana Požarja na predvolilnem soočenju 
razkril, da ste se z njim najmanj dvakrat srečali. Prvič med kampanjo za predsedniške volitve jeseni 2017, drugič v začetku 
leta 2018. So bili ti tajni sestanki na vašo pobudo? O čem je tekla debata? 
Različno. V politiki se je treba pogovarjati, sploh če si nov na politični sceni oziroma takrat še sploh nismo bili v parlamentu. 
Prav je, da se spoznaš z ljudmi, s katerimi boš pozneje imel interakcijo. Iz teh pogovorov ni nobene velike zgodbe. Meni ne 
more nihče očitati, da se ne pogovarjam. Saj veste, v Sloveniji ni nikoli prav: če se ne pogovarjaš, si samotar in izključujoč, če 
pa se pogovarjaš, spet ni prav. 
Pa ste se pogovarjali o koaliciji z SDS? 
Ne. Takrat je bilo z moje strani rečeno, naj počakajo na volitve, po njih pa bomo videli, kaj bo. Požarjevo ravnanje in vse, kar 
se je zgodilo, pa se mi ne zdi korektno. Saj se nismo dogovarjali o tem, da bomo državo spravili na kolena ali kaj podobnega, 
ampak gre za neki odnos. Če bi mene prej vprašali, ali naj povemo, da smo se srečali, bi bilo drugače. Zame je vsak tak 
sestanek, ne gre zgolj za gospoda Janšo, ampak kogarkoli, diskreten. Ko sem kot župan sprejemal občane, mi je kdo izmed 
njih včasih zaupal tudi kakšne svoje osebne težave, vendar nisem tega razlagal naprej, to jemljem ne glede na temo za zaupen 
odnos. Tudi če bi se pogovarjali zgolj o vremenu, bi se strogo držal dogovora, če bi šlo za sestanek brez medijev ali zaupne 
narave. Če pa se oboji strinjamo, da povemo, da smo se srečali, potem ni problema. Zelo sem občutljiv glede zaupanja. Dolgo 
traja, da nekomu zaupam, ampak zaupanje se hitro izgubi. Seveda dam drugo in tudi tretjo priložnost, nisem tako zamerljiv, 
vendar samo, če je nekdo iskreno pripravljen popraviti napako. Po kitajskem horoskopu sem kača. Ko hodiš po gozdu, se me 
izogni, če pa me boš pohodil, te bom pičil. Priznam, da pri tem ne upoštevam krščanskega nauka nastavljanja lic. 
 
Najbrž se strinjate, da je lažje vladati v letih debelih krav kot v recesiji. Davčne blagajne imajo rekordne prilive, tudi obseg 
proračuna je rekorden. Ni neodgovorno do najine generacije, da se zaradi neugodnih demografskih trendov ne izpeljejo 
potrebne reforme? Če ne bova sama varčevala, bova na starost reveža. 
Saj se pripravljajo popravki zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pripravlja se tudi davčno prestrukturiranje, 
kratkoročno smo pripravili razbremenitev regresa, da bodo delavci imeli več v žepu, dolgoročno razmišljamo o pravi 
pokojninski reformi, ne le popravkih. Tudi na področju zdravstva pripravljamo novo zakonodajo, pripravlja se tudi zakon o 
dolgotrajni oskrbi. Demografski trendi so resnično neugodni, zbujajo skrb in o tem razmišljamo. Je pa res, da se pol leta 
ukvarjamo samo s sindikati - policijski sindikat pa spet grozi s stavko, čeprav smo tudi z njimi sklenili stavkovni sporazum. 
Skratka, ukrepe pripravljamo, in če bo vlada obstala, jih bomo tudi izvedli. Dodati pa moram, da smo večino problemov 
podedovali od prejšnje vlade. Kljub štirim letom konjunkture ni dovolj naredila, da bi sprejela protiukrepe. Se pravi, krizni 
ukrepi so bili še vedno v veljavi, tako da je ostalo več vprašanj na mizi. 
Proračun temelji na napovedih visoke gospodarske rasti. Kaj pa, če bo v drugi polovici leta, predvsem zaradi ohlajanja 
gospodarstva v Nemčiji, kamor slovenska podjetja največ izvažajo, nižja? Se ne bojite, da se vam bo zrušil kot hišica iz kart, 
saj ne bo več denarja za vse izdatke? 
Tega se zavedamo, nikoli nisem rekel, da bi bil vesel, da se kar razdaja. Očitki, da kar delimo bombončke, so deplasirani. To 
niso bombončki, ampak nas je to pričakalo na mizi. 308 milijonov evrov za sindikate je bila realnost. Manj se ne bi dalo doseči 
v pogajanjih, če se pa ne bi dogovorili, bi se s 1.1.2019 avtomatično sprostili varčevalni ukrepi. To je bilo določeno že vnaprej, 
mi pa nismo imeli manevrskega prostora. V vsakem primeru bi morali dati več denarja, saj bi se sprostila napredovanja, poleg 
tega bi imeli še stavke. Na koncu bi nas to stalo vsaj 500 milijonov evrov ali še več. Nismo se usedli v vlado in začeli deliti 
denar. To nas je vse čakalo na mizi. Res pa je, da se tudi jaz nisem osebno strinjal z ohranjanjem socialne pomoči, šlo je za 75 
milijonov evrov, ampak ker je bilo to sprejeto tik pred volitvami z neko čudno ad hoc koalicijo, bi s 1.1. 2019 ta spet padla, 
zato je bilo vztrajanje, da se to vendar ohrani. Če bi bil v prejšnji vladi, ne bi nikoli poudarjal visoke gospodarske rasti, ker je 
to povzročilo utemeljene velike apetite. Če nekdo vsak dan posluša, kako nam gre dobro, bo hotel tudi sam imeti več v svoji 
denarnici. Jaz bi ubral drugačno taktiko. Povedal bi, da imamo gospodarsko rast, ampak da ne polni tako hitro akumulatorja, 
kot akumulator porablja, ker smo imeli v času krize celo osemodstotni padec v določenem obdobju. Sam tudi pravim, da so 
gospodarske napovedi trenutno takšne, seveda lahko padejo, v tem primeru pa bo treba zagotovo ukrepati. 
Včeraj sta SDS in NSI vložili ustavni spor za rebalans proračuna. Ima vlada pripravljen rezervni scenarij, če bo rebalans 
proračuna propadel na ustavnem sodišču? Lahko v tem primeru pade tudi vlada? 
Naj najprej povem, da ste tudi novinarji že sami ugotovili, da je utemeljitev opozicijskega ustavnega spora zavajajoča, če 
uporabim zelo mil izraz. Ja, vlada pač lahko vedno pade. Kaj potem? Vse je možno. Vlada ni Ludvik XIV., da nas ne bi mogel 
nihče zamenjati. Kar zadeva zahtevo za oceno ustavnosti, pa se je že začelo z netočnostjo, skoraj lažjo, da imamo proračunski 
primanjkljaj. Nimamo proračunskega primanjkljaja. Tudi fiskalni svet je rekel le to, da bi bilo dobro, če bi več »dali na stran«. 
Tudi ne drži, da je za 275 milijonov evrov preveč odhodkov. Tekoči letošnji prihodki so zmanjšali to številko. To pomeni, da je 
že zdaj manj kot 275 milijonov evrov premalo danega »na stran«. Poleg tega nihče ne pove, da ima Francija 130 odstotkov 
BDP dolga, pa je vse v redu. Mi smo prvi v Evropi po zniževanju dolga. Za dve milijardi evrov smo ga že znižali. Letos se bomo 
približali na 68 odstotkov BDP, maastrichtski kriterij je 60 odstotkov, uspešno znižujemo dolg. Uspešno smo se zadolžili, a ne 
za tekočo porabo, temveč za zmanjšanje dolga. Nihče tudi ne pove, da je naše fiskalno pravilo v vsej EU najbolj rigorozno. 



Moji predhodniki so izbrali najtežje fiskalno pravilo. Ne zdi se mi prav, da če je Francija, je vse v redu, če pa je Slovenija, jo 
lahko stiskajo. Nikoli se nisem zavzemal za trošenje čez vse meje niti tega ne počnem. Nenazadnje je minister Bertoncelj 
konservativen minister, ni Varufakis (grški ultralevičarski finančni minister, ki se je razšel s premierjem Ciprasom - op. p.). 
 
Je novi minister za zdravje Aleš Šabeder sposoben stopiti na rep dobaviteljski mafiji v javnem zdravstvu? Kot direktor UKC 
Ljubljana pri tem ni bil najbolj uspešen. 
Kratkoročno nikjer ne gre. Gospod Šabeder ni bil dolgo v UKC. Priznati moram, da sem med sestavljanjem vlade njega prvega 
povabil za ministra. Takrat je čutil odgovornost do UKC in ga po pol leta ni mogel zapustiti. Zdaj je postal minister, deležen je 
bil tudi mnogih podcenjevanj, češ da je prišel iz Semenarne. Pri tem so bili najbolj glasni v SDS, pa vemo, kako so tam včasih 
nastavljali ljudi, vendar se v to ne bom spuščal. Verjamem, da je sposoben. Vem pa, kako te stvari potekajo. Kratkoročno se 
ne da nič narediti. Tudi naša zakonodaja na področju javnih naročil se na mojo pobudo prenavlja. Zakon o javnih naročilih 
mora ščititi naročnika, taka so moja navodila, upam, da so ga sposobni tako pripraviti. Poleg tega mora biti zakon tak, da ne 
bomo več preplačali storitev, prav tako je treba razne špekulante, ki še svojega orodja nimajo, dati na črno listo. Postopki 
morajo biti hitrejši, da se ne bo dogajalo, da Avstrijci naredijo pol predora, mi pa se še vedno pogovarjamo o tem, kako ga 
bomo začeli graditi. Taka so moja navodila za pripravo zakona. Upam, da ga bodo znali prav pripraviti. 
Ko smo že pri zdravstvu, dovolite osebno vprašanje. Kako zdravi ste? Pred leti ste imeli kar resne zdravstvene težave s 
pljuči in ste bili celo hospitalizirani. 
Imel sem pnevmotoraks, kar je praktično rutinska zadeva, ki se, kot pravijo, v glavnem dogaja vitkim in visokim ljudem in 
potapljačem. To ni nič hudega. Nekaterim se ponovi po devetkrat. Sicer pa moram priznati, da že dolgo nisem bil na 
podrobnejšem pregledu. 
Vaš osebni zdravnik je v javnem zavodu, koncesionar ali zasebnik? 
Po pravici povedano je moj zdravnik opustil dejavnost v javnem zavodu, pri novem pa se še nisem napovedal. Tako da nisem 
zelo pogost uporabnik teh storitev. Mislim, da sem kar relativno zdrav. Moram se pohvaliti, da letos pozimi nisem imel niti 
prehlada. Glede na vse strese in vse, kar imam pred sabo, sem relativno zdrav, seveda bom verjetno moral opraviti kakšen 
pregled. Nenazadnje nisem več star dvajset let. 
Lahko vaša vlada pade zaradi drugega tira, podobno kot se je zgodilo s Cerarjevo? Domači gradbeni tajkuni so že nestrpni, 
ker vsi večji infrastrukturni projekti stojijo. Od Karavank do drugega tira ... 
Ne bi rekel, da stojijo, ampak je problem v postopku. Zato sem prej rekel, da je treba spremeniti zakonodajo, da bodo ti 
postopki hitrejši. Imeli smo dva referenduma za drugi tir, imamo civilne iniciative, pri nas imamo za vsako stvar civilno 
iniciativo. Gospod Kovačič je napovedal, da se bo celo z Italijani povezal proti drugemu tiru, čemur smo včasih drugače rekli. 
Teh, ki zavirajo v klanec, je kar veliko. 
Vas nedavni odstop predsednika državne revizijske komisije Boruta Smrdelja kaj skrbi? 
Zakaj bi me? Tako se je pač odločil. 
Vedno se nasmejem, ko začnejo kakšni funkcionarji govoriti, pod kakšnimi pritiski so. Seveda so, saj to ni vrtnarjenje. To je 
trdo delo. Kogar je strah višine, naj ne pleza po lestvi. Nekateri pri nas mislijo, da je funkcija samo nekaj lepega. Kdor govori 
o pritiskih, če se to dogaja, naj jih prijavi, vendar je za to treba imeti pogum. Nekateri mislijo, da je to šala, da malo igraš šefa, 
afne guncaš, pa je to. To so zelo težke funkcije. Tudi jaz moram kdaj vzeti kakšno tableto proti glavobolu, zato to ni enostavno. 
Kdor misli, da je tako, se moti. 
Ko smo že pri drugem tiru, samo še to vprašanje. Finančna konstrukcija še vedno ni zaprta. Zdaj se zatika pri 250 milijonih 
evrov posojila pri EIB. So Madžari še v igri ali ne več? 
Madžari niso v igri. Upam pa, da nam bo Evropska investicijska banka odobrila posojilo. To je vendarle naša banka, saj jo 
financira tudi Slovenija. Nekateri so me napadli, da sem preoster do komisije in tako naprej. Želim si, da bi bilo posojilo 
odobreno in da bomo imeli finančno konstrukcijo zaprto, sicer bomo morali iskati finančne vire drugje. 
Ste v času, odkar ste predsednik vlade, govorili s Stojanom Petričem, ki si neizmerno želi graditi tako Karavanke kot drugi 
tir? 
S Stojanom Petričem še nikoli nisem govoril. 
Kaj pa z njegovimi lobisti? 
Tudi ne. Ne kot predsednik vlade ne prej. Mislim, da sem Stojana Petriča srečal enkrat v Idriji na neki prireditvi, vendar se ne 
spomnim, kdaj je to bilo, ali sem tja prišel kot župan ali še kdaj prej, sicer pa se z njim osebno nisem nikoli pogovarjal. 
Kdo je kurir za zvezo z vplivnim omrežjem Gregorja Golobiča? Je to generalni sekretar LMŠ Brane Kralj? 
Nihče ni kurir za zvezo, ker mi nimamo zveze s kakšnimi vplivnimi lobiji. 
Kdo pa so ljudje, ki lahko iz ozadja vplivajo na Marjana Šarca? 
Zelo težko kdo name vpliva, name še žena ne vpliva, ker sem zelo svojeglav človek. Bolj kot kdo pritiska name, manj bo 
dosegel. 
Mediji smo objavili fotografije, na katerih ste prav prešerne volje v družbi nekdanjega predsednika Milana Kučana. 
Sklepam, da vas podpira. Vam je to tudi osebno povedal? 
Z gospodom Kučanom vedno prijetno pokramljam, on je bil prvi predsednik republike. Za zdaj se še ni našel kdo, ki bi bil 
dvakrat izvoljen v prvem krogu, enkrat s 65, drugič s 55 odstotkov. Vedno prijetno kramljava in ne vidim, da bi bilo to sporno. 
Se ne bojite, da se bo Kučan enkrat povabil k vam v kabinet na čaj, tako kot se je k Alenki Bratušek, potem pa je vlada padla 
in smo šli na predčasne volitve? 
No, če zaradi čaja vlada pade ... Mislim, da vlada Alenke Bratušek ni padla zaradi čaja, ampak zato, ker je bila Pozitivna 
Slovenija prva stranka v zgodovini Slovenije, ki je zrušila lastno vlado. Zato se tega nič ne bojim. Z gospodom Kučanom imam 



korekten odnos. Kot sem povedal, je bivši predsednik republike, prvi predsednik. Ne vem pa, če je vse res, kar se mu pripisuje. 
O tem bi se lahko pogovarjali. Jaz z njim nimam težav. 
So odnosi s predsednikom republike Borutom Pahorjem, ki ste ga skoraj premagali na predsedniških volitvah ... 
Skoraj še ni zajca ujel ... 
So vajini odnosi še vedno nekoliko zadržani? 
Odnosi so korektni, vsakdo od naju ima svojo funkcijo. Pričakujem, da bo vsak tudi izvajal svojo funkcijo v skladu s 
pristojnostmi. 
Boste še kdaj kandidirali za funkcijo predsednika republike? Morda že na prihodnjih volitvah jeseni 2022? 
Kako že pravijo včasih? Čez sedem let vse prav pride! 
Vaša stranka je dobila precej manj glasov na parlamentarnih volitvah kot vi osebno v prvem krogu predsedniških volitev. 
Tudi na lokalnih volitvah se niste ravno odrezali. Se ne bojite, da se bo zgodba zdaj ponovila še pri evropskih volitvah, na 
katere gre LMŠ samostojno, saj ste zavrnili oblikovanje skupne liste z SMC in SAB? 
Vedeti moramo, da so vse volitve, ki ste jih našteli, med seboj popolnoma različne. Tako županske, državnozborske kot 
predsedniške. Da sem več dobil na predsedniških volitvah kot moja stranka na parlamentarnih, je popolnoma logično. Kajti 
ko imaš dva kandidata, se glasovi ne delijo zgolj za ta dva, ampak tudi za in proti enemu. Ne delam si utvar, da je bilo 47 
odstotkov mojih, ampak je mojih 25 odstotkov iz prvega kroga. V drugem krogu so bili razlika do 47 odstotkov glasovi proti 
Pahorju, zato moramo biti realni. Parlamentarne volitve so bile tudi nekaj posebnega glede na število strank. Glede na to, da 
so rekli, da Jankoviču ni uspelo, Cerarju ni uspelo in tudi Šarcu ne bo, smo pač dobili manj. Malo smo si tudi sami krivi, ker še 
nismo bili tako dobro organizirani. Če bi imeli agencijo, ki bi nam delala kampanjo, bi mogoče dobili kakšnega poslanca več, 
ampak mi smo se držali neke svoje doktrine, da se da marsikaj narediti s sv34ojimi rokami. 
Vendarle smo veliko dosegli v dveh letih. Če me zdaj ustavijo in moram zapustiti politiko, bom imel vnukom kaj pripovedovati. 
Pred petimi leti smo ustanovili stranko, počasi smo rastli in potem prevzeli vlado, in to v težkih okoliščinah, to je kar velik 
uspeh. Kar zadeva lokalne volitve, je spet logično, ker tam prevladujejo nestrankarski in neodvisni kandidati. Mi smo imeli 40 
svetniških list, tako da se v kampanjo niti nismo preveč zaganjali, ker smo vedeli, da smo celotno poletje porabili za sestavljanje 
vlade in se zato nismo mogli tako hitro organizirati. Poleg tega nismo takrat želeli ustanavljati lokalnih odborov. Najslabše je 
tik pred volitvami ustanoviti odbor, na katerega se nalepi vsakdo, kdor ima pet minut časa. 
Koliko izvoljenih evropskih poslancev pričakujete? 
To težko napovedujem. Vesel bi bil čim boljšega rezultata, ne morem pa ga napovedovati. Zagotovo ne pričakujem štirih 
poslancev, kot je napovedala prva anketa. Kdor pozna sistem evropskih volitev, mu je jasno, da je to nemogoče. Zato nimamo 
kakšnih visokoletečih ciljev za nas. Mi gledamo na zadevo takole: na parlamentarnih volitvah nas doslej ni bilo, zato je dvanajst 
ali trinajst odstotkov, kolikor smo jih dobili iz nič, v redu. Enako velja za evropske volitve. Zdaj imamo nič. Z vsem, kar bo več 
od tega, bomo zadovoljni. Še bolj pomembno pa se mi zdi, kaj in koga bodo naši poslanci tam predstavljali. Zato bom od naših 
novoizvoljenih poslancev pričakoval jasno zagovarjanje slovenskih, domoljubnih stališč tudi na našem skupnem evropskem 
prizorišču, izhajajoče iz tega, da vedo, kdo jih je izvolil.  
Kaj boste storili z Ireno Jovevo, če ne bo izvoljena? Jo boste zaposlili v svojem kabinetu? 
Oh, vi ste pa zelo dolgoročen človek. Irena Joveva je dobra kandidatka. Ustreza tudi naši miselnosti. Naj kar povem, ker 
govorijo, da imamo slabo listo. Imeli smo priložnosti postaviti vsaj štiri zelo prepoznavne ljudi. 
Ali drži, da ste najprej prosili Slavka Bobovnika, po njegovi zavrnitvi pa ste povabili Jovevo? 
Povedal bom pošteno: Irena Joveva je bila moja prva izbira. Z gospodom Bobovnikom smo opravili pogovor. Ko je iz takšnih 
in drugačnih razlogov rekel, da ga to ne zanima, sem se pogovoril z gospo Jovevo. Bila je moja izbira, nisem pa ji še nič rekel. 
Prvi pogovor je bil dejansko z gospodom Bobovnikom, potem z gospo Jovevo. Dejansko nisem pričakoval, da bo ponudbo 
sprejela. Zato me je zelo presenetilo, da ima ta pogum. To zelo cenim. Mnogo je pametnih v tej deželi, pogumnih pa je malo. 
Ko jo danes gledam, kako se odpravlja na volitve, je to zelo podobno, kot sem doživljal jaz, ko so me podcenjevali, napadali, 
se norčevali in se isto dogaja zdaj. Ampak mi gremo naprej, ker želimo imeti listo ljudi, s katerimi se dobro počutimo. Precej 
prepoznavnih kandidatov smo imeli, a smo se odločili, da če delamo nekaj novega in če želimo biti kompatibilni, potem je to 
prava odločitev. Ali bodo volivci to nagradili, ne vem. Upam, da bo udeležba čim višja. 
Ali je POP TV skriti koalicijski partner LMŠ, kot vam očita opozicija? 
Ah, kje pa! Če gledate njihove prispevke glede mojega nenastopa v Strasbourgu, potem bi težko govoril o kakšni koaliciji s 
POP TV. 
Kdaj bosta Slovenijo obiskala Donald in Melania Trump? 
Ne vem. 
Kdaj boste pa vi prejeli vabilo za obisk v Beli hiši? Ga pričakujete? 
Glede na to, da tega vabila ni bilo v Slovenijo že veliko let, težko kaj rečem. Bil je nekoč fototermin z neko obljubo, ki potem 
ni bila realizirana. Če bom ravno jaz tisti, ki bo dobil to vabilo, potem si bom res rekel, da moram biti nekaj posebnega. 
Predsednik Evropske komisije Juncker se rad šali. Ste tudi vi njega s kakšno svojo šalo spravili v smeh? 
Seveda se on rad šali, ampak med nama je razlika, da imava obratno pot. 
V Ukrajini za predsednika kandidira komik Volodimir Zelenski. Ste vi njemu vzornik? 
Ne vem, ker mi ni tega nikoli rekel. Če bo to kdaj, potem bom počaščen. Kaže, da bo zmagal. Vprašanje pa je, ali bo vodil tako 
politiko, kot je treba. Vendarle ima politika svojo zakonitost. Komedijo prenašati v politiko pač ne gre. Če bo izvoljen, bo moral 
trdo prijeti zadeve in opustiti dosedanjo dejavnost, kajti ljudje imajo radi človeka, ki se 24 ur na dan ukvarja s problemi. 
Pred nami je največji krščanski praznik velika noč. Boste barvali pirhe in nesli šunko k žegnu? 



Hčerki jih bosta barvali. Moram priznati, da sem bil že od malih nog jaz tisti, ki je nosil k žegnu. Mama je pripravila košaro, jaz 
pa, ko sem bil majhen, sem jo komaj nesel. Vsako leto sem jo nesel lažje, zdaj pa imata hčerki vsaka svojo košaro, saj sta že 
nekoliko večji, sicer pa vedno nesemo k žegnu. 
Kdaj ste nazadnje brali berilo v domači cerkvi v Šmarci? 
Mislim, da pred tremi tedni. 
Gospod predsednik, hvala za pogovor. 
Hvala lepa za povabilo. 
Ta arbitražna saga je ponovno naplavila zelo nenavadno držo največje opozicijske stranke, ki bolj zagovarja stališča hrvaške 
vlade kot naše. 
Pričakujem, da bo minister Pikalo pripravil tako rešitev, ki bo na ustavnem sodišču sprejeta oziroma da to v morebitnem 
vnovičnem odločanju ne bo ugotovilo, da ni ustavna. 
Britanska premierka je nazadnje v Evropskem svetu povedala, da je bil pogovor z opozicijo prvič po 70 letih. To je bilo 
skoraj tako, kot če bi tukaj na Zemlji spet zagledali Jezusa. 
Po kitajskem horoskopu sem kača. Ko hodiš po gozdu, se me izogni, če pa me boš pohodil, te bom pičil. 
Če nekdo vsak dan posluša, kako nam gre dobro, bo hotel tudi sam imeti več v svoji denarnici. 
Nenazadnje je minister Bertoncelj konservativen minister, ni Varufakis. 
Nekateri mislijo, da je to šala, da malo igraš šefa, afne guncaš, pa je to. To so zelo težke funkcije. Tudi jaz moram kdaj vzeti 
kakšno tableto proti glavobolu, zato to ni enostavno. 
Z gospodom Kučanom vedno prijetno pokramljam, vendarle je prvi predsednik republike. 
Prvi pogovor je bil dejansko z gospodom Bobovnikom, potem pa z gospo Jovevo 
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krogu prejel 24,76 odstotka, v drugem pa 46,91 odstotka glasov. Na lanskih državnozborskih volitvah je LMŠ dosegla 12,6 
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sodelovanju z Levico in obema poslancema narodnih manjšin. 
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