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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Slej ko prej gre za politično uveljavljanje prepovednega zakona. Avtor: Andrej Mohar. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 2 

                 11. maja v Pliberk 
https://www.novice.at/politika/slej-ko-prej-gre-za-politicno-uveljavljanje-prepovednega-zakona/ 
 

 
Slika: Iniciativa proti ustaškim in neonacističnim shodom na Koroškem, katere članice so tudi borčevske 
organizacije Slovenije, Hrvaške in Italije, bo 11. maja na glavnem trgu v Pliberku izvedla demonstracijo 
proti desetletja trajajoči provokaciji na Libuškem polju pri Pliberku. Foto: Novice 
 
Lansko leto je posebna Iniciativa proti ustaškim in neonacističnim shodom na Koroškem, katere članice so 
tudi borčevske organizacije Slovenije, Hrvaške in Italije, prvič izvedla demonstracijo proti desetletja trajajoči 
provokaciji na Libuškem polju pri Pliberku. Mednarodni odziv in pritisk, ki ga je organizatorjem 
demonstracije z Zvezo koroških partizanov na čelu uspelo razviti, je privedel vsaj do tega, da je katoliška 
Cerkev na Koroškem za letos prepovedala škofovsko mašo ustašev, se pravi izrekla po cerkvenem pravu 
najostrejšo sodbo. To pa ne pomeni, da maše letos ne bo, temveč samo dejstvo, da jo bo bral pač kak 
»navaden« hrvaški duhovnik, zato pa je hrvaška politika že napovedala množično udeležbo in sodelovanje. 
V Avstriji pa o kaki politični pripravljenosti, da bi udejanjili prepovedni zakon, ni duha ne sluha. Zato so se 
tudi v Iniciativi proti ustaškim in neonacističnim shodom odločili, da letos s političnim protestom to zahtevo 
po prepovedi nadaljujejo. Na delovnem zborovanju v Bilčovsu so tudi borčevske organizacije iz alpsko-
jadranskega območja sprejele sklep, ki ga sopodpira tudi mednarodna zveza odporniških gibanj FIR: jasno 
pozivajo Evropsko unijo, da stopi v bran temeljem Evropske unije in hkrati zahteva upoštevanje 
antifašističnega konsenza, na osnovi katerega je Evropa po drugi svetovni vojni sploh spet nastala. In da 
prav v tem duhu zahteva od vseh članic EU – tudi od Avstrije – prepoved nacifašističnih (tudi ustaških) 
shodov. 
Glede na to, da na spominski slovesnosti skrajno desničarskega združenja na Libuškem polju praktično ni 
mogoče razločevati med zavestno neonacističnimi in fašističnimi akterji ter ostalimi udeleženci, je prepoved 
prireditve edina možnost ustreči določilom Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki vsebuje prepoved 
vsakršnega nacionalsocialističnega delovanja. Spričo porasti neonacističnega, skrajno desničarskega in 
ksenofobnega nasilja je prepoved pomembna tudi z vidika oblikovanja prihodnje podobe Evrope. In prav 
zato tudi ne gre samo za avstrijsko zadevo, temveč za evropsko: zato torej tudi iz Slovenije v Pliberk – 11. 
maja na pliberškem glavnem trgu lahko izkažemo vsi tudi svojo antifašistično solidarnost! 

http://www.novice.at/
https://www.novice.at/politika/slej-ko-prej-gre-za-politicno-uveljavljanje-prepovednega-zakona/
http://www.novice.at/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/04/Kundgebung-Pliberk-LEPAK.jpg


• Kulturni impulzi iz lepenskih grap. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 3 

                  a-ZONE 
https://www.novice.at/kultura/kulturni-impulzi-iz-lepenskih-grap/  
Bogata, večplastna in informativna duhovna doživetja medtem že 12. leto pri obiskovalcih zapuščajo 
prireditve kulturnega in izobraževalnega centra a-ZONE pri Vinklu v Lepeni. Kurator ter motor projekta 
Zdravko Haderlap in predsednik centra Klaus Amann vseskozi beležita rastočo privlačnost in odmevnost 
prireditev, ki jih je samo v lanskem letu bilo že več ko 50. 
 

 
Slika: Bogata, večplastna in informativna duhovna doživetja medtem že 12. leto pri obiskovalcih 
zapuščajo prireditve kulturnega in izobraževalnega centra a-ZONE pri Vinklu v Lepeni. Foto: Novice 
 
Železna Kapla.  Inovativno svež je aktualni program s štirinajstimi umetniškimi, slikarskimi in kulturno-
zgodovinskimi težišči, ki pobujajo hrepenenje po živem, z naravo povezanim soočanju z regijo ter bodrijo k 
srečavanju z naravo in zgodovino krajev z odprtimi očmi in srcem.  
V umetniških delavnicah, ki jih prirejajo v centru a-ZONE gre mdr. tudi za osnovna vprašanja mirnega sožitja 
in kaj pomeni ostati pokončen  ter spričo populističnih tokov vztrajati in obstajati na demokratičnih in 
civilizacijskih načelih.  
V aktualnem programu a-ZONE doživlja rastočo privlačnost  tudi projekt LiteraTouren – osnova vodenih 
pohodov so zanje besedila južnokoroških avtorjev in avtoric.  
Pri delavnicah »Bachsteinwerk« in »Septemberwiese«, pri umetniških prireditvah »Asinkroni spomini«,, 
»Zračne korenine« in »100 Trockenhauben« ter pri treh zgodovinskih pohodih sta društvi »Lepenska šola« 
in SPD »Zarja« kooperacijska partnerja centra a-ZONE. 
 

 
Slika: Po odmevnem sprejemanju ponudbe centra a-ZONE lansko leto se tudi letos kakor že doslej obeta 
še naprej nezmanjšano zanimanje za ekskurzije, delavnice in projekte Zdravka Haderlapa in njegovih 
partnerjev. Foto: Novice 
 
Po odmevnem sprejemanju ponudbe centra a-ZONE lansko leto se tudi letos kakor že doslej obeta še naprej 
nezmanjšano zanimanje za ekskurzije, delavnice in projekte Zdravka Haderlapa in njegovih partnerjev. 
V letu 2018 so bili med drugimi na seznamu obiskovalcev  iz Slovenije: Waldorfska šola Ljubljana, CIPRA 
študentje, Gimnazija Velenje, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Srednja vzgojiteljska šola 
Ljubljana, Gimnazija Vič/ Ljubljana, III. gimnazija Maribor, Gimnazija Poljane/ Ljubljana ter Gimnazija Naklo/ 

https://www.novice.at/kultura/kulturni-impulzi-iz-lepenskih-grap/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/04/angel_pozabe_maturanti_velika.5879666-2.jpg


Kranj – v letošnjem letu pa med drugimi gimnazija Poljana/ Ljubljana, Gimnazija Šentvid/ Ljubljana, 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, ter na celodnevnem pohodu Biotehniška gimnazija Novo Mesto 
in Gimnazija Vič/ Ljubljana. 
Pred osmimi leti je Maja Haderlap za roman Angel pozabe prejela Bachmannovo nagrado. Zdaj je roman 
predmet eseja pri centralni maturi v Sloveniji – razlog za več ko 10 odstotkov od 7.000 maturantk in 
maturantov, da si ogledajo prizorišča romana – in Lepena pri Železni Kapli je osrednje prizorišče v njenem 
romanu.  
Od jeseni naprej je že 800 maturantov in maturantk obiskalo zgodovinska prizorišča, da se na literarno- in 
kulturnozgodovinskem pohodu po lepenskih klancih in lesovih z Zdravkom Haderlapom podajo po sledovih 
romana koroške pisateljice ter drugih pomembnih del koroških avtorjev in avtoric, od Vinkla, pa do Hojnika 
in Peršmana. 

• Klub Korošcev Ljubljana navdušil s »starodavnimi« kulinaričnimi dobrotami. Avtor: Emanuel Polanšek. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 4 

Jubilejna 25. Koroška kuhinja v Šentjanžu 
https://www.novice.at/kultura/klub-koroscev-ljubljana-navdusil-s-starodavnimi-kulinaricnimi-
dobrotami/  
Kulinarična sekcija Koroška kuharija Kluba Korošcev Ljubljana (KKL) je ob sopomoči Marjana Sturma in 
Trudi Wieser-Moschitz organizirala v šentjanškem Centrisu enkraten kulinaričen popoldan. Povabljeni 
gostje so se užitkarsko predali finim okusom jedi kuhanih po tradicionalnih receptih koroških mam in 
babic. 
 

 
Slika: Kulinarična sekcija Koroška kuharija Kluba Korošcev Ljubljana (KKL) je ob sopomoči Marjana Sturma 
in Trudi Wieser-Moschitz organizirala v šentjanškem Centrisu enkraten kulinaričen popoldan. Foto: 
Novice 
 
Celovec.  Ideja, da povabijo ljubiteljske kuharice in kuharje Kluba Korošcev Ljubljana z Dorotejo Omahen, 
Miro Vidmar, Dragom Kompanom ter predsednikom Jankom Arahom na čelu na Koroško, se je porodila 
lansko jesen na praznovanju 90-letnice Kluba koroških Slovencev v Mariboru, ki so se ga udeležili med 
drugim tudi predstavniki Zveze slovenskih organizacij in Cluba Tre Popoli iz Koroške.  
Letos 13. aprila je zadišalo v kuhinji šentjanškega gostišča Centris, ko se je kuharska sekcija KKL lotila 
obetavnega opravila in povabljenim gostom kmalu pričarala na mize neprimerljive poslastice.  
Začeli so  s tradicionalnimi srčki iz koroškega kruha z žolco, čebulo, lesnikovim kisom in bučnim oljem – 
lesnike so drobcena zelena ali rdeča jabolka s posebnim, izrazito grenkim okusom. Zatem je iz skled zadišala 
gobova juha z bršljanasto grenkuljico, za glavni obrok pa so postregli s telečjim srcem v omaki, našpikanim s 
slanino in polnjenim s suhim sadjem. Zraven so dodali še krompirjeve zrezke z drobnjakom, pa regratovo 
solato s krompirjem in bučnim oljem. Za konec pa je zadišalo po kuhanem skutnem in jabolčnem zavitku ter 
kompotu iz suhih hrušk in svežih jabolk. Kulinarični venček jedi, pripravljen po tradicionalnih receptih 
koroških mam in babic, je obudil željo, da bi še kdaj lahko užili take izjemno okusne jedi.  
Kulinarična sekcija »Koroška kuharija« Kluba Korošcev Ljubljana, v katerem delujejo tudi še avanturistične, 
jadralske, golfske, likovne, planinske ter plesne sekcije, jih ob svojih občasnih srečanjih vedno spet 
pripravlja.      

• Prva nagrada gre na Koroško. Intervju: Bernarda Volavšek Kurasch. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 4 

                  Doktorska dela 
https://www.novice.at/novice/intervju/prva-nagrada-gre-na-korosko/  
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Bernarda Volavšek Kurasch je prejela 1. nagrado za doktorsko delo na 17. natečaju Urada Vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
 

 
Slika: Bernarda Volavšek Kurasch je prejela 1. nagrado za doktorsko delo na 17. natečaju Urada Vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Foto: Novice 
 
Kateri temi ste se posvetili v svoji doktorski nalogi? 
Izbiri teme so botrovale moje poklicne in osebne izkušnje. Že med študijem sem začela s poučevanjem 
slovenščine na Koroškem, na celovški univerzi sem delala kot lektorica, sedaj pa se pri svojem delu na 
Pedagoški visoki šoli na Koroškem – Visoki šoli Viktor Frankl vedno znova srečujem z učiteljicami in učitelji 
slovenskega jezika, zato sem pod drobnogled vzela tiste koroške nove srednje šole, ki učenkam in učencem 
nudijo pouk slovenščine.  
Zakaj ste odločili, da boste podatke zbirali ravno v šolskem letu 2015/16? 
Šolsko leto 2015/16 je bilo prvo leto, ko so nove srednje šole dokončno nadomestile prejšnje glavne šole, k 
slovenščini pa je bilo prijavljenih 308 učencev. Učni načrt iz leta 2012 je za pouk slovenščine prinesel nekaj 
bistvenih sprememb. Najpomembnejša sprememba je umestitev ur slovenščine v redni urnik, kar na večini 
šol pomeni uvajanje slovenščine kot učnega jezika. Gre za uvajanje t. i. integrativnih ur pri nejezikovnem 
pouku, npr. pri zgodovini, glasbi, geografiji.  
   Kako se to konkretno kaže v vaši disertaciji? 
Naloga stoji na treh temeljih: na analizi delovnih razmer, integrativnega pouka in leposlovja pri pouku. 
   Do katerih zaključkov ste prišli? 
Ugled oz. položaj slovenščine je zelo odvisen od njene promocije. Kot komunikacijsko sredstvo se je 
slovenščina skoraj povsem umaknila iz šolske zbornice oz. vsakdana, zares prisotna je le še pri jezikovnih 
urah. 
Kar se tiče integrativnih ur, se je izkazalo, da ni vseeno, katere predmete se poučuje v slovenskem jeziku, saj 
je znanje slovenščine prijavljenih otrok pogosto prešibko, da bi sledili kompleksnejšim razlagam. Za takšno 
poučevanje so primerni predvsem praktično-izkustveni predmeti, kot je npr. kuhanje, tehnična vzgoja. 
Na področju leposlovja pa bi potrebovali koroški kanon mladinske literature, ki bi vseboval več podkanonov. 
Tukaj apeliram predvsem na specialno mladinsko leposlovje, ki naj bi bilo napisano za določeno ciljno 
skupino, in sicer za koroške mladince s specifičnimi jezikovnimi, bralnimi in literarnimi kompetencami. Na 
splošno sem mnenja, da bodo motivirani učitelji v novih srednjih šolah učence vodili od porajajoče se 
dvojezičnosti do aktivnih govorcev obeh deželnih jezikov le, če bodo deležni aktivne podpore vodstva šole 
in drugih inštitucij.  

• Čebelarski pionir Janez Sumper bo v rojstnih Ločah dobil spomenik. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 6 

Avtor Slovenskega Bučelarčka  
https://www.novice.at/brez-meja/cebelarski-pionir-janez-sumper-bo-v-rojstnih-locah-dobil-spomenik/  
Lani je ponovo izšel njegov prvi izvirno v slovenščini napisani čebelarski priročnik, prihodnjo soboto pa 
bodo v Ločah pri Šentilju odkrili v čast Janezu Sumperju spomenik.  
 

https://www.novice.at/brez-meja/cebelarski-pionir-janez-sumper-bo-v-rojstnih-locah-dobil-spomenik/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/04/Nadja-April-2019-2.jpg


 
Slika: Na predlog slovenskih članov Čebelarske zveze Koroške in v sodelovanju s tržno občino Vrba v 
Ločah pri Šentilju bodo slovesno odprli dvojezičen spomenik slovenskemu koroškemu čebelarju Janezu 
Sumperju. Foto: Novice 
 
Loče pri Šentilju.  20. maj 2018, lani torej, je bil prvi svetovni dan čebel. Kot takega ga je razglasila 
generalna skupščina Organizacije združenih narodov na predlog Republike Slovenije. 20. maja leta 1734 se 
je namreč v Breznici na Gorenjskem rodil Anton Janša, pionir sodobnega čebelarstva in prvi učitelj 
čebelarstva na dunajskem cesarskem dvoru pri Mariji Tereziji.  
Pomen in vloga slovenskih čebelarjev, tudi koroških, sta bila v zgodovini nasploh zelo velika. Koroški 
slovenski pridelovalci strdi so lani posebej opozorili na koroškega čebelarja Janeza Sumperja, rojenega leta 
1827 v Ločah pri Šentilju nad Dravo. Njegova dediščina je bogata, saj je leta 1871 pri Družbi sv. Mohorja 
izdal prvi izvirni čebelarski priročnik v slovenskem jeziku. V njem je opisal tudi izviren panj, imenovan 
Skočidolski panj, saj je bil Sumper tedaj, ko ga je izumil, župnik v Skočidolu pri Vernberku. 
Po skoraj poldrugem stoletju je panj lani ponovno izdelal čebelar Janko Pečnik z Muškave pri Bilčovsu. Kot 
je dejal, je posebnost Skočidolskega panja, da gre za »nakladni panj z osnovno naklado, ki jo je mogoče 
razširiti z drugimi nakladami. S povečanjem prostornine je tako mogoče panj prilagoditi moči družine.« 
Poleg tega je panj mogoče odpreti z vseh strani in pogledati, kje ima čebelja družina strd. »Tako vzameš 
samo tisti okvirček, na katerem je med, družina pa ostane nedotaknjena. Danes bi ta panj bil zanimiv tudi 
zato, ker omogoča sonaravno čebelarjenje, pri katerem je v panju najmanj 10 do 30 odstotkov divje gradnje 
in čebele same ustvarijo sat,« meni Pečnik. 
Pečnik je bil skupaj s čebelarskima kolegoma Karlom Grilom in Jozijem Hribarjem tudi pobudnik, da je 
Mohorjeva založba lani ponatisnila Sumperjev čebelarski priročnik s prav posebnim slovenskim imenom 
Slovenski Bučelarček. Knjiga vsebuje bogato koroško oziroma rožansko izrazje, ki je danes deloma že šlo v 
izgubo, ugotavlja Pečnik. »Propolis na primer imenuje zadelavina, ker čebele s to smoljo, ki vsebuje veliko 
antibiotičnih in antiviralnih sredstev, urejajo svoje zdravje in zadelujejo luknje v panju. Za med uporablja 
koroški izraz strd, saj se vsak pravi med po določenem času strdi. Tudi knjigo je poimenoval s koroškim 
izrazom bučele. Knjiga zato ni zanimiva samo s strokovnega vidika, temveč tudi jezikovno kulturno za 
splošni slovenski jezik.« 
Prihodnjo soboto, 4. maja, bodo ob 15. uri na predlog slovenskih članov Čebelarske zveze Koroške in v 
sodelovanju s tržno občino Vrba v Ločah pri Šentilju slovesno odprli dvojezičen spomenik slovenskemu 
koroškemu čebelarju Janezu Sumperju. 

• Rudi Benetik v Lovranu. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 7 
Tesni stiki med pobratenima občinama  
https://www.novice.at/kultura/rudi-benetik-v-lovranu/  
Do 5. maja je v galeriji Laurus v Lovranu na Hrvaškem na ogled razstava del Rudija Benetika. Na odprtje je 
prišla tudi močna delegacija iz pobratenega Pliberka. 
 

https://www.novice.at/kultura/rudi-benetik-v-lovranu/
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Slika: Do 5. maja je v galeriji Laurus v Lovranu na Hrvaškem na ogled razstava del Rudija Benetika. Foto: 
Foto: Foto Luigi Opatija 
 
Lovran. Razstavo z naslovom »Unscheinbare Dinge/ Neprimjetne stvari« z umetninami Rudija Benetika so 
13. aprila odprli v galeriji Laurus v Lovranu na Hrvaškem. Odprtja se je tudi letos udeležila delegacija iz 
Pliberka, saj je mestna občina od leta 2006 naprej pobratena s krajem ob opatijski rivieri. Še pred uradnim 
pobratenjem med občinama so bili prvi stiki vzpostavljeni preko gospodarstva in dolgoletnega direktorja 
pliberške Posojilnice Joška Nachbarja, ki je bil tudi del pliberške delegacije. Sodelovanje med občinama je 
plodno, turistična občina Lovran se vsako leto predstavlja na jormaku. Redni pa so tudi obiski Pliberčanov v 
Lovranu. Prav tako dobri so stiki tudi z obema še s Pliberkom pobratenima občinama – Goriška Brda in 
Codroipo v Italiji. 
Župana Pliberka in Lovrana Štefan Visotschnig in Bojan Simonič sta v nagovorih izpostavila pomembnost 
kulturnega, gospodarskega in turističnega sodelovanja med občinama. Umetnika pa je predstavila Silvana 
Stigliç. Med obiskovalci je bil tudi znani lovranski umetnik Boris Kačić, ki je v Pliberku že razstavljal. Člani 
delegacije so bili še mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch in pliberški Moški pevski zbor Foltej 
Hartman, ki je skupaj z mešanim pevskim zborom Lovor iz Lovrana pevsko polepšal dobro obiskano odprtje 
v galeriji. Benetikova dela so v galeriji Laurus še na ogled do 5. maja.  
Benetik, ki živi in ustvarja v Podjuni pri Globasnici, ni prvi domači umetnik, ki razstavlja v Lovranu, tako so v 
galeriji Laurus med drugimi razstavljali že Harald Scheicher, Christine Ottowitz in Emil Oman. Benetik je s 
Pliberkom še posebej povezan zaradi vrta religij – delo umetnika-slikarja je simbolična upodobitev petih 
svetovnih religij v obliki steklenih stebrov.  
Turistična občina Lovran seveda nudi še marsikaj več. Na dan odprtja razstave je v Lovranu potekala tudi 
»Fešta od Šparuga«, veselica, ki je docela namenjena divjim špargljem, ki ga imajo lovranske gostilne na 
jedilniku še do 30. aprila. Od osmega do 16. junija potekajo v Lovranu dnevi češenj – praznik češenj »Fešto 
od črešanj« pa bodo praznovali 8. junija. Jeseni od 11. do 13. oktobra pa bo v Lovranu praznik kostanja – 
Marunada. 
Istrske specialitete iz Lovrana pa niso na voljo samo ob morju, temveč do 28. aprila tudi v gostilni Breznik v 
Pliberku, kjer so kuhinjo prevzeli kuharji lovranskega hotela Excelsior.  
Lovran Razstavo z naslovom »Unscheinbare Dinge/ Neprimjetne stvari« z umetninami Rudija Benetika so 
13. aprila odprli v galeriji Laurus v Lovranu na Hrvaškem. Odprtja se je tudi letos udeležila delegacija iz 
Pliberka, saj je mestna občina od leta 2006 naprej pobratena s krajem ob opatijski rivieri. Še pred uradnim 
pobratenjem med občinama so bili prvi stiki vzpostavljeni preko gospodarstva in dolgoletnega direktorja 
pliberške Posojilnice Joška Nachbarja, ki je bil tudi del pliberške delegacije.  Sodelovanje med občinama je 
plodno, turistična občina Lovran se vsako leto predstavlja na jormaku. Redni pa so tudi obiski Pliberčanov v 
Lovranu.  Prav tako dobri so stiki tudi z obema še s Pliberkom pobratenima občinama – Goriška Brda in 
Codroipo v Italiji. 
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Slika: Rudi Benetik s pevci Moškega pevskega zbora Foltej Hartman. Foto: Foto Luigi Opatija 
 
Župana Pliberka in Lovrana Štefan Visotschnig in Bojan Simonič sta v nagovorih izpostavila pomembnost 
kulturnega, gospodarskega in turističnega sodelovanja med občinama. Umetnika pa je predstavila Silvana 
Stiglić.   Med obiskovalci je bil tudi znani lovranski umetnik Boris Kačić, ki je v Pliberku že razstavljal. Člani 
delegacije so bili še mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch  in pliberški Moški pevski zbor Foltej 
Hartman, ki je skupaj z mešanim pevskim zborom Lovor iz Lovrana pevsko polepšal dobro obiskano odprtje 
v galeriji . Benetikova dela so v galeriji Laurus še na ogled do 5. maja.  
Benetik, ki živi in ustvarja v Podjuni pri Globasnici, ni prvi domači umetnik, ki razstavlja v Lovranu, tako so v 
galeriji Laurus med drugimi razstavljali že Harald Scheicher, Christine Ottowitz in Emil Oman. Benetik je s 
Pliberkom še posebej povezan zaradi vrta religij – delo umetnika-slikarja je simbolična upodobitev petih 
svetovnih religij v obliki steklenih stebrov.   
Turistična občina Lovran seveda nudi še marsikaj več. Na dan odprtja razstave je v Lovranu potekala tudi 
»Fešta od Šparuga«, veselica, ki je docela namenjena divjim špargljem, ki ga imajo lovranske gostilne na 
jedilniku še do 30. aprila. Od osmega do 16. junija potekajo v Lovranu dnevi češenj – praznik češenj »Fešto 
od črešanj« pa bodo praznovali 8. junija. Jeseni od 11. do 13. oktobra pa bo v Lovranu praznik kostanja – 
Marunada. 
Istrske specialitete iz Lovrana pa niso na voljo samo ob morju, temveč do 28. aprila tudi v gostilni Breznik v 
Pliberku, kjer so kuhinjo prevzeli kuharji lovranskega hotela Excelsior.        

• Kranjcev prvi poet: razstava o Valentinu Vodniku. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 16, 
26. 4. 2019, str. 12 

Noč knjige 2019  
https://www.novice.at/kultura/kranjcev-prvi-poet-razstava-o-valentinu-vodniku/  
V celovški knjigarni Haček so ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika odprli razstavo o prvaku na številnih 
področjih. 
 

 
Slika: Bivši poslovodja Slovenske prosvetne zveze Janko Malle čestita avtoricama razstave Anji Poštrak in 
Barbari Kalan. Foto: Novice 
 
Celovec.  »Ne hčere ne sina po meni ne bo, dovolj je spomina: me pesmi pojo.« Tako piše na spomeniku, 
postavljenem v čast Valentinu Vodniku leta 1889 ob 70. obletnici njegove smrti pred nekdanjim ljubljanskim 
mestnim licejem, kjer je Vodnik poučeval. Poslopja gimnazije, še prej je v njem bil frančiškanski samostan, 
ni več, razdejal ga je potres na veliko noč leta 1895, in na izpraznjenem mestu je nastala slovita ljubljanska 
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tržnica. Spomenik pa je ostal. In ostal je tudi spomin na vsestranskega izobraženca. Na prvaka na številnih 
področjih. 
V začetku letošnjega januarja, 8. v mesecu, je minilo 200 let od smrti Valentina Vodnika, ki se je rodil 3. 
februarja 1758 v Zgornji Šiški pri Ljubljani (nekdanja kmečka vas je danes urbaniziran del slovenske 
prestolnice). Ob obletnici so v Gorenjskem muzeju v Kranju pripravili razstavo z naslovom Kranjcev prvi 
poet: 200 let od smrti Valentina Vodnika. Ta torek so jo v Noči knjige ob mednarodnem dnevu knjige 
predstavili in odprli za koroško javnost v knjigarni Haček v Celovcu. 
Avtorici Anja Poštrak in Barbara Kalan na njej prikazujeta življenjsko in ustvarjalno pot avtorja prve slovnice 
slovenskega jezika, napisane v celoti v slovenščini (1811), avtorja prvega slovenskega učbenika za 
poučevanje v materinščini in izdajatelja prvega slovenskega časnika, Lublanskih novic, ki so izhajale med 
letoma 1797 in 1800. Valentin Vodnik je napisal tudi prvo slovensko kuharico, pisal je pesmi, bil učitelj na 
ljubljanski gimnaziji, v svojem času bil eden vodilnih slovenskih izobražencev, ob številnih dejavnostih pa je 
vseskozi deloval tudi kot duhovnik. Leta 1794 je želel osvojiti najvišji vrh na Slovenskem, Triglav, a se je 
moral obrniti na Malem Triglavu. Tam na njegov vzpon še danes spominja spominska plošča. Vse to in še 
več pa je mogoče izvedeti tudi na razstavi o Valentinu Vodniku v celovškem Hačku.               

• Od Tannhäuserja do Romea in Julije v sezoni 19/20. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 12 

Mestno gledališče Celovec 
https://www.novice.at/kultura/od-tannhauserja-do-romea-in-julije-v-sezoni-19-20/  
Opera, klasično gledališče in (spet) baletna predstava v sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana – 
celovško Mestno gledališče v prihajajoči sezoni 2019/20 stavi na preverjeno uspešno mešanico. 
 

 
Slika: Poslovodja Iris Dönicke, intendant Florian Scholz in šef dirigent Nicholas Carter so predstavili 
spored nove sezone Mestnega gledališča Celovec. Foto: Novice 
 
Celovec.  S povprečno 84-odstotno zasedenostjo v sezoni 2017/18, opera La Boheme pa je v minuli sezoni 
bila celo 99-odstotno razprodana, Mestno gledališče Celovec pod vodstvom intendanta Floriana Scholza 
vsekakor zna uspešno nagovoriti koroško občinstvo. Preverjeni in zanesljivi mešanici med opernimi in 
klasičnimi gledališkimi predstavami, ki jim bo ponovno dodan balet, osrednji koroški oder ostaja zavezan 
tudi v prihajajoči sezoni 2019/20. 
Začela se bo 19. septembra letos z opero Richarda Wagnerja Tannhäuser pod glasbenim vodstvom šef 
dirigenta Nicholasa Carterja (mladega Avstralca v Celovcu že snubijo velike operne hiše, tudi newyorška 
Metropolitan). Na sporedu bodo še tri druge velike opere, Simon Boccanegra Giuseppeja Verdija, Jevgenij 
Onjegin Pjotra I. Čajkovskega (koreografija bo v rokah slavnega Hansa Kresnika) in Cendrillon (Pepelka) 
Julesa Masseneta. Poseben adut celovškega Mestnega gledališča bo krstna uprizoritev opere Il canto 
s´attrista, perché? italijanskega sodobnega skladatelja Salvatoreja Sciarrina, ki je delo napisal po naročilu iz 
Celovca (nazadnje so njegovo delo po naročilu uprizorili na milanski Scali). Novo sezono bo dopolnil še 
muzikal Cabaret, ki so ga prvič uprizorili leta 1966 v New Yorku. 
Prva gledališka predstava bo na sporedu 10. oktobra, in sicer Ura, ko nismo vedeli ničesar drug o drugem 
(Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten) Petra Handkeja. Sledila bosta Parazit (Parasit), edina 
komedija Friedricha Schillerja, in Faust Johanna Wolfganga von Goetheha v režiji v Sloveniji rojenega Marca 
Štormana.  
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Po uspešnem predlanskem gostovanju z Labodjim jezerom Čajkovskega je celovško Mestno gledališče za 
novo sezono spet povabilo Slovensko narodno gledališče in balet Ljubljana, ki bo tokrat gostovalo z 
Romeom in Julijo Sergeja Prokofjeva (premiera: 30. aprila 2020). 
Abonmaji za novo sezono so že naprodaj, nova in prenovljena pa je tudi spletna stran celovškega 
gledališča.   

• Barvitost časa – nove pesmi Mili Hrobath. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 13 

                  Noč knjige 2019  
https://www.novice.at/kultura/barvitost-casa-nove-pesmi-mili-hrobath/  
Pri Mohorjevi založbi je Mili Hrobath »v kongenialni navezi« s slikarjem Karlom Voukom izdala novo 
pesniško zbirko za odrasle. 
 

 
Slika: Mili Hrobath. Foto: Novice 
 
Celovec.  Mili Hrobath je pesnica, s katero se je najbrž srečal že vsak učenec ali učenka v dvojezičnem 
koroškem šolstvu. Kot učiteljica, kasneje kot ravnateljica ljudske šole v Šentlenartu pri Sedmih studencih in 
še danes kot upokojenka je objavljala in objavlja otroške pesmi v Mladem rodu, glasilu za šolsko mladino. 
Leta 1981 je pri Mohorjevi založbi izdala prvo zbirko s pesmimi za otroke z naslovom Vigredno sonce. S 
slikami jo je opremil Karl Vouk, tedaj še študent arhitekture. 
 

 
Slika: Pesnica Mili Hrobath in ilustrator njene pesniške zbirke Barvitost časa Karl Vouk. Foto: Novice 
 
V letošnji Noči knjige ob mednarodnem dnevu knjige 23. aprila je Mili Hrobath ta torek v Mohorjevi 
knjigarni v Celovcu predstavila svojo najnovejšo pesniško zbirko za odrasle z naslovom Barvitost časa. Tudi 
ta je izšla pri Mohorjevi založbi in spet jo je likovno opremil Karl Vouk. Kot je dejal urednik založbe Adrian 
Kert, je Vouk to storil »v kongenialni navezi« s Hrobathovo. 
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Slika: Mili Hrobath. Barvitost časa. Mohorjeva založba. Foto: Novice 
 
V pesmih leta 1944 v Selah rojena pesnica z zrelo umirjenostjo govori o vsakdanjih in prav zato povsem 
življenjskih stvareh. Ali, kakor je zapisal Tim Wšster v spremni besedi: »Mili Hrobath ni pesnica, ki bi se 
skrivala za svojimi besedami ali celo igrala otroško igro skrivanje, kar bi tudi znala, saj jo cenim zlasti kot 
pesnico otroških pesmi, ampak v vsej odkritosti razgrne bralcu svoje razpoloženje, celo svoje iskanje smisla 
v nečem, kar bi bilo več.« 
Voukovim ilustracijam je skupna spirala, saj po njegovem sam simbol kroga ne more prikazati človekovega 
individualnega pa tudi družbenega in kulturnega razvoja. Pesničini stihi pa odražajo ravno zorenje, človekov 
razvoj torej. Risbe, nekaj je tudi abstraktnih, povzemajo »slike, ki jih jih je Mili Hrobath ustvarila v svojih 
pesmih.« Slike Karla Vouka, ustvarjene za pesniško zbirko Barvitost časa, so sedaj razstavljene v Mohorjevi 
knjigarni.  

• Kar v Šmihelu ni bilo mogoče, je bilo v čast klubu SV Eberstein. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 14 

Z dvojezičnim pozdravom so v Ebersteinu sprejeli SAK. To v Šmihelu ni bilo mogoče. 
https://www.novice.at/novice/sport/kar-v-smihelu-ni-bilo-mogoce-je-bilo-v-cast-klubu-sv-eberstein/ 
 

 
Slika: Z dvojezičnim pozdravom so v Ebersteinu sprejeli SAK. Foto: Novice 
 
Narobe svet? To so se Sakovci spraševali na tekmi v Ebersteinu, saj so jih domačini sprejeli glasno in široko 
po megafonu v slovenskem jeziku. Med redkimi slovenskimi rojaki v tem kraju živi Marijan Velik, ki je bil 
tokrat posebej ponosen na napovedovalca Christiana Höfferniga, ki se je izkazal kot pravi Evropejec in 
seveda tudi kot pravi Korošec, ki ceni narod soseda v deželi. Sakovci se se mu zahvalili s prisrčnim aplavzom. 
Takšen slovenski pozdrav npr. na tekmi Šmihel – SAK 24. marca ni bil mogoč, pa čeprav igra v šmihelski ekipi 
kar 8 slovenskih državljanov in tudi vsi ostali igralci znajo slovensko, da o funkcionarjih in gledalcih sploh ne 
govorimo. Zadržanje šmihelskega vodstva je sprožilo veliko nelagodje celo med navijači Šmihela, kar pa 
odgovornih sicer ni bogvekaj motilo.  
Običajen je slovenski pozdrav  na koroških igriščih samo pri SAK in v Selah. Če SAK pride v druge kraje, 
potem so ga slovensko pozdravili že v Kapli (župan sam), v Globasnici, v Bilčovsu, na Metlovi, v Dobrli vasi 
(Sigi Lesjak), na Rudi (2012 Ivan Ramšak), v Rikarji vasi (predsednik Deutschmann), lani v Šentjakobu, leta 
2016 celo v Pliberku in pred leti v Žitari vasi. Vsak slovenski pozdrav pokaže spoštovanje športnikov do 
naroda soseda in do drugega deželnega jezika, včasih ga slišimo v oddaljenih krajih prej, kot tam, kjer 
slovenščina pravzaprav doma. 
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• Dobljani šampioni Avstrije: tretji naslov za domače odbojkarje. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 16, 26. 4. 2019, str. 15 

https://www.novice.at/novice/sport/dobljani-sampioni-avstrije-tretji-naslov-za-domace-odbojkarje/  
Z zmago proti Waldviertlu v peti tekmi finalne serije avstrijskega prvenstva je ekipa SK Posojilnica Aich/ 
Dob postala tretjič prvak v avstrijski državni ligi. 
 

 
Slika: Z zmago proti Waldviertlu v peti tekmi finalne serije avstrijskega prvenstva je ekipa SK Posojilnica 
Aich/ Dob postala tretjič prvak v avstrijski državni ligi. Foto: Novice 
 
Pliberk. Po treh zmagah v finalni seriji na štiri zmage je kazalo, da bodo Dobljani proti Waldviertlu brez 
problemov branili naslov avstrijskega prvaka. Na velikonočno nedeljo v Zwettlu je prišlo drugače – Dobljani 
so odigrali eno izmed najslabših iger sezone in  podlegli z 0:3 v nizih. 
 

 
Slika: Z zmago proti Waldviertlu v peti tekmi finalne serije avstrijskega prvenstva je ekipa SK Posojilnica 
Aich/ Dob postala tretjič prvak v avstrijski državni ligi. Foto: Novice 
 
Minulo sredo je sledila peta tekma finalne serije in Waldviertel je prišel polno samozavesti v pliberško 
JUFA areno. Dobljani so začeli dokaj nervozno. Prvo zaključno žogo v prvem nizu so imeli Dobljani, drugo 
Waldviertel. Odbojkarji SK Posojilnica Aich/Dob so izkoristili svojo četrto zaključno  žogo in niz zaključili pri 
29:27. 
Drugi niz se je začel zelo izenačeno. S serijo odličnih servisov Mateja Mihajloviça pa je Dob proti koncu 
drugega niza povedel na 22:19. Za končni rezultat 25:21 v drugem nizu je poskrbel Markkus Keel. 
V tretjem nizu so Dobljani od začetka pokazali boljšo odbojko in povedli na 15:10. Prednosti niso dali več iz 
rok in dobili tretji niz s 25:20. 
Po zadnji žogi so igralci prejeli medalje in pokal. Nato pa so skupaj z navijači praznovali tretji naslov 
Dobljanov. Praznovanje se bo nadaljevalo danes v petek, ob 16.30 v šotoru Vigrednega sejma na pliberškem 
jormaškem travniku. 
 »Po nedeljskem porazu so bili fantje pod strašnim pritiskom, kajti v glavah igralcev, navijačev in 
funkcionarjev je bilo že, da bomo uspeli naslov v nedeljo in to je privedlo do tega, da smo začeli dvomiti 
vase. Pravim, da je črv najbolj nevarna žival za športnika in ko črv začne drezati, nisi več samozavesten. Sem 
iskreno vesel, da nam je uspelo. Mihajloviç je odigral lidersko, kapetan Nejc Pušnik je s svojimi izkušnjami 
vodil in umiril ekipo in smo tako obdržali naslov v Pliberku,« je povedal trener Dobljanov Matjaž Hafner. 
»Uspelo je in ni bilo enostavno. Trepetali smo do konca,  nismo bili suvereni. Igralci so bili z živci na koncu. 
Bodimo veseli, da je Waldviertel tudi pokazal živce,« je povedal športni direktor Dobljanov Martin Micheu. 
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»Po vsakem naslovu prvaka so občutki fenomenalni. Walviertel je bil zelo neprijeten nasprotnik. Kljub 
temu, da smo zmagali serijo 4:1, so bili enakovreden nasprotnik in odločale so malenkosti. V odločilnih 
trenutkih smo ohranili trezno glavno,« pa je povedal kapetan Dobljanov Nejc Pušnik. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

•  (val) Politični interesi postavljajo v dvom zgodovinska dejstva: Trst – spominska svečanost ob 74. 
letnici osvoboditve v Rižarni pri Sv. Soboti. Primorski dnevnik, št. 99 (26. apr. 2019), str. 4 

• Vesna Pahor. »Vzeli smo si besedo, ki nam ni bila dana«: Rižarna – alternativni shod in slovesnost 
VZPI-ANPI, ANED in CGIL. Primorski dnevnik, št. 99 (26. apr. 2019), str. 5 

• Peter Verč. Razstava, ali je bil fašist, je prepir za oslovo senco: Komen – Maks Fabiani zaenkrat ostaja 
častni občan. Primorski dnevnik, št. 100 (27. apr. 2019), str. 3 

• SLORI jezik - jezikovna podpora skupnosti : nova Delovna skupina za slovenski jezik. Primorski 
dnevnik, št. 101 (28. apr. 2019), str. 10 

• Nacisti in fašisti so izropali in požgali vas, starce, ženske in otroke pa neusmiljeno pobili : pokol v vasi 
Lipa 30. aprila 1944. leta je bil istrski Marzabotto. Po pričevanju Danice Jaksetić Maljevac zapisala 
Marica Gabršnik, april 2019. Primorski dnevnik, št. 101 (28. apr. 2019), str. 12 

• Štefan  Čok. Spomenice "velikim štirim", želja po svobodnem izražanju po večletnem molku in zatiranju : 
fond OZE NŠK. Primorski dnevnik, št. 101 (28. apr. 2019), str. 13 

• Makedonska manjšina v Grčiji želi verske obrede v svojem jeziku : pismo predstavnikov manjšine 
carigrajskemu patriarhu. Primorski dnevnik, št. 101 (28. apr. 2019), str. 16 

• Za zaključek o »novi« Evropi in Slovencih v Trstu: Sv. Ivan – nedeljska srečanja zadruge La Collina in revije 
Il Ponte rosso. Primorski dnevnik, št. 102 (29. apr. 2019), str. 9 

 

• »Pred 80 leti smo mislili, da je nacifašizem premagan, a ni tako«. Spletno uredništvo. Rižarna. 
Primorski dnevnik, Trst,  26. apr. 2019  

V celoti objavljamo govor župana Občine Dolina Sandyja Kluna na slovesnosti v Rižarni ob dnevu 
osvoboditve  
https://www.primorski.eu/trzaska/pred-80-leti-smo-mislili-da-je-nacifasizem-premagan-a-ni-tako-
DM248984 
 

 
Slika: Sandy Klun med svojim govorom v Rižarni. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Spoštovani prisotni! 
Ko sem prvič posegel na tem mestu, 25. aprila 2015, sem omenil čas, ki hitro teče in briše živeča pričevanja 
ljudi, ki so se borili za svobodo, za življenje brez nasilja, enakopravnost, za demokracijo. Omenil sem svojo 
družino in ožje sorodnike, ki so za ta boj veliko dali, nekateri tudi svoje življenje. Izpostavil sem pomen, da se 
mlajše rodove, nase sinove in hčere, seznani s tem delom spomina naših družin, da se v drugačnih trenutkih, 
mogoče takih, ki jih občasno opažamo že danes, zresnijo in zamislijo ter zavzamejo trezno in primerno 
odločitev in smer.  
25. april je bil za dan osvoboditve proglašen na predlog takratnega predsednika vlade Alcideja De Gasperija 
22. aprila 1946 in je leta 1949 z zakonom 260 postal dela prost dan. 
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To praznovanje 25. aprila, dneva osvoboditve, se v zadnjih časih, tudi na državni ravni, pogosto postavlja v 
dvom. Del vlade potrjuje pomen in vlogo praznika, dneva svobode, del pa pravi, da zanje 25. april ne 
predstavlja trenutka zbranosti, premisleka, praznika osvoboditve in da ga ne bo praznovalo, ker jim nič ne 
pomeni. 
Na dan prihajajo ponovno bojazni do bližnjega, do drugače govorečega, do tistega z drugačno barvo kože, 
ali z drugačno veroizpovedjo. Italijanske tajne službe opozarjajo, da je ksenofobni neofašizem danes ena 
najhujših groženj za varnost in javni red v državi. 
Paziti moramo in biti pripravljeni se zavzeti, da se ne bi ponovno oglašali glasovi ljudi — tudi takih, ki so na 
vladi — ki želijo z zakonom omejevati in izključevati ali celo iztrebiti drugačnost. Tu se moramo zamisliti in 
se spomniti na režim, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja, prav tu v Trstu, razglasil rasne zakone. 
Postavlja se v dvom obstoj Evrope, postavlja se v dvom odprtost meja, prosti pretok ljudi. (Pri nas v Dolini pa 
smo se že od leta 1981, v času, ko je meja ločevala dva različna ekonomska sistema, zavzemali za odprte 
meje in še dandanes obeležujemo dvakrat letno, skupaj s prijateljskimi slovenskimi in hrvaškimi občinami, 
odprte meje med državami in državljani.) 
Evropa je mogoče tudi v marsičem pomanjkljiva in nepravična, a predstavlja stabilnost in jamstvo miru pred 
grožnjo vojne. Posledice prenehanja njenega obstoja bi bile negativne in boleče za vse nas, posebno tu, v 
tem obmejnem prostoru. V tem smislu smatram za potrebno, da se z novim zagonom zavzamemo za 
prijateljstvo med narodi in da se zoperstavimo silam, ki sejejo sovraštvo pri nas doma in po celi Evropi. 
Pred osemdesetimi leti smo mislili, da je bil nacifašizem za vedno premagan, a danes se zavedamo, da ni 
tako. Strup nadutega nacionalizma, ki ga spremljata fašizem in rasizem, se vrača in postavlja pod vprašaj 
pravice in svobodo, ki smo jih dosegli z nadčloveškimi žrtvami in s krvjo. 
Pred par meseci smo bili tu pri nas priča sramotnemu poneverjanju zgodovine na najvišjih nivojih državnih in 
evropskih oblasti. V poskusu enačenja žrtev s krvniki, je bilo izrečenih cel kup laži, ki me kot Slovenca, kot 
državljana Republike Italije, kot Evropejca in kot človeka globoko žalijo. Verjamem, da se počutijo užaljeni 
tudi tisti, ki globoko čutijo sporočilnost Rižarne in so se danes odločili, da ne bodo navzoči na današnji 
slovesnosti, a da priredijo alternativni shod. Upam, da bodo v bodoče dobili svoje mesto tu pred mikrofonom 
in da jim bo dana možnost javno izraziti svoje razočaranje. 
Dandanes se zaradi političnih računic postavljajo v dvom zgodovinska dejstva, ki so jih raziskali strokovnjaki 
na področju zgodovinopisja in ki so jih dokumentirali mednarodno priznani zgodovinarji. Kot v najhujših 
totalitarnih režimih, se tudi tu pri nas, na deželni ravni, želi izbrisati vsako zgodovinsko ugotovitev, ki ni v 
skladu s trenutno politično vizijo oblasti. In tega ravnanja so bili v zadnjih časih deležni številni resni krajevni 
zgodovinarji, med njimi tudi docent za novejšo zgodovino na tržaški univerzi, profesor Raul Pupo, ki je bil 
pred leti med drugim član slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije. Ta komisija, katere člane sta 
imenovali obe vladi (Republike Italije in Republike Slovenije), je leta 2000 objavila poročilo o slovensko-
italijanskih odnosih med letoma 1880 in 1956, v katero je strnila zgodovinska ugotavljanja, s katerimi sta se 
strinjali obe strani. Slovenija je to poročilo usvojila, Italija še ne. Zavzeti se moramo pri pristojnih oblasteh, 
na vseh nivojih, da bi to poročilo postalo osnova za učenje novejše zgodovine na vseh šolah, ne samo pri 
nas, ampak po vsej Italiji. Da se na podlagi znanja dokončno prepreči širjenje laži in manipulacijo z ljudmi. 
Seveda, v času zaostrovanja ekonomske krize, naraščanja brezposelnosti, približevanja recesiji, je veliko 
lažje, da se pojavljajo tovrstna tolmačenja, ekstremizmi, diskriminacije, nestrpnost in da jim ljudje nasedejo. 
Zato se vrnem k svoji začetni misli, kako potrebno je ohraniti spomin, posredovati mladim, ki bodo čez nekaj 
let aktivni del naše družbe — nekateri od njih jo bodo vodili — pričevanja o takratnih grozovitih dogodkih. 
Naj omenim samo tistega, ki ga je Moni Ovadia pred kratkim označil za tržaške Ardeatinske jame (71 
ustreljenih na Opčinah), ki kljub obljubam še vedno čaka na ustrezno obeležje, ali na obešence v Ul. Ghega, 
na vse požige in usmrtitve po naših vaseh, pa vse do kraja, v katerem je na našem območju teror dosegel 
svoj višek: tu v tržaški Rižarni. 
Novim rodovom moramo zapustiti tisto znanje in sposobnosti, da lahko pravočasno prepoznajo zlo, ki se 
udejanja in ki se v odrešilni preobleki kaže kot edina, a v resnici zavajujoča, rešitev obstoječih problemov. Da 
se lahko v doglednem času zavedajo prepada, v katerega vodi taka pot in da se uspejo zoperstaviti 
katastrofi, v katero je pred osemdesetimi leti padla celotna Evropa.  
  



• Publika z aplavzom šestkrat prekinila govor Sandyja Kluna. Valentina Sancin. Rižarna. Primorski 
dnevnik, Trst, 26. apr. 2019  

Slovesnost ob praznovanju 25. aprila v Rižarni pri Sv. Soboti  
https://www.primorski.eu/trzaska/publika-z-aplavzom-sestkrat-prekinila-govor-sandyja-kluna-
YM248010  
 
Ob 74. obletnici osvoboditve izpod nacifašizma je v Rižarni pri Sv. Soboti potekala osrednja svečanost. Ob 
spominsko ploščo so venec položili predsednik Dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga, tržaški 
prefekt Valerio Valenti, tržaški župan Roberto Dipiazza, županja Občine Devin Nabrežina Daniela Pallotta, 
repentabrski župan Marko Pisani, miljska županja Laura Marzi, zgoniška županja Monica Hrovatin in župan 
Občine Dolina Sandy Klun. Ob teh so svoj spomin z vencem položile številne organizacije in društva. 
Prvi govornik letošnje slovesnosti je bil delavec in sindikalist Stefano Baldi, ki je svojo misel uvedel s krajšim 
spominom na pred kratkim preminulega kolego in prijatelja, nekdanjega deportiranca. Nato je spregovoril 
tržaški župan Dipiazza, ki je po krajši misli na žrtve in junake prisotnim priklical v spomin lansko žvižganje ob 
njegovem nastopu. Postavil se je zoper ločevanja in predlagal dve minuti molka za nov začetek. 
Največjega odobravanja je bil deležen župan Občine Dolina Sandy Klun. Spomnil se je govora, ki je ga je na 
istem mestu imel leta 2015, ko je omenil čas, ki hitro teče in briše živeča pričevanja ljudi ter dodal: 
»To praznovanje 25. aprila, dneva osvoboditve, se v zadnjih časih tudi na državni ravni pogosto postavlja v 
dvom. Evropa je v marsičem pomanjkljiva, a predstavlja stabilnost in jamstvo miru pred grožnjo vojne,« je 
med drugim povedal Klun, katerega je občinstvo šestkrat prekinilo z aplavzom, predvsem takrat, ko se je 
spomnil, kako je družba pred nekaj meseci bila priča »sramotnemu poneverjanju zgodovine na najvišjih 
nivojih državnih in evropskih oblasti. V poskusu enačenja žrtev s krvniki je bilo izrečenih cel kup laži, ki me 
kot Slovenca, kot državljana Republike Italije, kot Evropejca in kot človeka globoko žalijo.« 
Spominsko slovesnost so sklenili kratki obredi tržaških verskih skupnosti in vabilo na koncert Tržaškega 
partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. 

• Sandy Klun zavrača očitke: »Ni šlo za nabiranje političnih točk«. Jaruška Majovski. Dolina. 
Primorski dnevnik, Trst, 27. apr. 2019  

Odziv župana Občine Doline na negativne odzive, ki jih je sprožil govor na slovesnosti v Rižarni ob dnevu 
osvoboditve  
https://www.primorski.eu/trzaska/sandy-klun-zavraca-ocitke-ni-slo-za-nabiranje-politicnih-tock-
IN249219 
 
Deželni guverner Massimiliano Fedriga se je na vaš govor na slovesnosti v Rižarni ob dnevu osvoboditve 
odzval z očitkom, da ste si z »obujanjem trpljenja« nabirali politične točke, očitno v zvezi s prihajajočimi 
občinskimi volitvami, na katerih se boste ponovno potegovali za mesto župana. Kako bi mu odgovorili na 
ta očitek? 
Pravzaprav sem od Fedrige pričakoval hujšo reakcijo, kar je tudi kazalo v trenutkih po zaključku slovesnosti, 
ko so novinarji planili nanj in ga spraševali za izjavo. Videl sem, da me je omenil kot »levičarskega župana«. 
Na nabiranje političnih točk in bližajoče se volitve nisem niti pomislil. Med pisanjem govora sem enostavno 
imel v mislih trenuten duh časa v Italiji in Evropi. 

• Glasno in množično na alternativnem shodu. Fotodamj@n - Damjan Balbi. Trst. Primorski 
dnevnik, Trst, 26. apr. 2019  

https://www.primorski.eu/fotogalerija/glasno-in-mnozicno-na-alternativnem-shodu-YM248427 
 

 
Slika: Shod, ki so ga v znak protesta do tržaške občinske uprave ob dnevu osvoboditve priredili 
partizansko združenje VZPI-ANPI, združenje bivših deportirancev ANED in sindikat CGIL, je zaznamoval 
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zlasti občuten poklon do žrtev Rižarne oziroma nacifašističnega nasilja ter vrednotam 25. Aprila. Foto: 
Primorski dnevnik 
 
Shod, ki so ga v znak protesta do tržaške občinske uprave ob dnevu osvoboditve priredili partizansko 
združenje VZPI-ANPI, združenje bivših deportirancev ANED in sindikat CGIL, je zaznamoval zlasti občuten 
poklon do žrtev Rižarne oziroma nacifašističnega nasilja ter vrednotam 25. aprila. Udeležila se ga je 
približno dvatisočglava množica. 

• Glasno in množično na alternativnem shodu. Vesna Pahor. Rižarna. Primorski dnevnik, Trst,   25. 
apr. 2019   

Pred Rižarno glasno izžvižgali župana Roberta Dipiazzo in predsednika deželne vlade Massimiliana 
Fedrigo 
https://www.primorski.eu/trzaska/glasno-in-mnozicno-na-alternativnem-shodu-AM248064 
 

 
Slika: Udeleženci alternativnega shoda v Rižarni. Foto: FOTODAMJ@N  

 
Slika: Udeleženci alternativnega shoda. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Upanja polna pesem Bella ciao, pa tudi poskočna La Brigata Garibaldi, s čustvi prežeta Katjuša in druge 
italijanske, slovenske ter hrvaške odporniške pesmi so včeraj donele od trga pred stadionom Grezar do 
Rižarne. Shod, ki so ga v znak protesta do tržaške občinske uprave priredili partizansko združenje VZPI-ANPI, 
združenje bivših deportirancev ANED in sindikat CGIL, pa je zaznamoval zlasti občuten poklon do žrtev 
Rižarne oziroma nacifašističnega nasilja ter vrednotam 25. aprila. 
Približno dvatisočglava množica je glasno izžvižgala tržaškega župana Roberto Dipiazzo ter predsednika 
deželne vlade Massimiliano Fedrigo, ko sta ta zapuščala uradno občinsko svečanost. Ravno slednja je bila 
namreč vir žgoče polemike, ki se je razplamtela v prejšnjih dneh. Organizatorji protestnega shoda tržaški 
občini očitajo, da ne upošteva mnenja vsedržavnega partizanskega združenja in njemu sorodnih organizacij. 
In to čeprav predstavljajo partizane oziroma tiste, ki so Italijo osvobodili izpod nacifašističnega jarma. 
Predlog, da bi v njihovem imenu spregovoril zgodovinar Marcello Flores je na primer že drugič zapored 
naletel na gluha ušesa. 
Katere vrednote organizatorji shoda postavljajo na prvo mesto pa je bilo vseskozi jasno. Na čelu sprevoda je 
na belem transparentu kraljeval napis: »W la Resistenza - Živela osvobodilna borba.« Le malo za njimi pa so 
korakali člani tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič z rdečim transparentom in opozarjali 
na večplasten in neizpodbiten pomen spomina, miru in sožitja. Nenadomestljivo vlogo slednjih so poudarjali 
tudi italijansko združenje žensk UDI, združenji Arci in Arcigay in tržaška federacija Stranke komunistične 
prenove-Evropska levica, ki so se uradno pridružili manifestaciji. 
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• Razpis za podelitev raziskovalne štipendije.  Spletno uredništvo. Primorski dnevnik, Trst, 27. apr. 
2019  

Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu in SLORI že vrsto let aktivno sodelujeta na 
področju družboslovnega raziskovanja 
https://www.primorski.eu/se/razpis-za-podelitev-raziskovalne-stipendije-DB245306  
 

 
Slika: Občni zbor SLORI. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) že vrsto let 
aktivno sodelujeta na področju družboslovnega raziskovanja. Predmet tega sodelovanja so temeljne in 
aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih 
območij. Raziskovalni projekti temeljijo na proučevanju teoretičnih in empiričnih spoznanj, povezanih z 
oblikami sožitja v večetničnih in večjezikovnih družbah, posebno pozornost pa namenjajo tudi razumevanju 
družbeno-kulturnega okolja, v katero je vpeta slovenska narodna skupnost v Italiji. Obe instituciji tudi 
izrecno spodbujata mlade in perspektivne raziskovalne sile z razpisovanjem raziskovalnih nalog in natečajev 
za sofinanciranje podiplomskega študija. 
V zgoraj prikazani okvir medinstitucionalnega sodelovanja sodi tudi nedavna objava razpisa za podelitev 
raziskovalne štipendije (ital. »assegno di ricerca«), ki jo Oddelek za politične in družbene vede Univerze v 
Trstu namenja mladim diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti. Razpis, ki je objavljen na spletni 
strani tržaške univerze, predvideva podelitev enoletne raziskovalne štipendije za načrtovanje in izvedbo 
raziskovalnega projekta z naslovom Identità liquide. Il caso della scuola con lingua di insegnamento slovena 
di Vermegliano (slov. Tekoče identitete: primer šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu). Cilji in 
predvidene vsebine raziskovalnega projekta so povzete na 22. strani besedila omenjenega razpisa. V skladu 
s sporazumom o sodelovanju med Oddelkom in SLORI-jem bo izbrani kandidat (m/ž) raziskovalno delo 
opravljal v tesnem sodelovanju z obema ustanovama. 
Raziskovalno delo traja 12 mesecev, štipendija pa znaša 21.000 EUR bruto. Pogoji za prijavo predvidevajo 
visokošolsko izobrazbo (diplomo druge bolonjske stopnje, diplomo štiriletnih študijskih programov ali 
predbolonjski specialistični magisterij), pridobljeno v Italiji, ali ustrezen naziv, pridobljen v tujini; 
raziskovalne izkušnje, povezane s tematiko razpisa (dokazilo v obliki življenjepisa); stalno ali začasno 
prebivališče na ozemlju Furlanije - Julijske krajine; starost do izpolnjenega 40. leta in dobro znanje 
italijanskega ter slovenskega jezika. Pobudniki vabijo zainteresirane kandidate, da se natančno seznanijo z 
razpisnimi pogoji. Rok za prijavo zapade 29. aprila. 

• Zaživela Delovna skupina za slovenski jezik.  Spletno uredništvo. Trst. 28. apr. 2019 
SLORI bo še dosledneje in bolj organizirano podpiral različne sporazumevalne prakse v slovenskem jeziku  
https://www.primorski.eu/trzaska/zazivela-delovna-skupina-za-slovenski-jezik-IN249497  
 
Pozornosti, ki jo namenjamo jeziku, ni nikoli preveč; vsi se namreč dobro zavedamo, da je prav jezik ključen 
za ohranjanje in razvoj slovenske skupnosti v Italiji. Jezikovne procese je treba spremljati, načrtovati in 
usmerjati, predvsem pa se na izzive hitro in učinkovito odzivati. Skupnost namreč ohranja rabo jezika pod 
pogojem, da njeni člani dosegajo visoko sporazumevalno zmožnost v različnih kontekstih rabe – od zasebne 
komunikacije do nastopanja v javnosti in institucionalne rabe. Če »znanje škripa«, začenjajo govorci 
opuščati jezik in ga nadomeščati z drugimi kodi. 
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika že doslej namenjal veliko 
pozornosti, odslej pa bo še dosledneje in bolj organizirano podpiral različne sporazumevalne prakse v 
slovenskem jeziku. V okviru inštituta se je na novo oblikovala Delovna skupina za slovenski jezik, ki bo nudila 
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strokovno pomoč pri načrtovanju jezikovnih strategij in politik, pa tudi vrsto storitev na področju svetovanja, 
izobraževanja, priprave gradiva, lektoriranja, raziskovanja, promocije in drugih oblik jezikovne podpore 
skupnosti. 

• Pokol v vasi Lipa je bil istrski Marzabotto. Spletno uredništvo.  Primorski dnevnik, Trst, 28. apr. 
2019  

Nacisti in fašisti so izropali in požgali vas, starce, ženske in otroke pa neusmiljeno pobili 
https://www.primorski.eu/kultura/pokol-v-vasi-lipa-je-bil-istrski-marzabotto-GN249549  
 

 
Slika: Svoje zločine so krvniki skrbno posneli in jih razvili pri domačem fotografu  
 
Vas Lipa, občina Matulji, Republika Hrvaška, leži ob pomembni prometnici, ki je že tisočletja povezovala 
Tržaški in Kvarnerski zaliv. Skozi zgodovino so se večkrat menjali gospodarji. Od 7. stoletja dalje je, 
izpričano, naseljena s slovanskim življem. Tudi v najstarejših dokumentih je ohranjeno njeno slovansko ime 
Lipa. Do 1918. leta je bila del habsburške monarhije. Večkrat je bil v vasi pomemben upravni sedež. 
Prebivalstvo se je preživljalo s kmetijstvom. Pomemben zaslužek je prinašalo gozdarstvo s prodajo drv na 
Reko, Opatijo, Lovran. V vasi je delovalo tudi več obrtnikov, trgovine, gostilne. Od 1885 je imela svojo šolo s 
hrvaškim učnim jezikom, za katero je prispeval sredstva prvi znani izobraženec iz vasi, to je dr. Ivan Kalčič, ki 
je bil celo avstrijski dvorni zdravnik. 
... 
V nedeljo, 30. aprila 1944 so se oboroženi nacisti in fašisti pripeljali do vasi Lipa in vdrli vanjo. Takoj so začeli 
svoj zločinski pohod. Tekali so od hiše do hiše in izganjali prebivalce na prosto. Posamezne so ubili že v ali 
pred njihovim domom. Hiše so delno izropali in zažgali. V nekatere od vaščanov so streljali kar skozi odprta 
okna. Ostale prebivalce so prignali do hiše št. 20, zadnje proti Rupi, in jih stlačili v prostore ne velike stavbe. 
Sledilo je streljanje skozi okence hiše. Kasneje so stavbo polili z bencinom in jo z ljudmi vred zažgali. 
Pokol je trajal približno do 17.00. V tem času so pobili 269 prebivalcev Lipe, od tega 121 mladoletnih otrok, 
najmlajši je imel 7 mesecev! 

• Ponosno zastopajo simbol lipove vejice.  Spletno uredništvo. Števerjan. Primorski dnevnik, Trst, 
2. maj 2019  

V Števerjanu izpeljali predstavitev liste Slovenske skupnosti in županske kandidatke 
https://www.primorski.eu/goriska/ponosno-zastopajo-simbol-lipove-vejice-AE251453 
 

 
Slika: Števerjanska županska kandidatka Franca Padovan na predstavitvi liste Slovenske skupnosti. Foto: 
Primorski dnevnik 
  
 »Ponosni smo, da zastopamo simbol lipove vejice, ki obstaja že 70 let, in stranko Slovenska skupnost, ki 
ima za sabo že 40-letno zgodovino,« je Marjan Drufovka dejal v ponedeljek v Sedejevem domu v 
Števerjanu, kjer so predstavili župansko kandidatko za občinske volitve Franco Padovan in listo Slovenske 
skupnosti, ki jo podpira.Drufovka se je uvodoma zahvalil Padovanovi, ki je sprejela kandidaturo za tretji 

https://www.primorski.eu/kultura/pokol-v-vasi-lipa-je-bil-istrski-marzabotto-GN249549
https://www.primorski.eu/goriska/ponosno-zastopajo-simbol-lipove-vejice-AE251453


mandat, vsem kandidatom, ki so bili na prejšnji listi za vse opravljeno delo, ter vsem novim kandidatom, ki 
so z navdušenjem sprejeli ta izziv. Obenem se je zahvalil še vsem članom števerjanske sekcije Slovenske 
skupnosti, ki so sprejeli vse predlagane spremembe tako pri sestavi programa kot pri sestavi kandidatne 
liste. Na njej so Marilena Corsi, Mihael Corsi, Milko Di Battista, Marjan Drufovka, Katrin Komjanc, Gianni 
Manià, Fabijan Muzic, Donatella Serafino, Edi Skok in Martina Valentincic. Med drugim so opozorili, da 
bodo v nedeljo, 26. maja, poleg občinskih tudi evropske volitve. Za Slovensko skupnost bo na listi 
južnotirolske stranke SVP kandidirala Martina Valentincic. Ob lepem številu občanov so se večera udeležili 
in spregovorili deželni tajnik Igor Gabrovec, pokrajinski tajnik Julijan Čavdek in prijatelj Damijan Terpin; vsi 
trije so pohvalili števerjansko sekcijo za uspešno delovanje, ki je v pomembno oporo števerjanski občinski 
upravi. 
 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Od Ptujskega grada prek božjepotne cerkve do slovenske Toscane. Marijana Sukič. Foto: K. Holec. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf  
Slovenska zveza vsakšo leto organizira za svoje delavce, kotrige predsedstva pa nadzorne komisije 
ekskurzijo v Slovenijo, da bi z njeno pomočjauv bole spoznali kakšen lejpi tau matičnoga rosaga. Letos smo 
se spoznavali s Ptujom pa okaulico (Ptujska Gora, Osluševci in Jeruzalem). 26. apriliša se je podalo na paut 
14 najgir lidi. Pripravlali smo se na vročino, stero so 
nam obečavali meteorologi, zatok nas je fejst čüdivalo, gda so se zazrankoma zbirali kmični oblaki nad 
Porabjem pa Goričkim. Dapa dobre volé zatok nej falilo na avtobusi, sploj pa te nej, gda so naprej prišle 
male kupice pa tisto, ka je v nji valaun. Etak smo se brž pripelali na Ptuj, naša prva postaja je bil grad, gde 
nas je že čakala gospa, stera nam je pokazala zbirke na gradi, steri se zdigava nad varašom. 
 

 
Slika: Skupinski kejp na dvorišči Ptujskoga grada. Foto: K. Holec 
 
Že v 11. stoletji je bila tü utrdba (erőd), tistoga ipa je cujslišala salzburški nadpüšpekiji. V zgodovini 
ptujskega grada so bile fontoške tri familije. Prvi so bili gospodi Ptujski, sterim so grad odali salzburški 
püšpeki. Oni so meli grad kauli 300 lejt, ustanovili so dominikanski pa minoritski klošter pa dali zozidati 
prauškarsko cerkev na Ptujski Gori. Za njimi je prišla familija Leslie, stera je grad mejla od leta 1656 do leta 
1802. Družina Leslie je prišla s Škotskoga, v njinom časi je grad daubo gnešnjo, baročno formo, grato je 
rezidenca. Za njimi so grad meli v svoji rokaj grofje Herbersteini, steri so ga posedovali vse do leta 1945, gda 
njim ga je država krajvzela. Na ptujskom gradi ma Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož več zbirk, od nji smo si mi 
ogledali zbirko fevdalne stanovanjske kulture, zbirki orožja in glasbil pa eške tradicionalne pustne maske. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf


 
Slika: Lejpe tapiserije na stejni grada, stere so zatok gordejvali, ka je v gradi mrzlo bilau. Foto: K. Holec 
 
V sobaj v gradi je pohištvo od 16. do 20. stoletja, največ falatov je iz zapuščine Herbersteinov 
Herbersteinov, njini potomci (utodók) eške živejo v dosti mejstaj po svejti, dapa kak smo od naše vodnice 
zvedeli, nej so nazaj prosili tej dragocenosti.  Navčili smo se, ka pomeni rejč turkerija. Tau so kejpi s turškimi 
(törskimi) motivi, največkrat so namalani lidgé, dapa té 
kejpe so namalali pa farbali evropski molarge. Zbirka turkerij na ptujskom gradi je najvekša takšna zbirka na 
svejti. Pri zbirki muzični škeri (majo kauli 300 falatov, od orgel do goslinov, trobent itd.) je ejkstra zanimiva 
bila dupliška rimska piščal ali tibia, stero so napravili iz čunte nikše živali (eške ne vejo, kakšne), pa je iz 2. ali 
3. stoletja. Tau je velka rejdkost na svejti. Pa če smo že bili na Ptuji, smo nej smeli mimo fašenka, zato smo 
si pogledali tradicional tradicionalne fašenske maske, od oračov do kurentov. Kak smo zvedli, gnauksvejta 
so se v kurente leko oblekli samo neoženjeni mladi podje, zdaj je že malo ovak, v kurente se zravnajo mladi 
pa stari, oženjeni pa neoženjeni pa eške ženske tö. Pa če smo že pri fašenki, v okolici Ptuja je tö (bila) skurok 
takša navada kak pri nas borovo gostüvanje. Če so se dekle v vesi prej nej ženile, so podje za fašenek plojek 
vlekli kak simbol falosa, ženskam so odžagali en-en falat, ka če so prej pravoga nej dobile, naj majo 
lesenoga. 
 

 
Slika: Kurenti si fejst značilni za Ptuj pa okaulico. Foto: K. Holec 
 
Gda smo od ptujskoga grada slobaud djemali, je že sunce sijalo, etak je tiste tö nej zeblo, steri so se nej tak 
oblekli, kak se za norlavi mejsec apriliš šika. Po vauski ulicaj smo se šetali do mestne iže, vsepovsedik smo 
meli čütenje, ka srečüvlemo zgodovino. Meli smo eške malo časa do oböda, zatok smo se spreodili do 
Drave. Ništrni smo si ogledali razstavo Eke Alenke Vogelnik Od lutke do karikature, drugi so uživali na terasi 
pa pili kafej, tretji so občudovali reko (folyó) pa življenje na njej. 
Po obödi smo se odpelali na Ptujsko Goro, gde nas je čako film o tej prelepi cerkvi, kama so lidgé vsigdar 
odli (zvün, da je tau bilau prepovejdano) na božo paut, gde Marija milostivno razprostira svoj plašč nad 
vsejmi, steri želijo njeno obrambo. Po filmi smo si v živo tö poglednili ta prelejpi žunč (biser) gotske 
umetnosti, spejvali Mariji pa zmolili njeno molitev. 
 



 
Slika: En tau železničarskoga muzeja v vesnici Osluševci. Foto: K. Holec 
 
Po prauškarski pauti (na stebreso zapisane skrivnosti vsej raužni vejncov) smo šli nazaj do busa in se 
odpelali v kraj Osluševci, gde so nas čakali člani Društva za ohranjaje dediščine, Prleški železničar. Oni dosta 
delajo na tem, ka naj se nej bi zgibilo nika od tistoga, kak se je gnauksvejta delalo na železnici. Zatok so v 
nekdenešnjem bagauni napravili železničarski muzej, na krakom filmi pa pokazali njino dejavnost. Slobaud 
smo vzeli od gostoljubni domanji lidi, steri so nas ponidili z domanjimi pokeraji pa žedni smo tö nej ostali, 
pa smo se že pelali do slovenske Toscane, med jeruzalemske gorice.  
Fanj smo se nasmejali, gda je naša sopotnica rekla, če je mala Toscana tak lejpa, te si mora ogledati pravo 
Toscano tö. Eške malo dobraut v Jeruzalemi (veter, steri nas je skur odneso z brejga, ne štem vcuj) pa je naš 
vören šofer Miran svoj bus obrno prauti domi. 
Ekskurzija je bila v zahvalo članom predsedstva in nadzorne komisije Zveze tö, steri so štiri leta opravlali 
svojo delo. 

• Slovenci berejo in pišejo knjige, a jih ne kupujejo. Tekst in foto: E. Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf    
Murska Sobota: Svetovni dan (in noč) knjige 
Svetovni dan poezije (21. marec), svetovni dan (in noč) knjige, Slovenski dnevi knjige (prihodnji mesec), 
Slovenski knjižni sejem, so dogodki, ki naj bi v vseh ozirih popularizirali knjigo. Letos je generalna direktorica 
Unesca (kjer je nastala pobuda za svetovni dan knjige) Audrey Azoulay v poslanici zapisala, da so »knjige 
okna v naša življenja, obenem pa so tudi vrata, ki 
odpirajo k spoštovanju in razumevanju drugih ljudi ne glede na razlike in meje«. Svetovni dan knjige so 
počastili tudi v murskosoboški Pokrajinski in študijski knjižnici, kjer so imeli v gosteh Tadeja Goloba, ta čas 
enega popularnejših avtorjev v Sloveniji, z romanom Leninov park med desetimi nominiranci za letošnjo 
knjižno nagrado kresnik, ki jo je prejel prvič leta 2010 za roman Svinjske nožice. Zadnje čase se posveča 
pisanju predvsem detektivskih romanov. S Tadejem Golobom se je pogovarjala Jedrt Jež Furlan. 
 

 
Slika: S ta čas enim popularnejših in bolj branih avtorjev, Tadejem Golobom, se je v Pokrajinski in 
študijski knjižnici ob čaju na večeru knjige pogovarjala Jedrt Jež Furlan. Foto: E. Ružič 
 
V Sloveniji so svetovni dan knjige, ki se nadaljuje v noč knjige (23. april) počastili letos šestič, bilo je prek 200 
knjigi posvečenih dogodkov, hkrati pa so ob tem na različnih ravneh opozorili na nezavidljiv položaj knjige, 
zlasti pa na zaskrbljujoč položaj založb in avtorjev.  
Osrednjo razpravo je organiziralo Društvo slovenskih pisateljev. Pri tem je zanimivo, da Slovenci radi in dosti 
berejo knjige, ki si jih izposojajo v knjižnicah (lani so v slovenskih knjižnicah našteli 10 milijonov 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf


obiskovalcev, ki so si sposodili 25 milijonov knjig), kupujejo pa jih vedno manj, čeprav vsako leto izide pri 
slovenskih založbah in v samozaložbi okoli 200 romanov in toliko pesniških zbirk za odrasle in približno 
toliko knjig za najmlajše bralce.  
Za državo z 2 milijona prebivalcev je to statistično zelo visoka številka natisnjenih del proze in poezije. Res 
pa je, da Murska Sobota kot regionalno središče Pomurja nima sodobne knjigarne, kot jo je imela pred 
tridesetimi leti. Izdati knjigo je postala moda, med avtorji pa so redki, ki s pisanjem nadaljujejo.   

• Aktivno vodstvo slovenski penzionistov. Klara Fodor. Foto: Anett Forján. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf  
Vodstvo ali predsedstvo Drüštva porabski slovenski penzionistov je svoj djliejš melo 8. apriliša, gda je vsej 
11 članov prišlo  pa dva pomočnika. Tau je trno lepau! Baug plati! S tejm tü svedočimo, ka svojo delo, 
odgovornost do penzionistov našoga drüštva resno vzememo, se trüdimo redno opravlati, nji sprauti 
informirati od vsej aktualni programov.  
 

 
Slika: Vodstvo ali predsedstvo Drüštva porabski slovenski penzionistov. Foto: Anett Forján 
 
Posaba smo leko pozdravili predsednico Nadzorne komisije/Ellenőrző Bizottság Andrejo Kovač pa člana 
Ferija Meggyesa,  teri sprvajajo našo delo, zvüjn njija je eške za tau funkcijo Feri Bajzek tü, njega pa pá 
drügo paut pozovemo. Meli smo 5  nevni redauv, najprvim sem kak predsednica drüštva taprajla pa cenila 
vse programe, delo drüštva, posaba sem račun dala  od svojga administracijskoga dela tü. Najbola fontoško 
delo smo meli vse podraubnoma se zgončati, pripraviti Srečanje  porabski slovenski penzionistov s 
sombotelskimi Slovenci v Monoštri.  
Za tretji dnevni red – Izlet v Prekmurje – smo se samo en tau leko zgončali, tau je ves Dolenci z Malim 
rajom, drügi tau je trno težko vküp sprajti tak, aj se vsejm vidi, zatau eške čas nücamo. Na konci smo se 
zgončali eške od mali programov. Členi vodstva so bili aktivni, so vcuj gončali, ta prajli svoje mišlenje, ka je 
ena najvekša pomauč pri deli ravnati drüštvo. S tejm, ka se nam je nej pršikalo na te den kreda pripraviti 
izlet v Prekmurje, smo vküp pozvali vodstvo na 6. majuš, gda do informirani eške od programov: paut v 
Sárvár pa srečanje s policaji, steri do nas malo včili, kak se moramo ponašati, na koj smo doužni mi saméj 
skrb meti z biciklini pa pejški, aj vö leko okraužimo kakšno nesrečo na potaj. 

• Zmagali so mladi iz Murske Sobote. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf  
Že štirinajstič je priredila Srednja strokovna šola Béla III. v Monoštru turnir v dvoranskem nogometu pod 
imenom Pokal király. 
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Slika: Že štirinajstič je priredila Srednja strokovna šola Béla III. v Monoštru turnir v dvoranskem 
nogometu pod imenom Pokal király. Foto: Porabje 
 
Od glavnega organizatorja Tamása Dömötörja smo izvedeli, da so se turnirja ob monoštrskih in 
kermedinskih ekipah udeležili tudi mladi iz Murske Sobote.  
Pomerile so se 4 ženske in 4 moške ekipe. Med dekleti je zmagala ekipa monoštrske gimnazije Mihálya 
Vörösmartyja, med fanti pa ekipa Srednje poklicne in tehniške šole iz Murske Sobote. Pokale in diplome je 
zmagovalcem podelil ravnatelj šole Ferenc Korpič. 

• Marko Jesenšek analizira prekmurski in porabski jezik. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 4-5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf  
Nove knjige 
Z devetimi samostojnimi knjigami in številnimi članki ta čas spada redni profesor na mariborski Filozofski 
fakulteti dr. Marko Jesenšek med vodilne jezikoslovce na Slovenskem. Za svoje delo je prejel več uglednih 
priznanj: Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika, Miklošičevo nagrado 
Univerzitetnega središča Savaria v Sombotelu in bil leta 2017 sprejet v Slovensko akademijo znanosti in 
umetnosti. V mednarodni knjižni zbirki Zora je pred kratkim izšla njegova knjiga Prekmurski jezik med 
knjižno normo in narečjem, v kateri aktivno posega v porabski jezikovni in narodnostno-politični prostor. 
 

 
Slika: Na predstavitvi knjige Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem v mariborski Univerzitetni 
knjižnici se je z Markom Jesenškom pogovarjala Natalija Ulčnik. Foto: Ernest Ružič 
 
Avtor je razdelil vsebino na petnajst poglavij, med katerimi izstopajo: Slovenščina v Prekmurju in Porabju – 
med knjižno normo in narečjem; Besede slovenskih pesmi Avgusta Pavla; Asbothova pisma Pavlu; Pavlova 
Prekmurska slovnica/Vend 
nyelvtan med Janežič-Sketovo normo; Jezikoslovno delo Antona Vratuše in Srečanja z akademikom 
Antonom Vratušo. 
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Slika: Knjiga: Prof. dr. Marko Jesenšek:  Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Foto: Ernest 
Ružič 
 
Marko Jesenšek v novi znanstveni monografiji predstavlja današnje jezikovne razmere v Prekmurju in 
Porabju, ko ne moremo več govoriti o posebnem prekmurskem knjižnem jeziku, ampak o (ne)enotnem 
prekmurskem narečju v Prekmurju in Porabju, kjer se pojavlja narečno leposlovje, v Porabju pa tudi v 
medijih t. i. naddialekt, ki želi biti razumljiv in sprejemljiv v Porabju in Prekmurju.  
Avtor zavrača poskuse, da bi se ponovno oblikovala vzporedna književna norma v Prekmurju. Loči med 
knjižno ustvarjalnostjo pred pomladjo narodov in današnjo ustvarjalnost ustvarjalnostjo v narečju. 
Književnost v prekmurščini utemeljuje od Temlina do Kardoša, to je v cerkvenih in posvetnih tiskih 
prekmurskih protestantskih in katoliških piscev. Tako v recenziji poudarja Matej Šekli, ki je zagotovil, da gre 
za vrhunsko znanstveno delo našega najboljšega poznavalca jezikovnih razmer v Prekmurju in Porabju. 
Druga recenzentka Andreja Žele pa, da gre zlasti za jezikovni in kulturni, deloma tudi družbeni prikaz tega 
dela Slovenije, ki se zdi od središča po vsem najbolj oddaljen.  
»Gre za razprave, ki glede na čas in vrstni red nadaljujejo zgodbo o prekmurskem jeziku v moji knjigi 
Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Tam sem pokazal, da je imel slovenski jezik dvojnični 
razvoj vse do oblikovanja enotne  slovenske knjižne norme sredi 19. stoletja. Prekmurski (vzhodnoslovenski) 
jezik je soobstajal ob kranjskem  srednjeslovenskem v knjižni obliki od Temlinovega Malega katekizma 
(1715), trdno normo in izoblikovan knjižni značaj, razlikovalno do panonske kajkavščine in alpske kranjščine, 
pa je dobil v prvem slovenskem prevodu svetega pisma iz grščine 
(Štefan Küzmič, Nouvi Zakon, 1771)«, je označil svoje proučevanje Jesenšek. Spremno besedo sklene z 
navedkom: »Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev Evropejcev, ki živijo v 47 državah, članicah Sveta 
Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v 
katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da 
jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in 
hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine.«  
Povzeto na dan evropskih jezikov, 26. Septembra 2018. V prvem poglavju Marko Jesenšek piše o vplivu 
biblijskih besedil na dvojnični razvoj slovenskega knjižnega jezika. V podpoglavju obravnava prekmurski 
knjiižni jezik. Zapiše tudi, da »knjižna norma ni dana enkrat za vselej, norma se spreminja, tako kot se 
spreminjamo mi vsi«. V naslednjem poglavju analizira slovenščino v Prekmurju in Porabju – med knjižno 
normo in narečjem. Zapiše oceno, da »jezikovne razmere v Prekmurju in Porabju kažejo, da je na 
slovenskem jezikovnem obrobju razkorak med knjižnim jezikom in narečjem zelo velik ... Prekmurci svoj 
jezik in narečje „dojemajo zelo čustveno“ in so ponosni „da gučijo“ v narečju, nikakor pa tega jezika ne 
razumejo več 
kot vzporedno ali drugo slovensko knjižno normo.« 
Slovenski jezik v Porabju na Madžarskem je poglavje, ki se začenja s podatki tudi o tem, zakaj so kraji ob 
Rabi ločeni od Slovenije, in sicer poudari, da je Trianonska pogodba 4. junija 1920 zarisala nenaravno mejo 
med prekmurskimi Slovenci, kar je povzročilo, da se je slovenski jezik v Porabju v madžarskem okolju 
osamil. »Novonastala država se za območje ob  slovenski meji ni zanimala in je pustila, da je Porabje 
zaostajalo na vseh področjih ... Porabščina pa je začela postajati za rezijanščino najbolj arhaično slovensko 
narečje.«  
Avtor je kritičen tudi do sedanjih razmer, čeprav je Madžarska poskušala popraviti škodo, »ki jo je 
Slovencem v Porabju naredila železna zavesa ... Zdi se, da slovenščina v Porabju še nikoli ni bila tako 
ogrožena, kot je prav danes ...« Porabje danes tone v globalno dvojezičnost, tako kot velik del Evropske 



zveze, »vendar to ni več madžarsko-slovenska dvojezičnost, marveč vse bolj madžarsko-angleška ali 
madžarsko-nemška. Madžarsko-slovenska dvojezičnost Slovenskega Porabja je tako le še resničnost 
zgrešene jezikovne politike v pokrajini, za to pa sta odgovorni tako slovenska kot madžarska stran«.  
Avtor tudi v nadaljevanju poudari, da je porabščina na Madžarskem ogrožen jezik. Sicer pa opiše, kako je z 
rabo porabskega 
narečja (mediji, literatura) in poglavje sklene z odlomkom iz pogovora Marijane Sukič v časopisu Družina, 
kjer sogovornica izpostavi: »Jezik porabske matere mora postati dragocena kategorija ne le za njene sinove, 
temveč tudi za madžarsko  govorečo skupnost. Če tu ne bo korenitih sprememb v mišljenju, odnosu, 
spoštovanju, potem je odveč vsaka kulturna 
dejavnost društev s časopisom Porabje na čelu. Temelj je jezik, je slovenska beseda doma in v šoli, je 
tradicija narečja. Največja tragika je v tem, da naši ljudje ne znajo dovolj ceniti svojega jezika, s tem pa tudi 
časopisa, ki jim prinaša članke v 
obeh jezikih.« 
Ostala poglavja: (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 den 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. Knjigo skleneta poglavji Jezikoslovno delo Antona Vratuše in Srečevanja z 
akademikom Antonom Vratušo. Jesenšek opomni, da jezikoslovna dejavnost Antona Vratuše doslej še ni 
bila celostno ocenjena. »Mogoče je razlog v tem, da je bil izrazito jezikovno usmerjen  le v mladosti, takoj 
po študiju na ljubljanski univerzi in do začetka druge svetovne vojne, nato pa je svoje ustvarjalne in 
organizacijske smeri usmeril predvsem na področje družboslovja – čeprav je najprej doktoriral iz slavistike 
...«  
Za razpravo Jezikovne razmere v severnem Prekmurju in Slovenskem Porabju je leta 1939 prejel 
svetosavsko nagrado. Iz tistega časa je še več razprav, ki so bile objavljene pozneje. Po po aktivnostih na 
drugih področjih je o poslanstvu na področju slovenskega jezika, literature in kulture spregovoril leta 2010 
kot uvodničar na Slovenskem slavističnem kongresu v Lendavi, ko je napovedal »svoje nadaljnje obveznosti 
in raziskave na tem področju, zlasti v sodelovanju z Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo, ki deluje v okviru Vrta 
spominov in tovarištva na Petranjcih«.  
Iz razprave lahko povzamemo, da se je Anton Vratuša kljub kratkemu času ukvarjal z zelo različnimi 
vprašanji jezika in kulture v Prekmurju. »Pogled, ki ga je dr. Vratuša leta 1980 usmeril v prihodnost, je danes 
sestavni del slovenske jezikovne politike, ki mora ob vseprisotnem globalnem jeziku zagotoviti pogoje za 
uspešen razvoj slovenskega jezika.« 

• Dramatizacija pravljice »Zelo lačna gosenica«. Vzgojiteljici: Romana Trafela in Andreja Serdt 
Maučec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, 
str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf 
V sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem sva vzgojiteljici v porabskih vrtcih marca letos začeli 
izvajati poseben  projekt, v okviru katerega se otroci pripravljajo na dramatizacijo čudovite pravljice Erica 
Carla z naslovom Zelo lačna gosenica. 
 

 
Slika: V sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem sva vzgojiteljici v porabskih vrtcih marca letos 
začeli izvajati poseben  projekt, v okviru katerega se otroci pripravljajo na dramatizacijo čudovite 
pravljice Erica Carla z naslovom Zelo lačna gosenica. Foto: Porabje 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf


 
Projekt bo trajal vse do konca meseca maja in ob zaključku le-tega bomo v vsak vrtec posebej povabili vse, 
ki si želijo ogledati igrano predstavo otrok na temo pravljice. 
 

 
Slika: V sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem sva vzgojiteljici v porabskih vrtcih marca letos 
začeli izvajati poseben  projekt, v okviru katerega se otroci pripravljajo na dramatizacijo čudovite 
pravljice Erica Carla z naslovom Zelo lačna gosenica. Foto: Porabje 
 
Le-to bomo skupaj z otroki spoznavali tri mesece. Pravljica s preprosto vsebino, ki jo spremljajo barvite 
ilustracije, je otroke zelo pritegnila. Izbrana sodobna pravljica spodbuja različna področja govorno-
jezikovnega razvoja in se navezuje na več področij spoznavanja in učenja jezika. V ospredju spoznavanja 
pravljice je predvsem jezik, sledi še področje matematike, glasbe, plesne umetnosti in narave. Z uporabo 
konkretnega materiala in dramatizacijo slišane pravljice si otroci posamezne besede zelo hitro zapomnijo in 
jim ostanejo v spominu. Vsak otrok igra določeno vlogo in vsi otroci skupaj sestavljajo celoto 
igrane pravljice. 
 

 
Slika: V sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem sva vzgojiteljici v porabskih vrtcih marca letos 
začeli izvajati poseben  projekt, v okviru katerega se otroci pripravljajo na dramatizacijo čudovite 
pravljice Erica Carla z naslovom Zelo lačna gosenica. Foto: Porabje 
 
Nekaj utrinkov spoznavanja in aktivnosti ob pravljici si lahko ogledate na fotografijah … 

• Ške itak nema cajta za hobije. Intervju: Marjan Šiftar. Silva Eöry. Foto: Silva Eöry in osebni 
arhiv Marjana Šiftarja. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, 
št. 18, str. 6 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf  
Marjan Šiftar - pravnik in politik v penziji Kak smo že večkrat pisali, se v etom leti slavi 100-letnica 
priključitve Prekmurja matičnomi narodi. Ob toj priliki je biu ustanovljeni en posabni odbor (bizottság), 
steroga vodi prvi predsednik slovenskoga 
rosaga Milan Kučan, v njem pa sedi tüdi Marjan Šiftar. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf


 
Slika: Marjan Šiftar. Foto: Silva Eöry 
 
- Pojmo prva v vaša mlada leta. Vaš oča je biu dr. Vanek Šiftar, eričen človek, steri je dosta vsega v žitki 
delo. Biu je pravnik, politik, pa ške kaj drügoga. Brodim, ka ste ga zavolo toga kak dejte nej trno dosta 
vidli?  
»Morem prajti, ka sam meu lepo mladost. Mogauče bi rejsan leko bila ške lepša, vej pa, kak pravite sami, je 
oča dosta delo, tak ka sam ga nej dosta vido. Na žalost sva se tüdi sledkar nej dosta vidla, vej sam pa te ges 
dosta delo. Vseeno mam lepe 
spomine na svojoga očo. Tak sam se tüdi odlaučo, ka trbej stvari, stere je on začno, pelati naprej. Ena 
najbole fontoških je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, stere glavna briga je naš gračenek, Vrt spominov in 
tovarištva v Petanjcaj, pa ške dosta drügoga delamo.« 
- Kakšna pa je inači ške bila vaša mladost? 
»Tüdi ges sam nej meu dosta cajta, vej pa sam se pouleg šoule z več stvarmi spravlo. V glasbeni šauli, v 
stero sam odo vse do konca gimnazije, sam se včiu špilati na fude. biu sam tüdi tabornik, pa ške marsikaj 
drügoga sam delo.« 
- Za tau, ka déte študerat pravo, se pravi, ka se včite za fiškališa, je, brodim, biu »kriv« vaš oča? 
»Sigurno je vplivo (hatott) na mene, samo morem prajti, ka me je nikdar nej silo, ka naj dem po njegvi 
pouti. Pravo mi pa je, znaj pa, ka za svoje odločitve sam nosiš odgovornost. Tüdi za mene je fontoško tau, ka 
stariš ne vpliva na tau, po steri pouti de šlau njegovo dejte.« 
- V letošnjon leti sta dve okraugli obletnici, povezani z vašin očon. 26. maja te proslavili 100 let njegvoga 
rojstva, geseni 
pa te se spominali 20. obletnice njegve smrti. 
»Čiglij se je z dosta stvarmi spravlo, je najbole rad meu svoje glavno, pedagoško delo. Biu je profesor na 
mariborski univerzi, tüdi eden od ustanovitelov pravne fakultete. Spravlo se je ške z raziskovalno-
znanstvenim delom, piso pa je tüdi pesmi. Dosta je piso o Romaj, nej samo v Prekmurji in Sloveniji, tüdi 
šurše. Rad se je drüžo s pajdaši. Leko povem, ka sam tüdi zavolo njega že dugo dugo nazaj biu prvo pout v 
Porabji, pa tüdi v Modincaj, na mednarodnom simpoziji. Biu je trno dober pajdaš z Robertom Hajszanom, 
steri v gradiščanskom Pinkovci vodi Panonski inštitut. Za mene je bila velka čast, ka sam biu lani gost na 
praznovanji 25. obletnice toga inštituta, stero je bilou v Somboteli.« 
 

 
Slika: Marjan Šiftar (prvi s prave) v drüžbi obiskovalcov gračenka. Foto: osebniarhiv Marjana Šiftarja. 



 
- Vrt spominov in tovarištva je grato po tistom, ka sta dva brata od vašoga očo nej prišla nazaj iz drüge 
svetovne bojne. Je tak? 
»Istina je. Prpovest toga gračenka se je začnila pisati včasi po konci bojne, gda se je moja stara mati pomirila 
s tem, ka njeni dvej sinauv, Franca in Jožeta, nede več nazaj. V njüni spomin je posadila dvej vrbi žalujki 
(szomorúfűz), te pa se je sredi 
50-ti lejt preminaučoga stoletja njeni tretji sin, se pravi moj oča, odlaučo, ka začne zasajati nauva drejva. In 
tak zdaj na dvej 
hektaraj zemle že trno dosta spominskih drejv raste, največ iz dosta krajov, v sterih so nedužni lidge 
merali.« 
- V tom gračenki raste tüdi rast, steroga ste pred leti daubili v dar od Porabski Slovencov. 
»Rejsan je tak. Pouleg toga rasta, steroga je v imeni Slovenske zveze posado predsednik Jože Hirnök, sta tü 
ške dvej vogrski drejvi. Pred dvema letoma, gda sta v Prekmurji meli srečanje veteranski organizaciji iz 
Slovenije in Madžarske, so ob toj priliki vküper posadili eno drejvo kak simbolno, živo potrditev dobroga 
sodelovanja. Tretje drejvo pa je povezano z zgodovino toga gračenka. Toga so pred štirimi leti posadili 
predstavniki občine Sárvár, na čeli z njihovim županom, v 
spomin na tiste, steri so bili v v cajti bojne v njihovom varaši v taborišči.« 
- Dosta svojoga slüžbenoga cajta ste preživeli ob Milani Kučani. Kak je bilou biti šef njegvoga kabineta 
oziroma urada? 
»Z Milanom Kučanom, leko povem tüdi pajdašom Milanom Kučanom, se poznava že dugo let. Poznali so se 
že najini stariške. En kračiši cajt je celau biu moja varuška. Najino tesno sodelovanje je trpelo 12 let. Tau je 
biu cajt, gda je Slovenija 
šla na samostojno pout. Dosta vsega se je godilo in dosta zanimivoga sam doživo pouleg njega.« 
- Med letoma 2003 in 2007 pa ste te bili veleposlanik Republike Slovenije v Makedoniji. Kakšne spomine 
mate na tista 
lejta? 
»Leko povem, ka je Slovenija moja prva domovina, Makedonija pa drüga. Nej dugo toga nazaj sam biu na 
obiski, pa sam nej mogo gorziskati vsej pajdašov. Makedonci in Slovenci mamo podobno zgodovino, pa tüdi 
človeško in karakterno smo si trno blüzi.« 
- Zdaj ste že neka cajta v penziji. Brodim, ka vam je ške furt nej dugi cajt.  
»Na žalost nemam cajta, ka bi se začno spravlati s svojimi hobiji. V mladosti sam rad zbero znamke (bélyeg), 
pa si zdaj pravim, ka de mogauče prišo cajt, ka mo leko tau pa delo. Te bi ške rad več knjige šteu, pouleg 
toga pa me kolegi 
spodbujajo, naj zgotovim doktorski študij na ljubljanski pravni fakulteti. Ovači pa morem prajti, ka sam tüdi 
djager. Tau sam 
grato zavolo toga, ka je že moj stari oča biu djager. Prejk djagerstva, sam član Lovske družine Križevci, pa 
sam povezani tüdi z naravo.« 

• Velikonočni zajček. Zapisala in fotografirala: Andreja Serdt Maučec. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf  
Pomlad 
zajček skače po livadi, 
zajček smeje se spomladi. 
ej, pomlad, si topla, zlata, 
spet cvete nam sončna trata. 
Sreda pred veliko nočjo je bila za otroke v Vrtcu Gornji Senik prav poseben dan, kajti obiskal jih je 
velikonočni zajček 
in jim nastavil v travo na otroško igrišče pisane pirhe, čokoladna jajčka in papirnate korenčke, v katerih se je 
skrivalo 
presenečenje. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf


 
Slika: Pred vhodom v naš vrtec nam je velikonočni zajček nastavil papirnate korenčke, v katerih nas je 
pričakalo sladko presenečenje. Fotografirala: Andreja Serdt Maučec 
 
Da bi priklicali velikonočnega zajčka, so otroci pokazali, kaj vse so se v času priprave na velikonočne 
praznike naučili 
v vrtcu. Povedali so, da smo se v vrtcu pogovarjali o domačih živalih, ki živijo na kmetiji. Otroci so znali 
povedati, katera je njihova najljubša žival in jo opisali. 
V vrtcu smo se tudi pogovarjali o zajčku. Povedali smo, kakšen je zajček, kaj zajček dela in kaj rad je. Plesali 
in rajali smo ob pesmicah o zajčku. Igrali smo se igro Didl didl dajčka mi imamo zajčka, plesali in rajali smo 
ob pesmici Zajček dolgoušček ter 
z zajčkom zaplesali v paru ob pesmici Pleši z mano, zajček. Naučili smo se besedne igre o zajčku. Naredili 
smo si zajčke 
iz papirja in se vživeli v vlogo zajčka.  
 

 
Slika: Zajček je skočil na drevo in tukaj skril čokoladico. Fotografirala: Andreja Serdt Maučec 
 
Poleg tega pa je otroke čakalo presenečenje, na katerega so že komaj čakali. Veselili so se skrivnega obiska 
velikonočnega zajčka, ki jih je razveselil s skrivanjem jajčk v travo. Igralnico v vrtcu smo ob tej priložnosti 
okrasili z najrazličnejšimi otroškimi izdelki. Tako so otroci začutili praznično vzdušje v vrtcu. Povedali smo še, 
katere velikonočne jedi nesemo k blagoslovu na velikonočno soboto in kako doma pripravimo velikonočni 
zajtrk. 

• Mlajši pa starejši smo se vküper pripravlali. Tekst pa kejp: Klara Fodor, predsednica DU. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf 
Slovenski penzionisti letos tü mamo v plani dva tašiva programa, gda se vküper leko pripravlamo na velke 
svetke starejši 
pa mlajši. Tau je fejs lejpo, gda babice s svojimi vnuki vküper delajo lepau mirno, v lejpom porazmenji. Zvöjn 
toga, ka furt kaj nauvoga ustvaurimo, se skaus včéjmo dosta vse drügo tü, poštüvati enoga drügoga, nej 
pijtanja v slovenskoj rejči se pogučavati, aj pozna deca, kama se drži, ka vse vej naš narod, kak se leko gora 
drži slovenstvo.  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf


Za vüzemsko delo smo si odabrali gorejnjeseničke šaulare zdaj že tretjo leto, 16. apriliša, prejšnji den, kak so 
se njim začnile vüzemske počitnice. 
Nika drügo, nika nauvoga smo njim steli ponidéjti. Zatau smo se že djeseni obrnauli na ravnateljico šaule v 
Kuzmi Jasminko Krpič, če nam leko vodi od njij stera učiteljica tau delo. Učiteljica Jožica Fükaš se je vzela z 
dobre volé, dosta se je brigala pa tröjdila s tejm, ka je vözmislila pa vse pripravila, zvekšoma vse potrejbno 
delo s seov prinesla tü za našo vüzemsko  rokodelsko delavnico. 
 

 
Slika: Vüzemska  rokodelska delavnica. Foto: Klara Fodor 
 
S seov je pripelala tri mlajše tü, aj nam oni tü pomagajo pa se malo drüžijo s seničkimi mlajši. Ravnateljica 
seničke šaule Ildiko Treiber je sprvodila 8 mlajšov, steri so flajsno, z dobro volauv delali. Z nauvo tehniko 
smo se navčili farbati 
plastične remenke, na djajca iz hungarocela/stiropora smo pa gora zbadali z malo iglov drauvne okraske, na 
podlago 
iz brezovoga lesa vövrejzano, smo na brdinje gora zatjélili v prazne luščinja male piščance iz vune, iz lesa 
vözrejzane zavce 
smo kinčali. Pri tejm, ka je učiteljica iz lesa vözrejzane forme z daumi prinesla, so njej prej dosta pomogli 
stariške mlajšov petoga klasa, zakoj so vse hvale vrejdni. 
Na konci nam je čas skur sfalijo, kakoli flajsni smo bili vsi vküper. Medgeneracijsko srečanje smo zaprli z 
djüžinov, tau je djajcova pašteta, prešana šunka, kokusovi pa škipkovi kruglinge, stere smo penzionistke 
(Micka Časar, Eržika Dravecz, Eva Lazar) pripravile dočas, ka so prišli mlajši. 
Hvala lejpa vsejm vküper! 

• Vüzemski sveti dnevi. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 2. maja 2019 - 
Leto XXIX, št. 18, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf 
Na najvekšom krščanskom svetki so se v Porabji verniki s križnov pautjov, s slovenskov svetov mešov pa s 
posvéčanjom vüzemskoga gestija in svejče spominali smrti in odičenoga goristanenja Jezuša Kristuša. 
 

 
Slika: Vüzemski sveti dnevi. Foto: Porabje 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf


Na velki petek so v Sakalovci po štacijaj držali bogoslužje, pri sterom so Pasijon spejvali člani pevskoga zbora 
sv. Cecilije 
z Gornjega Senika in števanovskega cerkvenoga zbora Slovenske zveze pod vodstvom kantora Gábora 
Sebestyéna. Glavne vloge so spejvali: Ferenc Sütő, Attila Bartakovič, Gábor Sebestyén in Marijana Fodor. 
Na velko soboto so vsepovsedi posvečali vüzemske jedi, v Slovenski vesi v okviri dvojezične meše, gde so na 
vüzemski 
pondejlek posvečali svejče tö. V varaškoj baročnoj cerkvi je na vüzemsko nedelo bila slovenska sveta meša, 
stero je 
darüvo Franc Režonja, vikar soboške püšpekije, odgovoren za narodnosti. 

• V Markovcaj so po meši blagoslovili traktore. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 2. maja 2019 - Leto XXIX, št. 18, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_18.pdf  
Murskosoboški škof Peter Štumpf je na vüzemski pondejlek darüvo sveto mešo v Markovcaj in po njoj v 
spremstvi   
domanjoga župnika Dejana Horvata in drügih duhovnikov blagoslovo traktore, stere je na Goričko pripelalo 
okauli 100 lastnikov, eni tüdi iz Porabja.  
 
 

 
Slika: Meše in blagoslova se je udeležil senički župnik Tibor Tóth tö. Na kejpi v družbi markovskoga 
župnika, soboškoga škofa pa križevskoga evangeličanskoga pastora. Foto: Porabje 
 

 
Slika: Traktore in traktoriste je blagoslavlo soboški škof Peter Štumpf. Foto: Porabje 
 
Pri meši je bila s svojo držino tüdi slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, stera je na začetki pozdravila 
gospouda škofa in vse župnike, steri redno odijo v Porabje mašüvat v slovenskom geziki. Pouleg toga je 
prosila rojake na drügi strani granice, aj naj ške naprej pomagajo pri ohranjanji slovenskoga gezika in 
kulture v Porabji. 
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Delo, Ljubljana 

• Nisem za kupovanje znanstvenikov, ki bi nam prinesli dodatne točke. Intervju:  Igor Papič. 
Pogovarjala se je: Jasna Kontler Salamon. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 26. april 2019  

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/nisem-za-kupovanje-znanstvenikov-ki-bi-nam-prinesli-dodatne-
tocke-171516.html  
Oktobra 2017 je postal rektor Univerze v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi je elektroinženir. Doktoriral je 
leta 1998, redni profesor je od leta 2009, dekan Fakultete za elektrotehniko je postal leta 2013.  
 

 
Slika: Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič: Vsekakor se mi zdi, da je več enotnosti, in upam, da bomo 
tudi s praznovanjem stoletnice dosegli, da je bo še več. Foto: Uroš Hočevar/Delo 
Oktobra 2017 je postal rektor Univerze v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi je elektroinženir. Doktoriral je leta 
1998, redni profesor je od leta 2009, dekan Fakultete za elektrotehniko je postal leta 2013. Pred 
profesorsko službo na fakulteti je dve leti kot mladi raziskovalec delal za Siemens. Sebe vidi kot 
nekonvencionalnega tehnika, saj naravoslovje še zdaleč ni edina reč, ki ga zanima. 
Svetleča, dneve odštevajoča številka pred vhodom v stavbo sedeža Univerze v Ljubljani (UL) opozarja, da je 
do stoletnice naše prve univerze ostalo manj kot osem mesecev. Če bi namesto 3. decembra, datuma prvih 
predavanj na UL in njenega uradnega rojstnega dne, upoštevali datum sprejema zakona, ki je omogočil 
njeno ustanovitev, bi ji do stoletnice manjkali samo še trije meseci. Če pa bi rojstvo UL premaknili na čas 
nastanka prvih kateder filozofskega študija v Ljubljani (za logiko in cerkveno pravo ter za fiziko in 
matematiko), bi bila stara več kot 300 let. Kompromis med različnim štetjem let UL je lahko to, kar nam je v 
pogovoru med drugim dejal rektor, prof. dr. Igor Papič, da namreč UL praznuje stoletnico univerze v 
slovenskem jeziku. 
Povod za ta pogovor je sicer predvsem bližajoča se obletnica UL, a to je tudi priložnost, da izvemo več o 
vas, o vašem delu in pogledih na univerzo. Kako je potekala vaša izobraževalna pot? 
Osnovno šolo sem končal v Kočevju, kjer sem z družino živel do svojega 15. leta, ko smo se preselili v Trzin. 
V Ljubljani sem se vpisal na srednjo elektrotehniško šolo na Vegovi. Tej je sledil študij na fakulteti za 
elektrotehniko (FE) UL, še prej pa smo imeli fantje eno leto vojske. 
Zakaj ste srednji strokovni šoli dali prednost pred gimnazijo? 
V tistem času smo imeli usmerjeno izobraževanje in gimnazije so postale srednje naravoslovne in srednje 
družboslovne šole. Sam pa sem že v osnovni šoli vedel, kaj mislim študirati, zato je bilo logično, da sem šel 
na srednjo elektrotehniško šolo. 
Se je znanje, ki ste ga na fakulteto prinesli iz vaše srednje šole, izkazalo za uporabno? Ali pa je bilo lažje 
vašim kolegom iz usmerjenih gimnazij? 
Spomnim se, da smo imeli v prvem letniku kolege iz sedanje bežigrajske gimnazije, ki je bila že takrat zelo 
priznana srednja šola. V prvem letniku so bili boljši od nas pri matematiki in fiziki, mi iz srednjih 
elektrotehniških šol pa smo bili veliko boljši pri praktičnih predmetih, kjer so oni imeli več problemov. A ob 
koncu prvega letnika ali celo že po prvem semestru so se prednosti in pomanjkljivosti izravnale in ni bilo več 
važno, od kod je kdo prišel. 
Kdaj vas je med študijem potegnilo v znanost? Zakaj ste ostali ves čas zvesti enemu raziskovalnemu 
področju – raziskovanju elektroenergetskih sistemov, raziskovanju kakovosti električne energije in 
vključevanju razpršenih virov energije v električno omrežje? 
Pred diplomo sem dobil ponudbo profesorja Petra Žunka, da ostanem v laboratoriju za električna omrežja 
in naprave kot mladi raziskovalec. Od tedaj in vse do danes se ukvarjam z omenjenimi raziskavami. Še pred 
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doktoratom sem dobil mesto asistenta pri prof. Žunku. Potem sem precej časa, tudi ko sem že imel 
docentski naziv, ostal na delovnem mestu asistenta, ker ni bilo prostega mesta za profesorja. V času 
podiplomskega študija in še kasneje sem se večkrat izpopolnjeval v tujini, najprej, v devetdesetih letih, v 
Nemčiji, v Siemensovem razvojnem oddelku v Erlangnu, od koder smo v Slovenijo kot prvi prinesli 
računalniške programe za simulacijo delovanja elektroenergetskih sistemov. Računalniška digitalna 
simulacija teh sistemov je še vedno osnovno področje našega laboratorija. 
Vas je v mlajših letih kdaj zamikalo, da bi ostali v tujini? 
Samo enkrat. To je bilo leta 2001, ko sem bil še vedno asistent na FE. Odšel sem v Kanado, na Univerzo v 
Manitobi. Tam sem bil tudi 11. septembra, ko je bila tudi Kanada ves teden blokirana in so letala namesto v 
ZDA pristajala na kanadskih letališčih. Pred odhodom so mi ponudili mesto docenta. Mikalo me je, a po 
pogovoru z mojimi družinskimi člani sem odklonil. V tem delu Kanade je namreč pozimi povprečna 
temperatura –20 stopinj. 
Želim si predvsem dobro konkurenco. UL bi dobila zelo resno konkurenco, če bi se na primer IJS 
preoblikoval v raziskovalno univerzo.  
V minulem desetletju in pol, odkar niste več asistent, je vaša kariera bliskovito napredovala. Leta 2007 
ste postali predstojnik laboratorija, dve leti kasneje redni profesor, leta 2011 prodekan, leta 2013 dekan 
in leta 2017 še rektor. Kako ste to dosegli? 
Leta 2011 je takratni dekan FE, profesor Janez Nastran, za svoj tretji mandat iskal prodekana za pedagoško 
delo. Nekega dne me je neki kolega ustavil na parkirišču in me vprašal, ali bi bil prodekan. »Prodekan? Zakaj 
pa jaz?« sem ga vprašal. Tako sem padel v to zgodbo in v naslednjem mandatu postal dekan, nato pa še 
kandidat za rektorja. Ampak brez dekanske izkušnje in z njo povezanega članstva in delovanja v senatu UL 
ne bi kandidiral za rektorja. 
K vašim dosežkom bi morali prišteti še to, da ste pred desetimi leti na FE ustanovili prvo odcepljeno 
podjetje, s čimer pa – vsaj sodeč po tem, kar ste povedali na nedavnem posvetu o prenosu znanja v 
podjetništvo – niste imeli najboljših izkušenj. Zakaj? 
Večkrat je slišati, da univerze premalo sodelujejo z gospodarstvom. S tem se ne strinjam. Mislim, da UL z 
gospodarstvom bolje sodeluje kot marsikateri raziskovalni inštitut. Lahko bi imeli tudi že vrsto spin-off 
podjetij, tako kot jih imajo mnoge tuje univerze. Težave pa nam povzroča zastarela zakonodaja. To dobro 
poznam, saj sem bil s svojo raziskovalno skupino poskusni zajček. Poleti 2009 smo ustanovili prvo 
odcepljeno podjetje na UL. To smo naredili prek licenčne pogodbe, saj drugače ni šlo. Ni problem ustanoviti 
podjetje, postopek je zelo jasen, problem je, kako naj se podjetje prek licence ali deleža od dobička oddolži 
univerzi za uporabo znanja v praksi. Ugotavljam pa, da je vendar danes to bistveno lažje, kot je bilo pred 
desetimi leti. 
Vi ste bili takrat, ko ste ustanavljali podjetje, menda celo deležni očitkov kolegov, da je to neakademsko 
početje oziroma da je to zaslužkarstvo. Drži? 
Res je bilo nekaj podobnih očitkov, toda to je bila tudi posledica takratne netransparentnosti. Včasih sem 
imel občutek, da nekdo namenoma ne želi urediti tega področja, da bi se to lahko počelo mimo univerze. 
Sam sem še danes prepričan, da je v minulih letih nastalo še več podjetij in da mi sploh nismo bili prvi, ki 
smo izšli iz univerze. A ker ni bilo jasnih pravil, so se ljudje pač znašli po svoje. Tudi meni so nekateri kolegi 
rekli, zakaj kompliciram in naj odcepljeno podjetje napišem na ženo. A sam nisem hotel delati tako, želel 
sem transparenten pristop, ki bo lahko vzor za vse ostale. 
Ste si kot rektor zadali nalogo, da boste bolje uredili prenos znanja z univerz v gospodarstvo, ki bo 
vključeval odcepljena podjetja? 
To nameravam. Graška univerza je manjša od naše, pa ima, če sem dobro obveščen, okrog sto odcepljenih 
podjetij. Mi pa jih imamo komaj kakšnih deset. Po obstoječi zakonodaji univerza ne more biti lastnica 
oziroma solastnica podjetij, tudi če so ta v celoti izšla iz univerze. Univerza nikoli ne bo vstopala z denarnim 
vložkom, temveč zgolj z deležem v obliki znanja, s stvarnim vložkom. Pred desetimi leti sem sam ponudil, da 
dobi UL četrtinski delež v podjetju. To so potem reševali na ministrstvu za finance, predsednik vlade bi 
moral to odobriti. Vse zato, ker je UL javni zavod. Mislim, da je bivša ministrica Makovec Brenčič skušala to 
urediti pri zadnji noveli zakona, a ni šlo, ker se je nekaterim zdelo, da se to za univerzo ne spodobi. Tako še 
danes ni možno, da bi univerza ustanavljala odcepljena podjetja s stvarnim vložkom. 
Kaj vam pomeni to, da boste prav vi kot rektor UL popeljali v novo stoletje? Ali ste naklonjeni temu, da se 
praznuje »le« stoletnica, ko pa je bilo velikokrat slišati o precej daljši zgodovini UL? Na nekem 



mednarodnem dogodku so enega od vaših predhodnikov celo uvrstili v skupino rektorjev najstarejših 
univerz. 
Zgodovina me na splošno ne zanima preveč, a to seveda ne velja za zgodovino UL. V to sem se zadnje leto 
kar poglobil, predvsem zaradi različnih vprašanj in pobud. Denimo, da bi stoletnici dodali še kakšno drugo 
letnico. Sam sem odprt za vse ideje in pobude. Seveda vem, da bi lahko zgodovino visokega šolstva začeli 
šteti na začetku 17. stoletja ali celo na koncu 16. stoletja, kot piše v britanski enciklopediji. Takrat je bil 
odobren jezuitski kolegij. Lahko bi torej rekli, da je bila naša univerza leta 1919 ponovno ustanovljena. Sicer 
pa, če hočem biti ekspliciten, rad poudarim, da praznujemo sto let slovenske univerze. 
Ste zadovoljni z mestom, ki ga ljubljanska univerza zaseda na lestvicah, kjer jo razvrščajo skupaj z drugimi 
evropskimi in svetovnimi univerzami? Bi lahko prišla še višje in ali bi ji pomagalo, če bi v svoje vrste, kot 
je pred leti predlagal takratni minister Jure Zupan, privabila kakšnega nobelovca? Britanski nobelovec, 
fizik Duncan Haldane, čigar mama je pripadnica slovenske manjšine v Avstriji, je nedavno dobil slovensko 
državljanstvo. 
Dr. Haldane je decembra lani postal tudi častni doktor UL, na kar smo zelo ponosni. Nisem za kupovanje 
znanstvenikov, ki bi nam prinesli dodatne točke pri razvrščanju. To so umetni posegi, zanje bi tudi 
potrebovali zelo veliko denarja, ki ga je verjetno bolje naložiti v naše mlade profesorje. Mi smo že dolgo v 
družbi najboljših univerz, na šanghajski lestvici se že kar nekaj časa uvrščamo v zgornje tri odstotke 
najboljših univerz. Zavzemam se, da bi se UL pridružili največji raziskovalni inštituti, na primer Institut Jožef 
Stefan (IJS), Kemijski inštitut (KI) ter Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Elektroinštitut Milan Vidmar in 
drugi. Inštituti bi kot pridruženi člani ohranili svojo avtonomijo, le raziskovalni dosežki bi se zbirali pod 
imenom UL. S takšnim razmerjem, ki je v preteklosti že obstajalo, bi se lažje potegovali za velike 
infrastrukturne projekte, lahko bi tudi izboljšali pretok raziskovalcev in pedagoških sodelavcev. 
Kaj na to pravijo vaši potencialni novi pridruženi člani? 
NIB in EIMV podpirata predlog, s KI in IJS pa v pogovorih še nismo prišli tako daleč. 
Vsaka univerza si želi imeti najboljše študente in tudi najboljše profesorje. Kako uspešna je UL pri 
obojem? 
Najboljše študente imamo na tistih študijskih programih, kamor se je najtežje vpisati. Želeli bi si jih tudi 
drugod, a po sedanjem sistemu vpisa in interesu dijakov to ni možno. Zato imamo na tehniških fakultetah in 
še kje zelo velik osip na koncu prvega letnika. Takrat odpade tudi do 50 odstotkov vseh vpisanih študentov. 
Ne vem, kako bi lahko to učinkovito spremenili. 
Univerza oziroma posamezne fakultete, ki jih to bremeni, bi lahko uvedle sprejemne izpite, kjer bi od 
kandidatov terjale minimum znanja in vpisale samo tiste, ki bi naredili izpit. 
Za kaj takega bi morali najprej spremeniti celotna vpisna pravila, ki primarno temeljijo na uspehu v srednji 
šoli oziroma pri maturi. 
Je vsaj pri diplomantih zagotovljena primerljiva kakovost? Ali pa nekatere fakultete v želji po rezultatih 
popuščajo pri kriterijih na poti do diplom? 
Prepričan sem, da se to ne dogaja, vsekakor ne na moji matični fakulteti. Imamo pa zato probleme z 
industrijo, ki nam očita, da ne izobrazimo dovolj inženirjev, ki jih potrebujejo. To je začaran krog. Premajhen 
vpis, premalo dovolj dobrih študentov, premalo diplomantov. Toda ti, ki na koncu diplomirajo, so dobri. 
Kako pa je s pridobivanjem dobrih kadrov za profesorje, kar naj bi zagotovili z odprtimi razpisi? Ali še 
vedno velja sistem čakalnic, kjer delovna mesta učiteljev čakajo na tiste, ki so bili najprej asistenti? Tako 
kot je navsezadnje potekala tudi vaša pot do profesorskega mesta. Ste za spremembe? 
Že v času rektorja Ivana Svetlika smo na UL sprejeli sklep, da morajo biti vsi razpisi na univerzi odprti. Sam 
sem že takrat opozarjal, da to ne gre skupaj z utečeno prakso zaposlovanja asistentov za nedoločen čas v 
pričakovanju, da bodo nekoč samodejno postali profesorji. Nekateri profesorji imajo celo dva ali tri 
asistente, zaposlene za nedoločen čas, in potem nastane vprašanje, kdo bo postal profesor. Lahko se zgodi, 
da nihče, ker bo naslednik izbran na mednarodnem razpisu. Najprej bi morali preoblikovati delovno mesto 
asistenta, šele nato bi lahko imeli popolnoma odprte mednarodne razpise, kamor bi se lahko vsi kandidati 
prijavljali pod enakimi pogoji. Formalno imajo vse naše članice že odprte razpise, navodila o tem so namreč 
nedvoumna, nisem pa prepričan, da jih vse tudi striktno izvajajo. 
Dobra univerza naj bi imela tudi ustrezni delež tujih študentov, teh naj bi bilo okrog deset odstotkov. 
Kako blizu ali daleč je UL od tega cilja? 
Naš delež tujih študentov se izboljšuje, a je še daleč od cilja 10 odstotkov. Za zdaj jih je okrog 2700, vseh 
naših študentov pa skoraj 38.000, tako da smo še daleč od želenega cilja. Bolj zadovoljni smo lahko z 



deležem študentov na izmenjavi. Res pa je, da k nam prihaja bistveno več tujih študentov, kot naših odhaja 
v izmenjavo. 
V Bruslju so že napovedali nekajkratno povečanje denarja za spodbujanje izmenjave študentov in 
profesorjev prek programa Erasmus plus. Boste to izkoristili? 
Vsekakor si bomo prizadevali za to. Priključujemo se tudi mednarodnim meduniverzitetnim povezavam, za 
katere se, med drugimi, močno zavzema francoski predsednik Emmanuel Macron in prek katerih naj bi 
močno okrepili izmenjave, celo do polovičnega deleža vseh študentov. Sam sicer dvomim, da je to 
izvedljivo. Me pa ne preseneča ta želja, da se poveča število izmenjav. To je za vsakega študenta izjemno 
pozitivna izkušnja. Ne želimo pa si, da bi tako na dolgi rok izgubljali najboljše študente, ki bi ostali v tujini. 
Bi na UL prihajalo več tujih študentov, če bi imeli več programov v angleškem jeziku? Kako pa bi ob tem 
zavarovali slovenski jezik? 
Na UL se držimo pravila, da se lahko neki program izvaja v angleščini samo, če že obstaja tudi v slovenskem 
jeziku. Menim, da bi lahko problem razumevanja uspešno reševali tudi s strojnim prevajanjem. To sicer ni 
idealno, a tehnologija se nenehno izboljšuje. 
Omenjali ste nekatere spremembe, do katerih se da priti samo s korenito prenovo visokošolske 
zakonodaje, ki pa se prelaga iz enega v drugi vladni mandat. Enako je z načrtovano spremembo 
raziskovalne zakonodaje. Imate kakšno zamisel, kako bi to pospešili? Bi po vašem potrebovali samostojni 
zakon o univerzi? 
Verjamem, da se v aktualnem ministrstvu nameravajo resno lotiti spreminjanja obeh omenjenih zakonov. 
Po napovedih naj bi še letos zaključili sprejemanje zakona o raziskovalni dejavnosti, prav tako naj bi letos 
izpeljali še eno novelo visokošolskega zakona, zakon o univerzah ali o univerzah in inštitutih pa naj bi prišel 
na vrsto kasneje. 
Katera bo tista novela? 
Radi bi poenotili status učiteljev in raziskovalcev, ki so oboji zaposleni na univerzi, niso pa v enakem 
položaju. To področje namreč trenutno urejata dva zakona, raziskovalni in visokošolski. Za raziskovalne 
inštitute to ni tako velik problem, ker imajo tam zaposlene samo raziskovalce, UL pa ima s tem velike težave 
zaradi razmeroma velikega deleža raziskovalcev. 
Inštituti vendar opozarjajo, da so njihovi raziskovalci prikrajšani, ker ne morejo ob plači prejemati še 
petinskega dodatnega deleža za pedagoško delo. 
Ta dodatni petinski delež inštitutski raziskovalci lahko dobijo, če učijo kje drugje, naši profesorji pa ga dobijo 
tudi, če raziskujejo na matični univerzi. To razliko naj bi odpravil novi zakon o raziskovalni dejavnosti. Z njim 
bomo med drugim omogočili, da lahko dobi zaposleni na univerzi tudi do 200 odstotkov osnovne plače, če 
gre to iz dodatno ustvarjenega dohodka, in ne iz proračuna. Tak je vsaj predlog. Končni cilj je, da poenotimo 
statuse vseh zaposlenih, kar trenutno ureja vsaj pet zakonov. Prav to, po mojem trdnem prepričanju, 
največkrat povzroča občasna nesoglasja med univerzami in inštituti. 
UL očitno nikoli ne bo klasična univerza s kampusom. Lega sredi mesta je vaša prednost in problem 
hkrati. Kar nekaj vaših članic je že dolgo v hudi prostorski stiski. Katere bodo predvidoma prve na vrsti za 
prostorsko rešitev? 
Nekatere prostorske rešitve so se že zgodile oziroma so v teku. Predvsem velja to za umetniške akademije. 
Prvotni projekt njihove rešitve na Roški je zdaj star že več kot deset let in izkazalo se je, da je prevelik in 
predrag. Vmes je akademija za glasbo dobila prostore Kazine, kjer čakamo na dovoljenje za prenovo, 
predviden je tudi prizidek na drugi strani, s tem bi ta akademija zadovoljila svoje potrebe. AGRFT je dobila 
stavbo v Trubarjevi ulici, za njeno trajno rešitev pa je predvidena lokacija stare stavbe fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo ob Aškerčevi. Za akademijo za likovno umetnost in oblikovanje je znova oživljen 
predlog gradnje ob Roški. 
Poleg akademij je še nekaj fakultet, ki se intenzivno pripravljajo na gradnjo. To so predvsem fakulteta za 
strojništvo in fakulteta za farmacijo, ki imata zelo močno podporo industrije, veterinarska fakulteta, ki ima 
že vse načrte, razen gradbenega dovoljenja, medicinska fakulteta ... Predvideno je, da s selitvijo fakultete za 
strojništvo te prostore pridobi filozofska fakulteta. 
Vsa imena Univerze v Ljubljani 
Univerza v Ljubljani je imela doslej pet imen. Najdlje sedanje, ki ga je nosila dvakrat, skupno že skoraj 63 
let. Sicer pa je bila leta 1919 ustanovljena kot Univerza Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. 
Čez deset let se je preimenovala v Univerzo kralja Aleksandra v Ljubljani. To ime je obdržala do leta 1941, 
ko je v času okupacije postala Kraljeva univerza v Ljubljani (R universita di Lubiana). Leta 1945 je prvič 



dobila ime Univerza v Ljubljani, 1979. se je preimenovala v Univerzo Edvarda Kardelja. Od leta 1990 je 
znova Univerza v Ljubljani.  
Štiri slovenske univerze so povezane v rektorsko konferenco, a univerz je več in napovedujejo se še nove. 
Se vam to zdi prav ali menite, da bi morali postaviti mejo in ne bi smeli dopustiti, da si lahko vsako malo 
bolj ambiciozno mesto privošči lastno univerzo? 
Jaz bi bolj kot pri številu postavil mejo pri kakovosti univerz. V rektorski konferenci smo že postavili kriterije 
za sprejem novih univerz v rektorsko konferenco. Kolikor vem, se Univerza v Novem mestu trudi, da bi jih 
izpolnila. Sam si želim predvsem dobro konkurenco. UL bi dobila zelo resno konkurenco, če bi se, na primer, 
IJS preoblikoval v raziskovalno univerzo. 
Kaj vam je bilo kot rektorju doslej največji izziv? 
Na začetku mi je bil največji izziv delitev denarja znotraj univerze. To je bilo jeseni 2017. Nekatere članice so 
bile v težkem finančnem položaju, zato ni bilo enostavno prepričati dekanje in dekanov o novih pravilih. 
Sam sem se držal načela, da ne sme nihče dobiti manj, kot je imel prejšnje leto, dogovorili smo se tudi, da 
bomo ves dodatni denar uporabljali za odpravo najhujših anomalij pri posameznih članicah. Uspelo nam je 
dogovoriti se in ta princip sanacij uspešno deluje. Vsako leto le dobimo nekaj odstotkov več denarja in s tem 
nam je že uspelo doseči, da se je zmanjšalo število fakultet s hudimi finančnimi težavami. 
Ali lahko iz tega sklepamo, da ste kar zadovoljni z vladno politiko na vašem področju? 
Moram reči, da izredno dobro sodelujemo z resornim ministrom in ministrstvom. Omenil sem že dogovor o 
pripravi zakonodaje, so pa še drugi dogovori. Glede obljubljenega večjega proračunskega deleža za potrebe 
visokega šolstva in raziskovanja zaupam koalicijski zaobljubi, ker je to napisano v njihovi pogodbi. 
V minulih letih je bilo nekajkrat slišati o možnosti razpada UL, češ da je prevelika in zato neracionalna 
tvorba, kjer članice niso v enakopravnem položaju. Odhod so napovedovale tehniške fakultete in tudi 
umetniške akademije. Ali to, da ni več slišati takšnih napovedi, kaže, da je na univerzi več enotnosti 
oziroma da so se razmere resnično izboljšale v zadovoljstvo vseh? 
Vsekakor se mi zdi, da je več enotnosti, in upam, da bomo tudi s praznovanjem stoletnice dosegli, da je bo 
še več. Sem absolutni zagovornik celovite univerze. 
Ne kakšne politehnike, ki bi bolje ščitila interese tehniških fakultet? 
Ne. Poglejte, kaj se dogaja v Franciji. Celo Sorbona se je združila z drugimi univerzami. To je zame jasen 
znak, kam gre razvoj. A pri tem moramo biti previdni, saj so bili v Evropi tudi primeri neposrečenih združitev 
univerz oziroma univerz in inštitutov. Tega si gotovo ne želimo. 

• S Kosova množično v Evropo. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 26. april 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/s-kosova-mnozicno-v-evropo-175083.html  
Slovenija je za Švico in Nemčijo najbolj priljubljena destinacija kosovskih izseljencev.  
Priština - Pred slovensko ambasado v glavnem mestu Kosova se vsak delovni dan tre prosilcev za vizum. 
Zbere se jih tudi do 250. Kosovci se namreč množično izseljujejo iz države. Slovenija je tretja najbolj 
priljubljena destinacija, takoj za Švico in Nemčijo. 
 

 
Slika: Brez upanja za boljšo prihodnost bodo mlade generacije še naprej odhajale s Kosova. Foto: Reuters 
 
Izseljevanje je ena od največjih težav Kosova. O tem je ta mesec razpravljal kosovski parlament. Od leta 
2013 do 2017 se je po njihovi oceni odselilo 170.000 ljudi, večinoma mladih žensk in otrok, ki odhajajo za 
možmi, ter moških, ki iščejo delo. Čeprav se Kosovo že dve desetletji razvija pod budnim mednarodnim 
očesom in s finančno pomočjo drugih, delovnih mest ni. Izseljevanje se po podatkih kosovske vlade zadnji 
dve leti zmanjšuje, toda na slovenski ambasadi je čedalje več prosilcev. Marca lani je imelo dovoljenje za 
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začasno prebivanje v Sloveniji 4795 Kosovcev, letos skoraj dvakrat toliko – 8255. Pri nas zdaj živi nekaj več 
kot 23.000 Kosovcev. Nemčija jim je lani izdala 38.000 vizumov. Zakaj odhajajo? 

Nexhmedin Spahiu, profesor za politiko balkanskih držav na Univerzi v Prištini, je ocenil, da »ekonomsko 
stanje v državi ni tako slabo, da bi morali oditi. Odhajajo zaradi razpada moralnih vrednot. Amerika podpira 
na oblasti ljudi, za katere sta značilna korupcija in kriminal. Mladi nimajo upanja za prihodnost. Če ne bi 
potrebovali vizuma, bi se odselilo dve tretjini prebivalstva.« 
 

 
Foto: Delo 
 
Razcvet in revščina 
Kakšne so življenjske razmere na Kosovu 20 let po vojni? Velja za drugo najrevnejšo evropsko državo – za 
Moldavijo –, a ko sem jo obiskala, sem videla, da cveti. Toliko novogradenj, kolikor jih ima ta država, je 
videti redkokje. Vozila sem se po urejenih, na novo asfaltiranih cestah, ob katerih so na podeželju večinoma 
sodobne, velike enodružinske hiše. Največje in glavno mesto Priština je prepolno novih stanovanjskih 
zgradb, nove so akademija znanosti, sodne palače, še nevseljena Natova upravna stavba za približno tisoč 
ljudi, zasebna »ameriška« bolnišnica in še in še. Ameriška je v narekovajih zato, ker je ameriško samo ime; 
zdravniki in nasploh vse je domače. Albanci na Kosovu radi dajejo imena po vzorniku. Tako stavba Model 
Slovenia nima nič s Slovenijo in Swiss Travel nič s Švico. Pove zgolj to, da tako Švica kot Slovenija na Kosovu 
uživata ugled. Najbolj verjamejo ZDA. V pogovorih z Albanci na Kosovu je beseda vedno znova nanesla na 
Ameriko. Zaradi Natovega bombardiranja Srbije in Kosova leta 1999 jo imajo za osvoboditeljico Kosova. 
Nekdanjemu ameriškemu predsedniku Billu Clintonu so v Prištini postavili spomenik. Po njem se imenuje 
tudi ena od tamkajšnjih glavnih alej. 
 

 
Slika: AFP Hvaležnost ZDA se pogosto kaže na nenavaden način. Foto: AFP  
 
Na drugi strani blagostanja, ki ga vidimo na vsakem koraku, so uradni podatki o prihodkih ljudi. Ti kažejo 
največjo revščino v Evropi. Povprečna bruto plača je 504 evre, minimalna 170 evrov. Najnižja pokojnina je 
zgolj 75 evrov. Dobivajo jo vsi, ki nimajo polne delovne dobe, takih je ogromno, saj je na Kosovu od nekdaj 
visoka brezposelnost. Od 1,2 milijona za delo sposobnih je zaposlenih le 350.000 ljudi, večina v javnih 
službah. Največ brezposelnih je med mladimi do 24 let: 57 odstotkov.  
Proizvodnje ni 
Kosovo, sicer z rudami in rodovitno zemljo bogata država, danes tako rekoč ničesar ne proizvaja. Na policah 
v tamkajšnjih trgovinah ni najti ničesar domačega razen ustekleničene vode, ratluka, zastav, dveh ali treh 
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domačih spominkov. Po uradnih podatkih uvaža 97 odstotkov vsega, kar potrebuje, le tri odstotke 
proizvede samo. Med lastnimi produkti so beton in kovinske gradbene konstrukcije, živalske kože, hrana in 
pijača. Ukvarjajo se s trgovino in storitvami, kot so gostinstvo, zdravstvo in frizerstvo. 
Kako sploh živijo ob tako nizkih prihodkih? Od kod razcvet? Zunaj Kosova po nekaterih ocenah živi najmanj 
800.000 Albancev. Zelo so povezani s svojimi domačimi. Po ocenah vsako leto prinesejo domov vsaj 
poldrugi državni proračun denarja, torej 2–3 milijarde evrov. Očetu stisnejo v roke 2000 ali 3000 evrov, od 
katerih nato ob nizki pokojnini živi. Kupujejo stanovanja, gradijo hiše. Toda te razen ob praznikih in v času 
dopustov samevajo. 
 

 
Slika: Razpad moralnih vrednot je eden od glavnih vzrokov za izseljevanje, je opozoril profesor 
Nexhmedin Spahiu. Foto: Milena Zupanič  
 
V Kosovo od vojne (1999) ogromno vlaga mednarodna skupnost. Skupnega podatka, koliko so EU, ZDA, 
posamezne države in nevladne organizacije v dveh desetletjih vložile v to državo, ni, a gre za milijarde 
evrov. Znano je, da prek Kosova potekajo tudi mednarodna trgovina drog in kriminalne dejavnosti. Vse to 
prispeva k razcvetu. Javne službe, kot sta šolstvo in zdravstvo, so – nasprotno – obubožane.  
Nerešena vprašanja 
Albanci so večinsko prebivalstvo, Srbi manjšina. Po zadnjem popisu iz leta 2011 so našteli 1,73 milijona 
prebivalcev, a se Srbi niso udeležili štetja. Po ocenah je Srbov od 120.000 do 130.000. Od tu javno 
objavljene ocene o 1,8 ali 1,9 milijona prebivalcih. Ker se s Kosova v zadnjih letih množično izseljujejo, je 
tudi Albancev najbrž bistveno manj. Med albanskim in srbskim prebivalstvom so še vedno (skozi stoletja 
nakopičene) napetosti. Kar naprej govorijo tudi o možnosti spreminjanja mej. Prej matična Srbija Kosovu ne 
priznava suverenosti. Odkar je to kot protiukrep uvedlo 100-odstotne carine na srbske proizvode, so se 
napetosti na številnih področjih zaostrile. 

• Protestniki v Jelšanah za varovano mejo. STA. Delo, Ljubljana, 27. april 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/protestniki-v-jelsanah-za-varovano-mejo-176050.html  
Predstavnike civilnih iniciativ iz Bele krajine, Metlike, Velenja, Škofij, Gorenjske in Štajerske je prišel 
podpret tudi župan Ilirske Bistrice Emil Rojc.  
 

 
Slika: Protestniki v Jelšanah za varovano mejo. Foto: Leon Vidic/delo 
 
V Jelšanah se je okoli 400 ljudi udeležilo protesta proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante in za 
varovano mejo. Predsednik civilne iniciative Ivan Ceglar je poudaril, da bi bil center za migrante 
nepotreben, če bi država poskrbela za varovanje meje. Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je opozoril na slabšo 
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kakovost življenja domačinov. 
Državljani, ki živijo na mejnih območjih, se vsakodnevno srečujejo z nezakonitimi migracijami, posledično pa 
z onesnaževanjem narave, vlomi in poškodovanjem lastnine, »posebej pa je zaskrbljujoč pojav strahu, da se 
ne moremo svobodno gibati na svojem dvorišču«, je razloge za protest strnil predsednik Civilne iniciative za 
varovano mejo Ceglar, ki je sicer tudi predsednik Krajevne skupnosti Jelšane. 
Ceglar je ob tem navedel, da je njihov namen, da od pristojnih zahtevajo varovanje schengenske meje 
skladno z zakoni in zavezami, ki jih je dala naša država ob vstopu v schengenski prostor. Prav schengen po 
njegovem mnenju državljanom zagotavlja varnost, »ki je v današnjem svetu najpomembnejša dobrina«. 
Sprejemno-registracijski center, ki je predviden na območju mejnega prehoda Jelšane, po Ceglarjevem 
prepričanju niti ne bi bil potreben, če bi mejo varovali skladno z zakonom in pravili schengna. 
 

 
Slika: Protestniki v Jelšanah za varovano mejo. Foto: Leon Vidic/delo  
 
Od pristojnih zato zahtevajo, da zagotovijo varovanje meje z vsemi tehničnimi sredstvi. »Izgovor«, da je 
premalo policistov, pa po njegovem mnenju ne vzdrži, saj bi Slovenija lahko zahtevala pomoč enot 
Frontexa. Protestniki so svoja stališča izrazili tudi s številnimi transparenti z napisi, kot npr. Referendum je 
naša ustavna pravica, Upoštevajte voljo ljudi in Hočemo varovano mejo. Mirne protestnike, med katerimi so 
bili tudi predstavniki civilnih iniciativ iz Bele krajine, Metlike, Velenja, Škofij, Gorenjske in Štajerske, je prišel 
podpret tudi župan Ilirske Bistrice Emil Rojc. »Domačini smo navajeni, da mejo prestopamo na mejnem 
prehodu z dokumenti, in to zahtevamo tudi od vseh ostalih,« je ob robu shoda poudaril župan. 
Rojc sicer vidi podobne razloge za protest kot Ceglar, od divjih odlagališč do srečanj domačinov s kolonami 
migrantov, predvsem v nočnem času. »To ljudi vznemirja in spreminja način življenja,« je opozoril. Zahteva 
po boljšem nadzoru meje po Rojčevih besedah pomeni več policije in po potrebi tudi angažiranje vojske. 
»Seveda pa se zavedamo, da to ni trajna rešitev problema,« je dodal župan, ki se zaveda, da bi bilo treba 
migrantom omogočiti dostojno življenje v državah izvora. 
Glede možnosti, da bi vendarle izvedli občinski posvetovalni referendum o centru za migrante, pa je Rojc 
ocenil, da je to še vedno odprta opcija in je odvisna od naslednjih korakov države. 

• V Berlinu čutiti zaskrbljenost zaradi sporov na Zahodnem Balkanu. Barbara Kramžar. Delo, 
Ljubljana, 29. april 2019  

https://www.delo.si/novice/svet/v-berlinu-cutiti-zaskrbljenost-zaradi-sporov-na-zahodnem-balkanu-
176395.html  
Nemška opozorila pred menjavami ozemelj v Srbiji in na Kosovu.  
 

 
Slika: Marjan Šarec, Angela Merkel in Emmanuel Macron v Berlinu rešujejo balkanske težave. Foto: AFP 
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Berlin – Francoski predsednik Emmanuel Macron je Nemčijo nedavno razburil z omenjanjem »plodnih 
konfrontacij«, pri reševanju vprašanj Zahodnega Balkana pa z nemško kanclerko Angelo Merkel poskušata 
nastopati skupaj. V kanclersko palačo sta danes skupaj povabila udeležence tako imenovanega berlinskega 
procesa, med njimi tudi slovenskega premiera Marjana Šarca. 
Napetosti na Zahodnem Balkanu hromijo gospodarski razvoj, opominjajo v Nemčiji, ki je tudi sprožila 
»berlinski proces« za spodbujanje sodelovanja. V njem poleg Bosne in Hercegovine, Srbije, Severne 
Makedonije, Albanije, Kosova in Črne gore sodelujeta članici EU Slovenija in Hrvaška, evropsko komisijo pa 
je v Berlinu predstavljala visoka predstavnica za zunanje zadeve Federica Mogherini. Gre za evropski 
problem in za našo stabilnost, je ocenil predsednik Macron, zato s kanclerko Merklovo poskušata omogočiti 
odprto in manj čustveno razpravo. Nemška voditeljica je poudarila, da pogovori niso del pogajanj o pristopu 
območnih držav k Evropski uniji, ampak so namenjeni iskanju rešitev za konkretne probleme in 
predstavljajo le »korak na dolgi poti«. 
V Berlinu in Parizu pa vendarle upajo, da je približevanje EU bistvenega pomena tudi za srbskega 
predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega predsednika Hashima Thaçija. »Sprava na Zahodnem 
Balkanu je predpogoj, da se bodo lahko države z območja nekega dne včlanile v Evropsko unijo,« pišejo v 
nemškem zunanjem ministrstvu. Zgled uspešne premostitve globokih razlik je »zgodovinski sporazum« med 
Grčijo in Severno Makedonijo, Nemci pa še posebej svarijo pred zamenjavami ozemelj, o katerih so že 
razmišljali v Srbiji in na Kosovu, s takšnim zavračanjem pa ne soglašajo niti vsi v Evropi in mednarodni 
skupnosti. 
Raje sprava kot nove manjšine 
Kritiki se bojijo širjenja ideje ozemeljskih zamenjav na Bosno in Hercegovino ter Albanijo, Kosovo in Severno 
Makedonijo. Verjamejo, da bi te ustvarile nove zamere in nove manjšine. Nemčija raje spodbuja spravo, 
gospodarsko sodelovanje, infrastrukturne projekte in izmenjavo mladih, projekte, kakršni so po drugi 
svetovni vojni pomagali spravljati zahodno Evropo, nemški komentatorji pa tudi verjamejo, da je to 
pomembno za zmanjševanje vpliva tretjih držav, kot so Rusija, Kitajska in Turčija. 
Neuradni današnji vrh je tudi jasen dokaz zaskrbljenosti kanclerke Angele Merkel za Zahodni Balkan, 
tukajšnji opazovalci pa celo menijo, da je mir na tem območju del politične dediščine, ki jih hoče pustiti za 
seboj. Tudi zaradi strahu pred destabilizacijo Balkana je leta 2015 odprla meje za begunce in za to odločitev 
plačuje visoko politično ceno. 
 

 
Slika: Udeleženci današnjega srečanja o Zahodnem Balkanu v Berlinu Foto: AFP  
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• Nemčiji se zdi zamisel o menjavi ozemelj sporna. 
• Pobuda Nemčije in Francije je namenjena reševanju konkretnih problemov. 

Predsednik slovenske vlade Marjan Šarec je v nemški prestolnici ponovno podprl evroatlantske perspektive 
območja ter poudaril pomen nadaljnjega angažiranja EU pri spodbujanju dobrososedskih odnosov, 
reševanja odprtih vprašanj, sprave v regiji ter krepitve sodelovanja. Podprl je tudi nadaljevanje dialoga med 
Beogradom in Prištino, a mora biti vsakršen dogovor v skladu z mednarodnim pravom, dobro koordiniran in 
celovit ter ne sme dopuščati odprtih ali različnih interpretacij. Biti mora dokončen in takšen, da ga bo 
možno v celoti uveljaviti, so iz kabineta predsednika vlade sporočili še pred končanjem vrha: storiti je treba 
vse, da ne bi prišlo do negativnih vplivov na druge države v regiji. 
 
»Danes ni bilo nekega napredka, še vedno so problemi, pomembno pa je, da dialog ne zastane,« je po 
koncu vrha povedal slovenski premier. »Vzdušje je bilo iskreno, povedalo se je tisto, kar se je mislilo.« 
Marjan Šarec je pozdravil tudi dogovor o ponovnem srečanju julija, izjavo Vučića, da bi na berlinskem vrhu 
raje videl raje videl premierje Madžarske, Romunije in Bolgarije, pa ocenjuje za notranjepolitične potrebe. 
Povabilo Sloveniji vidi kot zaupnico naši državi, da pozna razmere na Balkanu in želi tvorno pomagati pri 
iskanju rešitev, vrh pa kot poskus reševanja zadev in tudi kot zavezo, da mora EU imeti vodilno vlogo v tej 
regiji. »To lahko samo pozdravim.« Slovenija se bo zavzemala za nadaljevanje širitve Evropske unije. »To je 
za nas najpomembnejše, saj te države to pričakujejo in to daje motivacijo za naprej.« Navedel je 
Makedonijo, ki je naredila velik napredek in je prav, da je za to nagrajena. 

• Politično in finančno gola Italija. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 29. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/politicno-in-financno-gola-italija-175277.html  
Finančno je Italija že tik ob Grčiji, politično jo hromijo korupcijski škandali.  
 
Trenja v italijanski vladi se poglabljajo, zdaj jo pretresajo korupcijski škandali, v katere sta vključeni obe 
koalicijski stranki. Hkrati se država utaplja v velikanskem javnem dolgu, ta znaša dva tisoč milijard evrov. 
Italija finančno drvi v katastrofo, po kazalnikih je že tik ob Grčiji. 
Med vsemi članicami Evropske unije je Italiji na trgu vrednostnih papirjev najbliže Grčija. Donosnost 
italijanskih obveznic je samo še malenkostno višja od grških, je te dni zapisal Corriere della Sera, ki 
komentira, da več kot deset let javni dolg obeh držav ni bil obravnavan kot tako podoben. V zadnjem letu 
pa se je razlika med njima dramatično zmanjšala in prejšnji mesec dosegla minimalno razliko, 0,63 odstotka. 
Če se bo trend nadaljeval še kak mesec in več, se lahko italijanska država znajde v povsem novem položaju, 
meni milanski časnik, in postane finančno najšibkejša v Evropi. 
Trenutno ima ene najvišjih obresti v Evropi in morda bodo kmalu še višje od grških. Uradna evropska 
statistika navaja, da se je javni dolg v Grčiji in Italiji, najbolj zadolženih članicah evroobmočja, lani povečal, 
medtem ko se je v evroskupini zmanjšal. Po zadnjih podatkih Eurostata je lani javni dolg Italije zrasel na 
132,2 odstotka BDP. Kar se lahko kmalu pokaže v konkretnih posledicah: junija bo evropska komisija 
opravila ponovni pregled stanja in ugotovila neizpolnjevanje finančnih obveznosti. In vendar največji 
problem Italije ostaja rigidno fiskalno pravilo članstva v evru, ki ne dovoli investicij in jo potiska vse bolj v 
depresijo.  
Primera Siri in Raggi 
Kruši se tudi politika, trenja v vladi so vse globlja, novi korupcijski škandali dodatno spodjedajo že vseskozi 
krhko vlado v Rimu. Vrstijo se obtožbe in besedni spopadi, strasti miri »arbiter« premier Giuseppe Conte, 
Kvirinal je izrazil zaskrbljenost. Razmere sta zaostrila primera Siri in Raggi: zapletlo se je s preiskavo o 
korupciji zoper Armanda Sirija, podsekretarja na infrastrukturnem ministrstvu in Salvinijevega 
gospodarskega svetovalca. Obtožen je bil, da je prejel 30 tisoč evrov podkupnin, povezanih s sicilsko mafijo, 
s čimer bi promoviral interese podjetij, ki se ukvarjajo z obnovljivo energijo. Voditelj Gibanja 5 zvezd in eden 
od podpredsednikov Luigi Di Maio je imenovanega nemudoma pozval k odstopu, koalicijsko partnerico pa 
obtožil, da hoče zrušiti vlado. G5Z, ki med drugim vodi resor, na čelu ministrstva za infrastrukturo je njen 
član Danilo Toninelli, pričakuje, da bo zadeve uredil predsednik vlade, in to Salvinijevemu ostremu 
nasprotovanju navkljub. »Prepričan sem, da ga bo Conte prisilil, da odstopi,« je v intervjuju za Corriere della 
Sera dejal Di Maio. 
Toda Gibanje 5 zvezd, ki nenehno prisega na ničelno toleranco do korupcije, je prav tako pod plazom 
obtožb. Voditelj Lige in vplivni notranji minister je koalicijsko partnerico obtožil dvoličnosti zaradi ščitenja 
Virginie Raggi, županje Rima iz vrst G5Z, ki ji ves čas očitajo nekompetentnost. »Branili ste jo, ko je bila v 
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preiskavi. Prosim, ne imejte vendar dvojnih meril,« se je odzval Matteo Salvini. Znano je, da je županja, lani 
obtožena zlorabe oblasti, obstala na položaju, kasneje je bila oproščena obtožb. Dvojica Salvini-Di Maio se 
od samega začetka spopada o nizu tem, od migracij do načina upravljanja prestolnice. Predmet spora je 
odvoz odpadkov, revija L'Espresso je nedavno pisala, da je županja silila nekdanjega vodjo odvoza odpadkov 
k potvarjanju bilanc. Vladni stranki se ne strinjata tudi o tem, ali naj mesto Rim dobi finančno pomoč ali pa 
naj preostala Italija tega ne plačuje, ker prestolnica nima posebnega statusa. V zvezi s tem je vlada te dni 
dosegla nekakšen zasilni dogovor. 
Čeprav sta obe stranki večkrat zagotovili, da jima ni do predčasnih volitev, se nervoza stopnjuje. Prerekanja 
so povzročila nova ugibanja o padcu rimske vlade po evropskih volitvah 26. maja, finančni trgi so se 
nemudoma odzvali na to možnost. Salvini je zanikal možnost predčasnih volitev in izjavil, da hoče aktualna 
garnitura izpeljati mandat do konca. Toda dvomi ostajajo, med drugim zaradi neizenačenega razmerja v 
vladi, dramatične premoči Mattea Salvinija. Radikalno preoblikovano razmerje med koalicijskima 
partnericama – na vrhu vseh javnomnenjskih anket je Liga, njen uspeh na evropskih volitvah je zagotovljen, 
dosegla je rekordnih 37 odstotkov podpore – samo po sebi povzroča napetost v vladi z Luigijem Di Maiom, 
njegovi rejtingi so kakih 15 odstotkov nižji. 

• V Severni Makedoniji volijo novega predsednika države. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 21. april 
2019  
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Novega predsednika čaka v predalu podpis zakona, ki je uveljavil spremembo imena države.  

 
Slika: Novega predsednika države bo v prvem krogu volilo 1,8 milijona volivcev. Foto: Ognen 
Teofilovski/Reuters 
 
V Severni Makedoniji danes volijo novega predsednika države. Albanci prvič ne gledajo na predsedniško 
tekmo kot na makedonske volitve. Makedonci so politično razdeljeni tudi zaradi spremembe imena države, 
ki je omogočila njeno približevanje EU in Natu. 
Zahod se neposredno ne vmešava v predsedniške volitve, ker se v državi ne bo spremenilo nič bistvenega, 
ne glede na to, kateri izmed treh univerzitetnih profesorjev bo slavil zmago. Članstvo Severne Makedonije v 
Natu je zaključena zgodba, njeno približevanje EU pa bo še najmanj odvisno od predsednika države. Se je pa 
pokazalo, da se Moskva še ne namerava odreči svojemu vplivu v državi. Na ruskem družabnem 
omrežju Vkontakte so pred volitvami objavili še nerazkrite prisluhe bivšim in sedanjim funkcionarjem, ki se 
nanašajo na gospodarski kriminal in ponarejanje volitev. 
Nevarnost razpisa novih volitev 
Sedanji predsednik Gjorge Ivanov po dveh petletnih mandatih ni mogel kandidirati. Ker je zavrnil podpis 
zakona, s katerim so uveljavili prespanski sporazum z Grčijo, v skladu s katerim se je država preimenovala v 
Severno Makedonijo, ta naloga sedaj čaka njegovega naslednika ali naslednico. Predsednik države ima 
predvsem reprezentativno vlogo, lahko pa odloži uveljavitev novih zakonov, kar je Ivanov po spremembi 
oblasti izdatno izkoristil. 

 
Slika: Kandidatka največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova zavrača 
prespanski sporazum. Foto: Ognen Teofilovski/Reuters  
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Novega predsednika države bo v prvem krogu volilo 1,8 milijona volivcev. Izbirali bodo lahko med tremi 
kandidati, med katerimi je prvič tudi ženska. Za zmago v prvem krogu mora kandidat dobiti podporo več kot 
50 odstotkov volivcev. Zato je bolj verjetno, da bodo predsednika izvolili šele v drugem krogu 5. maja. Ker je 
v drugem krogu izid veljaven samo, če se ga bo udeležilo več kot 40 odstotkov volivcev, ni izključeno, da 
bo morala državna volilna komisija razpisati nove volitve. Pred petimi leti se je predsedniških volitev 
udeležilo 42 odstotkov volivcev. 
Kamen spotike sprememba imena 
Kandidaturo Steva Pendarovskega podpira multietnična koalicija. Poleg več manjših strank ga podpirata 
vladni koalicijski stranki, socialdemokratska zveza (SDSM) premierja Zorana Zaeva in albanska 
Demokratična unija za integracijo (DUI) Alija Ahmetija. Pendarovski se je za predsedniški položaj kot 
kandidat SDSM prvič potegoval na volitvah leta 2014, ko je v drugem krogu z razliko 30.000 glasov 
zmagal Ivanov. Skupni kandidat SDSM in DUI podpira spremembo imena države. 
Kandidatka največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE je Gordana Siljanovska Davkova, ki zavrača 
prespanski sporazum. Kljub temu je napovedala, da bo v primeru zmage podpisala zakon o njegovi 
uveljavitvi, saj gre za pravno dejstvo, čeprav je bil sporazum sprejet v nasprotju z nacionalnim in 
mednarodnim pravom. Napovedala je tudi oblikovanje mednarodnega organa za preučitev veljavnosti 
sporazuma. ki ga namerava spodbijati na pristojnem mednarodnem sodišču. 
 

 
Slika: Kandidaturo Steva Pendarovskega podpira multietnična koalicija. Foto: Ognen Teofilovski/Reuters  
 
Favorita iz glavnih političnih blokov 
Kandidat dveh manjših opozicijskih desnosredinskih albanskih strank Zveza za Albance in Besa je Blerim 
Reka. Po njegovem mnenju novo ustavno ime države predstavlja uspeh, ki odpira državi vrata v EU in Nato. 
Ker lahko računa predvsem na albanske volivce, ki niso zadovoljni z vladno stranko DUI, nima veliko 
možnosti za uvrstitev v drugi krog volitev. 
Sodeč po rezultatih javnomnenjskih raziskav se bosta v drugem krogu pomerila kandidata dveh glavnih 
političnih blokov. Pendarovskemu napovedujejo v prvem krogu okoli 27-odstotno podporo, Siljanovski 
Davkovi pa 23-odstotno, medtem ko naj bi Reka dobil okoli 11 odstotkov glasov. Rezultati 
raziskave Makedonskega centra za mednarodno sodelovanje (MCMS) in Inštituta za demokracijo (IDSCS) 
še kažejo, da Siljanovska Davkova uživa večjo podporo med Makedonci (32,6 odstotka) kot Pendarovski 
(28,6 odstotka). Slednji pa ima veliko večjo podporo med Albanci (20,5 odstotka) kot ona (0,4 odstotka). 
Največji del Albancev (41,6 odstotka) naj bi glasoval za Reko. 
Boj za evropsko idejo bi moral biti boj za pravičnost na vseh ravneh. Boštjan Videmšek. Delo, Ljubljana, 
30. april 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/boj-za-evropsko-idejo-bi-moral-biti-boj-za-pravicnost-na-vseh-ravneh-
176383.html 
Je preživetje ideje o odprti, strpni in progresivni družbi v ozračju sovraštva sploh še mogoče?  
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Slika: Migracije. Foto: Reuters 
 
Ko razmišljam o prihodnosti Evrope, si nikakor ne morem pomagati, da mi misli ne bi nenehno uhajale v 
preteklost. Pa si nikakor ne želim, da bi bilo tako. A asociacije so ob vzponu neonacističnih gibanj, skrajne 
desnice, populizma, obujanja totalitarnih kultov na komatozni levici in oglušujočem hrupu destruktivne ter 
vseprisotne etnocentričnosti, žal, preveč neposredne. Neizogibne. 
Je bilo to tako opevano obdobje dolgega miru in blaginje le iluzija – vendarle vse civilizacije temeljijo na 
fikciji? Ali gre, je ves čas šlo le za mit(ologijo)? Holokavst = predvčerajšnjim. Srebrenica = včeraj. 
Razčlovečenje beguncev = danes. Jutri? Obdobje »trajnega miru« še nikoli v zgodovini ni bilo – premica. S 
skupnimi močmi moramo preprečiti, da ne bi tudi tokrat postalo – daljica. 
Neverjetno je, kako samoumevno se nam je zdelo, da je Evropska unija – z vsem, kar ponuja – 
samoumevna. In večna. Arogantno in oportunistično smo jo vzeli za potrošno blago: lahkotnost potovanj(a), 
razširjena identiteta, uporabnost in priložnosti; podarjenost. Ignorantsko in brez kančka (samo)refleksije 
smo jo vzeli za nekaj, kar nam preprosto pripada. Nekaj, s čimer se nam ni treba ukvarjati in bo (od)raslo 
samo. Nekaj, kar bo nadomestilo manko (ne le) naše notorične politične, zgodovinske in družbene 
neodgovornosti ter nam, na nevihtni dan, ponudilo udobno zavetje. 
Evropski parlament, kjer bi morala nastajati in se krepiti nova, humanistična, odprta, multikulturna, strpna 
in v vseh pogledih napredna Evropska unija, je iz leta v leto postajal luksuzno zatočišče lokalnih politik(ov).  
Destruktivnost vsakršne samoumevnosti 
Evropa je bila ves čas nekje zunaj. Nacionalni parlamenti so, bolj ali manj, razpravljali le o nacionalnih 
vprašanjih. Še huje – evropski parlament, kjer bi morala nastajati in se krepiti nova, humanistična, odprta, 
multikulturna, strpna in v vseh pogledih napredna Evropska unija, je iz leta v leto postajal luksuzno 
zatočišče lokalnih politik(ov) in preslikava lokalnih ideoloških bojev na pogon 20. stoletja: brez skupne 
evropske vizije; brez skupnih mehanizmov, ki bi nas reševali pred nami samimi. Pred zgodovino prihodnosti 
in prihodnostjo zgodovine. 1939. 2019. 
Ko poslušam in prebiram intervjuje z večino kandidatov za evropske poslanke in poslance, se ne morem 
načuditi zastarelemu diskurzu, počasnosti in ozkosti misli, osredotočenosti na domač političen prostor, 
odsotnosti svetovljanstva in skoraj popolni odsotnosti razprave o ključnih vprašanjih prihodnosti (posledice 
podnebnih sprememb, morebiten energetski obrat, zagotavljanje vodnih virov, električna mobilnost, 
demografija, migracije kot neovrgljivo dejstvo in ne ideološka tema, umeščenost Evrope na geostrateškem 
zemljevidu/odnos do Kitajske, Združenih držav in Rusije, človekove pravice, umetna inteligenca in naravna 
neumnost …). Zelo podobno velja za razprave po vsej Evropi in tudi, kot rečeno, v evropskem parlamentu: 
ujeli smo se, past smo si seveda nastavili sami, v ideoloških mišelovkah dvajsetega stoletja. Zato se ni čuditi, 
da se, ošabno spregledujoč sedanjost in prihodnost, soočamo tudi s (ključnimi) problemi dvajsetega 
stoletja, ki naj bi, ena slabših političnih šal, ostali v »zgodovini«. 
 

 
Slika: Fotografija je simbolična. Foto: Reuters  
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*** 
V Španiji, v 20. stoletju lakmusovem papirju dogajanja po vsej celini, se je v parlament z lahkoto prebila 
fašistična stranka Vox. V Italiji neofašisti ponosno dvigujejo glave – z notranjim ministrom Mateom 
Salvinijem in, ironično, predsednikom evropskega parlamenta Antoniem Tajanijem na čelu. Skrajna desnica 
se vsak dan bolj domače počuti v Avstriji in na Hrvaškem. Madžarska je (že) avtoritarna država s skrajno 
desnim predsednikom vlade Viktorjem Orbánom in dokazuje, da se nedemokratične družbe lahko utrjujejo 
in oblikujejo tudi z demokratičnimi sredstvi. Poljska – stockholmski sindrom z zamudo – se sunkovito vrača v 
preteklost, prežeto tako s cerkveno kot s komunistično totalitarnostjo; in to na pogon ogabnega 
antisemitizma. Podobne skrajno nazadnjaške »tendence« je čutiti po vsej višegrajski skupini – s podaljškom 
do Slovenije. Francoska oblast se na valu sicer bolj k preteklosti kot k prihodnosti obrnjenih protestov 
obnaša vse bolj monarhično, obenem pa z destruktivnim delovanjem na severu Afrike obuja številne 
kolonialne travme (in vprašanja). 
Nemčija hodi po robu za vse nas, za celotno Evropo, izjemno nevarne prelomnice – ekonomske in politične. 
Če pade Nemčija, pade …  
Nemčija hodi po robu za vse nas, za celotno Evropo, izjemno nevarne prelomnice – ekonomske in politične. 
Če pade Nemčija, pade … Padli so namreč že številni tabuji. In skupaj z njimi obrambni zid politične 
korektnosti, ki nikoli ni temeljil(a) na človeški družbeno-politični evoluciji, pač pa izključno in samo na 
politično-ekonomskem oportunizmu. Tako kot, denimo, vzpon socialne demokracije, lucidne koncesije 
kapitalizma »ljudstvu« in politični konkurenci, ki je malce preveč navdušeno pogledovala na drugo stran 
železne zavese, k tekmici, v drugi polovici dvajsetega stoletja: ko se je (edina) tekmica sesula sama vase, je 
izginila tudi potreba po koncesijah. Tako preprosto je to. »Postnacionalna, kooperativna, miroljubna, na 
socialni državi temelječa Evropa se ni rodila iz optimističnega, ambicioznega, v prihodnost usmerjenega 
projekta, kot si radi zamišljajo današnji evroidealisti. Bila je negotov otrok tesnobe,« je v svojem ključnem 
delu Postwar: A History of Europe Since 1945 zapisal pokojni veliki britanski zgodovinar Tony Judt. 
 
Združena Evropa je otrok tesnobe 
Posledice te oportunistične, vase zagledane preprostosti smo lahko v zadnjih letih opazovali v Grčiji, ki so jo 
pohlepne domače politične elite v spregi z globalnimi bankami in mednarodnimi finančnimi institucijami 
spremenile v državo tretjega sveta – državo, v kateri je bila na vrhuncu krize brezposelna četrtina ljudi. 
Državo, v kateri je tretjina otrok v šolo hodila lačna. Državo, v kateri se je BDP v prvih treh letih krize skrčil 
za četrtino – kot v vojni. Državo, v kateri se je neonacistična Zlata zora, otroci današnje Evrope in 
avantgarda hkrati, na treh zaporednih parlamentarnih volitvah z lahkoto prebila v parlament. Državo, v 
kateri je – v času gospodarskega zloma – najprej padla evropska solidarnost. In potem, v kontekstu 
begunskega vprašanja, še enkrat. Tokrat dokončno. 
Danes je v Grčiji v strahotnih razmerah ujetih več kot 60.000 beguncev in migrantov. Razmere v 
»namestitvenih centrih« na egejskih otokih spominjajo na koncentracijska taborišča.  
Danes je v Grčiji v strahotnih razmerah ujetih več kot 60.000 beguncev in migrantov. Razmere v 
»namestitvenih centrih« na egejskih otokih spominjajo na koncentracijska taborišča – fotografijam in 
pogledu je treba le odvzeti barve. Grčija je – ob južni Italiji in, pogojno, Španiji in Malti ter, v drugačnem 
kontekstu, Nemčiji – edina evropska država, ki je v zadnjih letih lahko upravičeno govorila o »begunski 
krizi«, saj ji je Bruselj, obubožani in politično skrajno ranljivi, prepustil velik del bremena, tudi zaradi 
drugega dublinskega sporazuma (Dublin II). Drugače je bilo – bilo in je – kakršno koli govorjenje o »begunski 
krizi« v Evropski uniji velika neumnost. V EU je namreč v času odprtja tako imenovane balkanske begunske 
poti in v treh letih po njenem zaprtju in podpisu za etično jedro Evrope neskončno škodljivega evropsko-
turškega begunskega dogovora, s katerim je Bruselj za šest milijard evrov avtoritarni Turčiji dobesedno 
prodal usodo stotisočih ljudi na begu pred vojnami, nasiljem, totalitarnimi režimi in posledicami klimatskih 
sprememb, vstopilo približno toliko beguncev, kot jih je vstopilo v etnično in politično izjemno vnetljivi 
Libanon. Približno milijon in pol. Z opazno razliko: v Evropski uniji živi približno pol milijarde ljudi. V 
Libanonu jih je pred začetkom vojne v Siriji živelo nekaj več kot štiri milijone! 
Banalnost zla, zlo banalnosti 
Govorjenje o »begunski krizi« nikakor ni bilo le neumnost. Bilo je tudi izjemno uspešna politična 
manipulacija, ki je, nepovratna škoda je storjena, pomagala ustvariti vzdušje strahu in je silovito razplamtela 
že prej obstoječe rasizem, ksenofobijo, islamofobijo, nacionalizem, populizem in vse mogoče oblike 



lokalnih, a ne lokaliziranih egoizmov. V tem kontekstu je brexit, na drugi strani Evrope, ne le nakazal, pač pa 
tudi dokazal nov politični trend in novo tehnologijo politike: ta se danes veliko bolj kot v spektakularnih 
televizijskih spopadih voditeljev političnih strank ali v poglobljenih analizah na straneh izumirajočega tiska, 
ki v današnjem času že prav patološko razpršene in skrajšane pozornosti zahtevajo preprosto preveč 
čuječnosti, dogaja v digitalnem drobovju. V globalni, a tako prekleto domačijski kloaki, ki je osvobojena 
občutka krivde, vesti, sramu, empatije in odgovornosti, temeljev etike, torej. Digitalno drobovje je kljub 
obči anonimnosti – ali prav zaradi nje – prostor popolne iskrenosti. A hkrati tudi – Donald Trump – iskrenih 
laži. Zato so lahko tako hitro in tako učinkovito zrasli novi zidovi in novi stražni stolpi. Zato so bile lahko tako 
hitro postavljene nove meje in potegnjene stotine kilometrov kolutov rezilne žice. 
To ni začetek. To je le nadaljevanje. »Bolezen našega časa ne bo omejena na koridorje moči v Washingtonu 
ali Westminstru. Zastrašujoča etika, ki je zrasla v vrhnjih ešalonih politike, se bo spustila navzdol in se 
multiplicirala, prišla v vaše mesto in celo penetrirala v vašo varovano sotesko,« v briljantni knjigi How to 
Lose a Country (Kako izgubiti državo), študiji razpada demokracije in vzpona diktatur, piše turška novinarka 
in pisateljica Ece Temelkuran, ki že nekaj let živi v izgnanstvu. »To je nastajajoči zeitgeist. Gre za zgodovinski 
trend, ki banalnost zla spreminja v zlo banalnosti. Čeprav se v vsaki državi pojavlja v drugačni obliki, je čas, 
da ugotovimo, da učinkuje na vse nas,« je klinično jasna vedno na zaslužen udarec v pleksus pripravljena 
Ece. Vsi se, dodaja, utapljamo v isti politični norosti. 
Iskanje upanja 
Zveni temačno, poraženo, izgubljeno. Razplet je … pričakovan. Toda Evropska unija je kljub svojim 
gromozanskim težavam in morebitni začasnosti ter, predvsem, selektivnosti še vedno (edina) ideja – 
poudarjam: ideja! – za katero se splača boriti. Ideja, kjer pri krojenju skupne prihodnosti glede svetosti 
človekovih pravic, spoštovanja ključnih mednarodnih konvencij, zavezanosti miru, konceptu odprte družbe 
in odsotnosti meja ne bi smelo biti kompromisov. Ideja, ki bi morala tukaj in zdaj s svojo močjo preseči 
nacionalne in nacionalistične delitve. Ideja, ki jo je nujno treba oživiti in torej iztrgati iz rok do obisti 
odtujene bruseljske birokracije. Ideja, ki bi se morala z aktivno skupno zunanjo politiko postaviti nad novo 
blokovsko delitev, nad staro in izjemno nevarno bipolarno motnjo sveta. Ideja, ki bi morala, če želi(mo) 
preživeti, nova gospodarska kriza je pred vrati, obuditi in utrditi svoje humanistične temelje. Ideja, ki bi zato 
svojo operativno os in čustveno središče morala nemudoma najti v veliki, skupni in absolutno neizogibni 
akciji boja proti posledicam podnebnih sprememb in celostni zaščiti okolja. Ideja, torej, ki bi na čisto vseh 
ravneh in vseskozi morala argumentirano pozivati k skupnemu, k solidarnosti, k skromnosti, k spoštovanju, 
k enakosti spolov, k dokončnemu obračunu s patriarhatom, k branju, h kakovostnemu javnemu šolstvu in 
zdravstvu, k vseobsegajoči, tudi okoljski pravičnosti. 
To je ideja, ki bi se morala širiti v koncentričnih krogih, namesto da izginja v črnih luknjah lokalnih 
pritlehnosti in politični infantilnosti. 
Ni (še) prepozno. 
Res ne? 

• Se v Budimpešti rojeva nova politična os? Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 02. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/se-v-budimpesti-rojeva-nova-politicna-os-176767.html  
Orbán se s skrajnodesničarskimi kolegi pogovarja o morebitnih povolilnih koalicijah.  
Madžarski premier Viktor Orbán je v Budimpešti sprejel italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, 
v ponedeljek pa bo k njemu prišel na obisk avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache. Ali pred bližajočim 
se glasovanjem v evropski parlament »Viktator« pripravlja zametke nove povolilne koalicije? 
V liberalnem tedniku 168 Óra so si izposodili ime hollywoodskega filma Bal smrti, ko so z naslovom 
opremljali članek, v katerem so opisali čedalje pogostejša srečanja madžarskega premiera z voditelji 
evropskih najbolj skrajnih desničarskih strank. Vodja italijanske Lige Salvini je uradno prišel na povabilo 
madžarskega ministrskega kolega Sándorja Pintérja, a pravo intrigo je med komentatorji vnaprej zbudilo 
njegovo srečanje z vodjem madžarske vlade in vladajoče stranke Fidesz Orbánom. 
Predstavniki madžarske vlade tega, kaj se bosta pogovarjala poglavarja strank, ki v evropskih 
parlamentarnih klopeh sedita v različnih taborih, niso hoteli komentirati, so pa v provladnem dnevniku 
Magyar Nemzet pred dnevi razkrili, da bo tema njunih pogovorov tesnejše sodelovanje med strankama po 
bližajočih se evropskih volitvah. O podobnih rečeh bo najbrž tekla beseda tudi na začetku prihodnjega 
tedna, ko bo v Budimpešto pripotoval predsednik avstrijske svobodnjaške stranke Strache, ki je s Salvinijevo 
Ligo (in francoskim Nacionalnim zborom Marine Le Pen) povezana v Gibanje za Evropo nacij in svobode.  
Sodelovanje z levico »samomor« 

https://www.delo.si/novice/svet/se-v-budimpesti-rojeva-nova-politicna-os-176767.html


Fidesz je uradno še vedno del v EU vladajoče Evropske ljudske stranke (EPP), čeprav so marca zaradi 
nespoštovanja pravne države, svobode govora in manjšinskih pravic njegovo članstvo začasno in delno 
suspendirali. Tudi zaradi pomoči slovenske SDS kazen ni bila tako ostra, kakor so zahtevali največji Orbánovi 
nasprotniki na stari celini, zato Fidesz ostaja del EPP, čeprav je madžarski premier zatrdil, da se je stranka 
sama suspendirala in da bo počakala na odločitev modrecev o prihodnjem članstvu v tej združbi. 
Orbán že prej ni pel hvalnic EPP, tik pred Salvinijevim obiskom pa je v pogovoru za italijanski dnevnik 
Stampa napadel stranko, da »se pripravlja na samomor«, ker se noče pogovarjati z desničarskimi strankami, 
kakor je italijanska Liga, temveč raje »načrtuje povezavo z levico«. S tem je madžarski politik neposredno 
napadel sedanjega voditelja EPP Manfreda Webra, ki je izjavil, da bo raje sodeloval s proevropskimi 
socialisti in liberalci kakor z evroskeptičnimi skrajnimi desničarji, ki se zbirajo pod Salvinijevo zastavo. 
»Nacionalisti bodo naši sovražniki,« je dejal Weber, ko je prejšnji mesec začel predvolilno kampanjo. 
 
Salvini kot največji evropski junak 
Orbán se s tem ne strinja. V intervjuju za Stampo je »nacionalističnega« Salvinija razglasil za 
najpomembnejšo politično osebnost v Evropi, saj je »ustavil migracijo in razgradnjo EU«. »On je junak, ki je 
ustavil migracijo na morju, tako kakor smo jo mi na kopnem,« je povedal madžarski premier. Ko so ga 
italijanski novinarji vprašali, kaj meni o nacionalizmu, je odgovoril: »Bruseljska elita pravi, da podžigamo 
nacionalizem, mi pa menimo, da je z gradnjo svojega imperija prav ona največja grožnja.« 
Na Orbánovo pobudo, da bi morala EPP sodelovati z desničarskimi populisti, se je odzvala tudi Annegret 
Kramp-Karrenbauer, ki vodi eno od najpomembnejših članic EPP – nemško CDU. Opozorila je, da Fidesz od 
marca nima besede pri odločanju o politiki EPP. »Če se je Orbán odločil, da bo Fidesz popeljal še bolj stran 
od EPP, ne bo več možnosti vrnitve ne zanj ne za Fidesz,« je dodala potencialna naslednica kanclerke 
Angele Merkel. 
 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Igor Šoltes, evropski poslanec: Ko politiki nimajo rešitev za prihodnost, se vračajo k idejam iz 
preteklosti.  Intervju: Igor Šoltes. Pogovarjal se je: Ervin Hladnik Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 
priloga Objektiv, 26. april 2019  

Intervju: Igor Šoltes, evropski poslanec 
https://www.dnevnik.si/1042884387/svet/igor-soltes-evropski-poslanec-ko-politiki-nimajo-resitev-za-
prihodnost-se-vracajo-k-idejam-iz-preteklosti  
Dr. Igor Šoltes je letos izstopil iz množice evropskih parlamentarcev, ker je njegova soseda v evropskem 
parlamentu Alessandra Mussolini med tem, ko je predsednika parlamenta Antonia Tajanija pozival k 
odstopu, glasno razgrajala. Tajani je Mussolinijev strankarski kolega in je v Bazovici vzklikal, da so 
ozemlja Istre in Dalmacije italijanska. 
 

 
Slika: Igor Šoltes, evropski poslanec. Foto: Dnevnik 
 
Incident je bil simpatičen, ker sta se o zgodovinskih mejah sprla vnukinja Benita Mussolinija in vnuk Edvarda 
Kardelja. Parlament je doživel klasično evropsko zgodbo. 
Šoltes je bil leta 2014 prvič izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu, na čelu zelo kratkožive stranke 
Verjamem, ki jo je sam ustanovil. Po njegovi izvolitvi je stranka ugasnila. Pred tem je bil javnosti znan 
predvsem kot vodja Državne revizijske komisije Republike Slovenije. V evropskem parlamentu se je pridružil 
politični skupini Zelenih, na letošnjih volitvah pa nastopa kot prvi na listi stranke DeSUS. Če bo izvoljen, bo 
sedel v klopeh skupaj z evropskimi liberalci skupine Alde.  
Pred dnevi ste postali član stranke upokojencev. Kako se počutite v DeSUS?  
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Dobro. In še vedno relativno mlad.  
V koliko strankah ste bili doslej?  
DeSUS je moja tretja stranka. Najprej sem bil član ZSMS – LDS, nato pa zelo kratek čas tudi član stranke 
Verjamem.  
V preteklosti se s Karlom Erjavcem nista prav dobro razumela. Zaradi ugotovitev računskega sodišča pod 
vašim vodstvom je moral zapustiti mesto okoljskega ministra, ko vas je Alenka Bratušek vabila k vodenju 
zdravstvenega resorja v njeni vladi, Erjavec ni kazal navdušenja. Kdaj sta se torej zbližala?  
V politiki ne sme biti prostora za zamere. V Sloveniji jih je preveč, na levi in desni. Midva sva s preteklostjo 
razčistila in zdaj razmišljava predvsem o tem, kako združiti moči pri tako zahtevnih vprašanjih, kot je položaj 
starejših.  
Sodelovanje med vami in Erjavcem se zdi zelo pragmatično: DeSUS je potreboval nosilca liste, vi pa 
stranko, za katero boste kandidirali.  
Tako je mogoče razumeti na prvo žogo. Kdor pa je spremljal moje dosedanje delo v evropskem parlamentu, 
je videl, da sem se veliko ukvarjal tudi s problemi dolgožive družbe. S kolegom Ivom Vajglom sva skupaj 
predlagala, da program Starejši za starejše prejme nagrado državljan Evrope. Veliko sem sodeloval z društvi 
upokojencev, slišal take zgodbe, da ob njih nisem mogel ostati pomirjen in zadovoljen. Ni prav, da se ljudje 
bojijo biti stari, saj starost danes za mnoge pomeni biti osamljen, zapuščen in reven.  
V političnih vrstah se že pojavljajo namigi, da bi lahko nasledili Karla Erjavca na čelu DeSUS. Sta se o tej 
možnosti kaj pogovarjala?  
Pogovarjala sva se o sodelovanju na evropskih volitvah in združitvi moči pri vprašanjih, ki sem jih omenil 
prej.  
Se vidite na čelu DeSUS?  
Osredotočam se na evropske volitve ter vse svoje znanje in energijo usmerjam v to kandidaturo.  
Prevladuje ocena, da je funkcija evropskega poslanca sanjska služba. To mesto prinaša visoko plačo, 
številne dodatke in majhno pozornost javnosti.  
Zasluge za majhno pozornost javnosti ni mogoče pripisati evropskim poslancem, temveč je ta odraz 
majhnega zanimanja za evropske teme. Mediji o njih poročajo tedaj, ko pride do kakšnih večjih afer. Kaj 
malo pa poročajo o tem, kaj je Evropa dobrega naredila na številnih področjih, na primer na področju 
kohezije, kmetijstva, okolja… Tudi zaradi tega so aktivnosti poslancev v očeh javnosti včasih potisnjene bolj 
na senčno kot na sončno stran. Poleg tega smo evropski poslanci večino svojega časa v Bruslju ali kje drugje, 
zato vsaj jaz nisem imel mnogo časa, da bi se ukvarjal s svojo promocijo v slovenskih medijih.  
Sodišče EU je pritrdilo odločitvi evropskega parlamenta, da evropskim poslancem ni treba razkriti 
podatkov o porabi denarja, ki ga prejemajo poleg plače. To najbrž k večjemu ugledu funkcije evropskega 
poslanca ne bo prispevalo?  
Gre za zelo slabo odločitev. Sodišče je dalo pravici do zasebnosti veliko prednost pred pravico vedeti, 
čeprav gre za javne finance, ki bi morale biti pod drobnogledom javnosti. Ne gre za sredstva, ki bi jih 
poslanci porabljali za osebne namene, temveč za denar, ki je namenjen delovanju poslanskih pisarn. To pa 
po mojem trdnem prepričanju sodi v javno sfero oziroma na področje dostopa do informacij javnega 
značaja.  
Kljub odločitvi sodišča pa bi se lahko poslanci sami dogovorili in razkrili omenjene podatke.  
Seveda. V skupini, v kateri sem deloval v tem mandatu, smo ob vsakem sprejemanju evropskega proračuna 
vlagali amandmaje, da bi bila ta sredstva bolj transparentna. To smo zahtevali tudi pred pol leta na 
predsedstvu parlamenta. Vendar je bila večina naših predlogov zavrnjenih. Sem pa vsaj jaz vedno, ko so me 
po tem vprašali novinarji, predstavil podatke o porabi teh sredstev.  
Ste na 292. mestu lestvice Mep Ranking.eu, ki naj bi pokazala, kako aktiven je posamezni evropski 
poslanec. Čeprav ste drugi najbolje uvrščeni evroposlanec iz Slovenije, više od vas je le Tanja Fajon, se s 
tem mestom ne morete ravno pohvaliti.  
Metodolgija Mep Ranking je leta 2018 doživela veliko spremembo. Do takrat se je ocenjevalo dejansko delo 
poslancev, kot so nastopi v parlamentu, število vloženih amandmajev, resolucij, vprašanj komisiji… Tedaj 
sem bil uvrščen na 49. mesto. Po novem pa več štejejo funkcije, tudi znotraj političnih skupin. To je točke 
obrnilo na glavo in če bi primerjali prejšnje podatke s sedanjimi, bi razumeli, da imam glede te lestvice 
velike pomisleke in je ne štejem za resničen odraz mojega dela.  



Če boste izvoljeni v evropski parlament, ne boste več v politični skupini Zelenih, temveč v Alde. Ta prehod 
za vas verjetno ne bo težak, saj Zeleni vaše kandidature, tudi če bi nastopili s svojo listo, niso nameravali 
podpreti.  
O skupnem nastopu na tokratnih volitvah se sploh nismo pogovarjali. Ob prihodu v evropski parlament sem 
se pridružil poslanski skupini Zelenih, ker me je z njo povezovalo precej tem, poleg tega so razumeli, da 
želim biti kot poslanec pri ravnanju podrejen predvsem lastni presoji, ne politični odločitvi neke skupine. 
Moje delovanje pa je bilo mnogo širše, kot je področje Zelenih. Zato sem ves čas vedel, da bom na teh 
volitvah nastopil brez njih in se s tem nisem ukvarjal. Je pa stranka DeSUS članica Evropske demokratske 
stranke, tako imenovanega demokratskega krila Alde, in želim si, da bi lahko v prihodnjem mandatu 
oblikovali samostojno poslansko skupino.  
Po zadnjih projekcijah največji politični skupini EPP in evropski socialisti v prihodnjem mandatu ne bosta 
več imeli večine. Do kakšnega povezovanja bi lahko po vaših ocenah prišlo?  
Doslej smo videli že kar nekaj neformalnih koalicij, ki pa se pri glasovanju niso izkazale za najbolj trdne. Z 
napovedmi o mogočih prihodnjih povezavah je treba počakati do izidov volitev. Padec, ki se napoveduje 
EPP in socialistom, kaže, da so ljudje naveličani etabliranega razumevanja Evrope. Iščejo skupine, ki bi našle 
odgovor na glavne izzive Evrope, tudi na razraščanje nacionalizma in na retoriko, ki skuša razbijati Evropsko 
unijo. 
Pričakujete, da se bodo populistične stranke na tokratnih volitvah še okrepile?  
Populizem je postal v zadnjem času prevladujoč način nagovarjanja ljudi. Izkorišča njihovo nezadovoljstvo, 
ustvarja strah in vzdušje negotovosti. Populisti se prikazujejo kot rešitelji pred zbirokratizirano Evropo, ki ne 
zna odgovarjati na izzive sodobnega časa. A nisem prepričan, da bodo imeli v parlamentu pomembno večjo 
vlogo, kot jo imajo zdaj.  
Bo takšna govorica krojila tudi predvolilno kampanjo pri nas?  
Populizem je postal priročno sredstvo za nabiranje političnih točk. Vendar se nam to lahko vrne kot 
bumerang. Obstajajo teme, pri katerih je treba ravnati precej bolj diplomatsko in premišljeno, na primer v 
odnosu do sosednjih držav.  
Hočete reči, da bi bila s takšno govorico Slovenija bolj slišana, kot je zdaj z odločnim in glasnim 
opozarjanjem na kršitve naših sosed?  
Odločnost je smiselna, ko gre za izražanje stališč ali ko je treba opozoriti na nevzdržnost Orbanovih stališč 
ali Salvinijevih in Tajanijevih izjav. Tekmovati v tem, kdo bo glasnejši pred kamero, pa vendarle ne gre. 
Diplomacija je veščina, ki zahteva, da se določene zadeve odvijajo tudi brez kamer in tam, kjer se dejansko 
sprejemajo odločitve.  
Populistični politiki, kot so Le Penova, Salvini, Farage…, so evropski parlament uspešno uporabili za 
napade na Evropsko unijo in za mobilizacijo domačega javnega mnenja. Kaj menite o tem mehanizmu in 
možnosti obrambe pred njim?  
Ta mehanizem je bil uporabljan zelo dosledno. Brexit je bil posledica populizma, uporabe fake news, 
izkrivljenega pogleda na Evropsko unijo. Ne bom pozabil jutra po razglasitvi brexita. Farage in njegovi kolegi 
so bili nad izidom močno presenečeni. Zdelo se je, kot da ne verjamejo, da se jim je to zgodilo. Načrta B niso 
imeli, kar kaže, da niso resno računali na uspeh in da so pričakovali, da bodo dotedanji način retorike lahko 
uporabljali vse do volitev. Ko se je včasih razpravljalo o Britancih in o njihovem odhodu iz Evropske unije, je 
v evropskem parlamentu vladalo pravo angleško nogometno vzdušje; prihajalo je tudi do vpitja. 
Populistična retorika je v tem mandatu včasih postala prav nevzdržna. Nekateri smo jim odgovarjali z 
navajanjem argumentov, ki pa pogosto niso bili niti slišani. A privoliti v to igro bi bilo neumno in 
neodgovorno.  
V sedanjem mandatu ni bilo več v ospredju govorjenje o Evropi dveh hitrosti, temveč je postala 
popularna razprava, ali naj gre ta v smeri federalizacije ali v smeri Evrope suverenih držav. Na katero 
karto je bolje igrati?  
Evropska unija je civilizacijski dosežek, ki v Evropi že vrsto let zagotavlja mir. Utemeljena je bila tudi na boju 
proti nacionalizmu, ki je v prejšnjem stoletju pripeljal v mračno obdobje. Nacionalizem, ki ga spremljamo 
zdaj, Evropo slabi in ruši. Sam sem odločno na nasprotni strani. Sem za Evropo, ki temelji na miru, na 
solidarnosti, na vladavini prava, na socialni pravičnosti. Samo na tak način je lahko Evropa močan igralec na 
globalnem prizorišču ali trgu, če hočete. Razdrobljena bo šibkejša in lahek plen.  



Če velike evropske države še lahko preživijo brez mednarodnega prava, ima Slovenija brez njega bolj 
malo zaščite. Se s stališča interesov naše države torej izplača imeti mednarodnopravno strukturo, ki velja 
za vse enako?  
Ja, čeprav smo videli, da se lahko tudi znotraj Evropske unije mednarodno pravo razume na različne načine. 
Ko smo na primer izpostavljali jasno zavezo, da je odločitev arbitražnega sodišča obvezujoča in jo je treba 
implementirati, je evropska komisija gledala vstran.  
Zakaj je to storila? Ali ne bi morala biti vladavina prava osrednje vodilo Evropske unije?  
Seveda. Na vladavini prava Evropska unija stoji ali pade. Pokazalo pa se je, da je zelo dosledna in vztrajna pri 
zahtevah, da vladavino prava spoštujejo tretje države, ko pa gre za njene članice, se ne želi vmešavati v 
notranje probleme teh držav. Kršitvam temeljnih načel vladavine prava, do katerih je prišlo pri članicah 
Unije, je le redko pokazala zobe. S takšnim ravnanjem sodeluje pri razvrednotenju mehanizma 
mednarodnega prava.  
Dve državi, Madžarska in Poljska, sta se v tem mandatu znašli pod direktno obtožbo, da kršita norme, po 
katerih deluje Evropska unija. Ste imeli občutek, da sedite v instituciji, ki ima moč, da disciplinira državo 
članico?  
Nikakor. Pa bi rad imel tak občutek, verjemite. Ne predstavljam si, da bi bilo tudi v prihodnje nad članicami, 
ko bo šlo za spoštovanje človekovih pravic, samo nebo.  
V tem mandatu smo bili priče tudi edinstvenemu dogodku: na vnuka Edvarda Kardelja se je spravila 
vnukinja Benita Mussolinija. Ali tudi evropskemu parlamentu ne uspe preseči zgodovinske razklanosti?  
Če govorimo o Alessandri, govorimo o nečem drugem. To je ena bolj vzkipljivih poslank z izrazito 
neprimernim vedenjem za ustanovo tega tipa. Morda bi se bolje znašla kje drugje… Ko sem predsednika 
evropskega parlamenta Antonia Tajanija pozval k odstopu, je bilo moje stališče povsem jasno – z izjavami v 
Bazovici je rušil sožitje, teptal vrednote Evropske unije in zanikal zgodovino. Mimogrede: ko sem se ob 
zaključku tega mandata poslovil od kolegov, sem tako Tajaniju kot Mussolinijevi podaril film Žige Virca Trst 
je naš.  
Slovenija je od Evropske unije dobila marsikaj, med drugim tudi ustavni red. Kaj je Slovenija prispevala k 
razvoju evropske ideje?  
Slovenija bi sama zelo težko reševala globalne probleme, v katere je vpletena. Zaradi sodelovanja v okviru 
Evropske unije ima nedvomno velike prednosti. Zato smo se evropski povezavi tudi priključili. Lahko bi bili 
bolj prisotni, lahko bi bolj sodelovali, predvsem pa bi morali tudi v evropski politiki iskati ustrezna 
zavezništva, skozi katera bi lahko promovirali naše ideje. Okvirjev, skozi katere lahko Slovenija naslavlja 
prava vprašanja v evropski družini, je veliko. 
Zakaj to počne tako redko?  
Za kaj takega moraš imeti najprej vizijo o tem, kako vidiš samega sebe in kako vidiš sebe v družbi drugih. Mi 
pa smo se po dolgem vstopanju v Unijo ukvarjali pretežno z usklajevanjem zakonodaje. Videti je, kot da smo 
izgubili večino energije samo s tem. Vsi veliko pričakujemo od predsedovanja Uniji in škoda je, ker še nismo 
imeli priložnosti slišati, katere teme bomo v tem obdobju posvojili in promovirali kot naše.  
Je to, da poglobljena razprava o ključnih razvojnih problemih ni potrebna, ker tako in tako že obstaja 
evropska rešitev, razvadilo slovenske politike?  
Da. Vedno smo bili zelo priden učenec. Mirno in vestno smo prenašali, kar nam je Evropa rekla. Prepogosto 
smo bili do prenašanja nekritični in smo na pravnem področju naredili veliko zmede. Pogosto smo direktive 
prepisovali, ne da bi razumeli, da to v naš notranji red vnaša nemir in nekonsistentnost. Razvajenost? 
Morda bi bil boljši izraz odsotnost poguma. Pri ključnih vprašanjih, dilemah in odločitvah smo čakali na to, 
kaj bodo rekli drugi. Nikoli nismo skočili prvi in ponudili svojo rešitev. 
»Ko bo Evropa dosegla konsenz, se mu bomo pridružili.« Je bila to naša oblika sodelovanja?  
Pogosto. Predvsem pa smo čakali na signale vplivnih držav.  
Koliko pa bi bili slišani z lastnimi načrti? Koliko je v teh mehanizmih mogoče prodreti s svojimi idejami?  
Eden od odgovorov je iskanje zavezništev. V tem doslej nismo bili najbolj vešči. Druga priložnost so 
vprašanja, ki jih poznamo bolje od večine drugih članic, a se pri njih ne želimo izpostavljati.  
Lahko navedete kakšen primer?  
Ta, ki nam je najbližji. Eden od problemov Unije je njen odnos do zahodnega Balkana ali jugovzhodne 
Evrope. Pri odločanju o širitvah bi Slovenija lahko igrala odločilno vlogo. Obračali smo se vstran, kakor da se 
nas to ne tiče ali kakor da smo v zadregi, ker nas s temi vprašanji povezujejo. 



Kakšno je ob vprašanjih širitve na vzhodno Evropo vzdušje v evropskem parlamentu? Prevladuje ideja, da 
je bila to pametna ideja, ali imajo pomisleke? Od zunaj je slišati vse mogoče.  
V tej hiši se to razume kot dejstvo, čeprav se po hodnikih res sliši vse mogoče. Zakaj je neka država lahko 
članica, država zahodnega Balkana pa ne, na primer. Predvsem tema zahodnega Balkana je zelo popularna. 
Tam se pač soočajo z resnimi problemi. Vprašanje vzhod–zahod se kaže kot zelo zanimivo. Ne pri tem, ali je 
bila širitev iz leta 2004 smiselna ali ne. Prevladuje misel, da je bila to velika ideja širitve Evropske unije, ki jo 
je bilo treba uresničiti, in da je bilo dobro, da se je to naredilo. Zanimivi pa so učinki. Pri razpravah o 
marsikaterem problemu v tem mandatu sem opazil, da se parlamentarci nismo razdelili po političnih 
skupinah, kar bi pričakovali. Razdelili smo se na poslance z vzhoda in na poslance z zahoda.  
Tako zelo očitno? Pri čem?  
Predvsem takrat, ko se je govorilo o vlogi države in njenih institucij pri zaščiti šibkejših. Od nedovoljenih 
trgovinskih praks do vprašanja franšiz in prikritega delovanja, ob razpravi o evropski inšpekciji za trg dela in 
ob evropskem generalnem tožilstvu. Potem ob napotenih delavcih kot pomembnem korektivu v vprašanjih 
socialne pravičnosti. Zelo očitno je bilo pri dvojni kakovosti hrane. Ob teh vprašanjih je bilo očitno, kje 
države zahode želijo čim manj regulative in poseganja z različnimi organi. Vztrajali so, da bo to uredil trg 
sam, države vzhoda pa so želele več zaščite tudi ob vprašanjih konkurenčnosti. Tam je bilo mogoče zelo 
jasno spremljati, kako se je potegnila ločnica med vzhodom in zahodom. 
Kako deluje demokracija v parlamentu? Vi tam predstavljate Slovenijo ali svoje politično prepričanje? So 
na mizi politične ideje ali nacionalni interesi?  
Oboje. Od države do države pa se stvari razlikujejo. V nekaterih primerih so poslanci posameznih držav bolj 
stopili skupaj, ko je šlo za nacionalni interes. Ko so bile države vzhoda denimo podvržene kritikam njihovega 
sistema, so se razvrstili po državni pripadnosti. Večinoma pa smo poslanci pripadniki posameznih skupin v 
parlamentu in zastopamo ideje svoje politične skupine. Pri glasovanju in ob dosjejih, ki jih zagovarjamo, pa 
se seveda odločamo tudi po svoji vesti in prepričanju. Ko govorimo o nacionalnem interesu, je o poslancih iz 
Slovenije treba nekaj vedeti. Mi ne nastopamo kot reprezentanca. Vsak je v svoji politični skupini, v 
primerih, ko moramo stopiti skupaj, bi pričakoval več enotnosti, pa do tega žal ne pride.  
Meja med Slovenijo in Italijo je bila nekaj desetletij iz leta v leto bolj normalna. Zadoščali so trije stavki 
predsednika evropskega parlamenta in ponovno smo bili v letu 1945, 1947 in 1956. V istem času so v 
Budimpešti odstranili spomenik Imreju Nagyu in postavljajo spomenik Trianonu, kjer je Madžarska 
izgubila dve tretjini svojega ozemlja. Kako razumete to, da se najbolj nesmiselni konflikti iz preteklosti 
ohranjajo kot del aktualne politike?  
Ko politiki nimajo rešitev za prihodnost, se vračajo k idejam iz preteklosti.  
Je to nov fenomen?  
Nasprotno, vse to smo že videli in doživeli. Tudi če gledamo Slovenijo. Vprašanje mej in odnosov, zlasti z 
našo južno sosedo, oživi pred vsakimi volitvami. S tem se seveda ustvarja vtis, da nam je zelo mar za 
fundamentalna vprašanja naše samobitnosti, a se bojim, da s tem samo kažemo na to, da se znamo lotevati 
tistih, ki so res pomembna za našo prihodnost, predvsem pa, da se ne zavedamo, da pogrevanje zgodb, ki 
nosijo v sebi veliko gorja in bolečine, pravzaprav nikomur ne koristi. Ko je Tajani v Bazovici vzklikal, smo 
dobili v mojo pisarno veliko ogorčenih pozivov z obeh strani meje, da se je na to treba odzvati.  
Šel sem do naših rojakov v Italiji, njihove rane so še vedno odprte in ni odgovorno, da jih kdorkoli izrablja za 
svojo politično korist. Kot je treba resno jemati tudi govor o vprašanjih, ki jih nikakor ne zaključimo. Denimo 
primer Narodnega doma v Trstu. Kdaj že je bil sklenjen dogovor, da se vrne v last slovenske skupnosti? 
Naslednje leto bo minilo 100 let od fašističnega požiga. O tem sem pisal tudi našemu ministru za kulturo. 
Niti odgovoril mi ni. Ko smo pri besedah in populizmu, je tu še eno pomembno vprašanje… sovražni govor in 
svoboda izražanja na drugi strani. Delikatno vprašanje, pri katerem je treba biti zelo pozoren. Evropska 
konvencija o človekovih pravicah govori o tem, da pravica do izražanja ni neomejena. Z njo je treba v 
odnosu do drugih pravic ravnati skrbno. To, kar so storile nekatere evropske države, bi morali storiti tudi 
mi. Morali bi se ostro odzvati na oblike sovražnega govora, ne pa da tudi najbolj očitno sovražno govorico 
tolmačimo kot svobodo govora. 
Ali je ograja na naši meji postala nekaj popolnoma normalnega in jo bomo sprejemali kot samoumevno?  
Želel bi si, da ne. Želel bi si tudi, da bi bila Evropa ravnala drugače in dosegla ustrezen dogovor o migrantski 
politiki. Ker se ji v celotnem mandatu ni uspelo poenotiti o skupni politiki in odnosu Evrope do Združenih 
narodov in mednarodnih pogodb, se je to obrnilo v drugo skrajnost. Zrasle so ograje in zidovi in načet je bil 
schengenski sistem. To se nam še kako pozna in težko govorimo o vladavini prava ter spoštovanju 



zakonodaje. Nekatere države kljub jasnim določilom podaljšujejo nadzor nad prometom na mejah, recimo 
Avstrija. Kljub pozivom evropskega parlamenta o spoštovanju pravnega reda države članice ne želijo 
spreminjati stališč. Tukaj se kaže šibkost Evropske unije v odnosu do posameznih članic. 
Ko je gorela Notre Dame, ste zapisali, da bo katedrala zagotovo obnovljena, sprašujete pa se, ali takšna 
usoda čaka tudi evropsko misel in temelje tega, kar danes imenujemo Evropska unija. Se sprašujete ali se 
bojite?  
Recimo, da oboje. Potrebujemo novo lepilo, ki bo povezalo evropsko skupnost. Treba se je vrniti k 
vrednotam, na katerih je Evropska unija nastala. Varnost, napredek, pravičnost, solidarnost. Pri tem je res 
še nekaj. V zadnjem času je Evropska unija vedno težje našla soglasje o poenotenju evropske politike. 
Evropejci poleg varnosti na visoko mesto svojih prioritet postavljajo tudi davčno in finančno pravičnost. 
Tudi v tem segmentu nismo prišli do skupnega odgovora. Težje najdemo soglasje ob temah, ki še pred 
petimi leti ne bi bile velik problem. Znašli smo se v primežu vprašanj, ali smo Evropa več hitrosti ali Evropa 
več strani. Ampak na te dileme je treba odgovoriti s pojasnilom, kakšno Evropo si želimo in kako jo vrniti 
ljudem. Unija ima zelo močno demokratično institucijo državljanskega poziva. Na evropsko komisijo je prišlo 
več kot sedemdeset pobud, obravnavala pa jih je štiri ali pet. Ljudje so dobili občutek, da jih ne slišijo, tudi 
če zberejo na milijone podpisov. 
Je moč evropskega sveta, v katerem sedijo državniki članic, večja od moči komisije, ki jo potrdi 
parlament?  
Da, pogosto se zgodi, da komisija nekaj sprejme, evropski parlament to okrepi, svet pa sklep oklesti do 
kosti. Takšen primer je bilo vprašanje dizelskih izpuhov in CO2 v zraku. Vprašanje je bilo, do katerega leta 
zmanjšati število dizelskih motorjev. Komisija je dala dober predlog, parlament je bil še bolj ambiciozen, 
evropski svet pa je postavil veliko manj obvezujoče roke. Enako je bilo ob evropskem aktu o dostopnosti za 
invalide, da bi bilo življenje osemdeset milijonov invalidov bolj enostavno. Svet je zavrnil nekatere zelo 
pomembne predloge. In potem pri imenovanju ljudi na pomembne funkcije v evropski banki ali na 
evropskem računskem sodišču, ko je evropski svet kljub zavrnitvi parlamenta kandidata potrdil in tudi 
predlog držav članic. Čeprav je parlament neposredno izvoljena demokratična institucija, to ni polnokrven 
parlament. Na koncu piko pritisne evropski svet, v katerem sedijo predstavniki držav. Tu pa zdrav razum 
težko prevlada. Prej trgovanje z interesi. 

• Jutri protest proti migrantom v Jelšanah. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 26. april 
2019 

https://www.dnevnik.si/1042884450/slovenija/jutri-protest-proti-migrantom-v-jelsanah  
Jutri zjutraj bo v Jelšanah, kjer stoji velik mejni prehod s Hrvaško, potekal protestni shod »za varno 
mejo«. Večje število prehodov migrantov prek zelene meje na tem območju med prebivalce vnaša strah. 
Do države pa imajo veliko zahtevo – naj zaustavi globalne migracije. 
 

 
Slika: Napis ob glavni cesti v Jelšanah, ki vodi do meje s Hrvaško. Foto: Jaka Gasar 
 
Jutri zjutraj bo Civilna iniciativa za varovano mejo v Jelšanah priredila protestni shod proti migrantom, ki na 
tem območju prestopajo mejo. »Od države zahtevamo, da bolje zavaruje mejo in prepreči nelegalne 
prehode,« pravi vodja iniciative Ivan Ceglar. Pobudniki, ki so v minulih dneh podpisovali tudi peticijo, med 
drugim zahtevajo več enot policije, vojske ter pripadnikov evropske agencije Frontex. Zahtevajo tudi »vsa 
tehnična sredstva«. Na meji pri Jelšanah sta sicer že nameščeni tako bodeča žica kot panelna ograja. 
Centra za migrante (za zdaj) ne bo 
V zahtevah do države se Ceglar sklicuje na nevarnost, ki da jo predstavljajo migranti. Omenja vse, od 
smetenja do terorističnih napadov, kakršen je bil nedavno izveden na Šrilanki. Civilna iniciativa sicer na svoji 

https://www.dnevnik.si/1042884450/slovenija/jutri-protest-proti-migrantom-v-jelsanah


facebook strani in na uradni spletni strani občine Ilirska Bistrica objavlja fotografije odvrženih smeti in nekaj 
vdorov v počitniške hišice. 
Odziva Policijske uprave Koper pred objavo članka nismo prejeli. Policijski inšpektor Viljem Toškan, vodja 
oddelka za državno mejo in tujce na koprski policiji, pa je za naš časopis že pojasnil, da alarmantnega števila 
prehodov meje na tem območju za zdaj ne opažajo. »V prvih mesecih letošnjega leta smo sicer obravnavali 
že tudi do sto odstotkov več prehodov kot lani,« je povedal Toškan. Na dan primejo po dvajset in tudi do 
trideset migrantov, a včasih tudi le po dva ali tri. Po Toškanovih besedah bi policijska postaja v Ilirski Bistrici, 
kjer zdaj obravnavajo tujce, ki jih primejo na tem obmejnem območju, »klecnila« šele, če bi prijeli petdeset 
migrantov na dan ali več. V tem primeru bi na mejnem prehodu Jelšane postavili šotore sprejemno-
registracijskega centra, v katerem bi bilo lahko krajši čas nastanjenih nekaj sto ljudi. Tudi ta načrtovani 
center je tarča protestnikov v Jelšanah. 
Ceste ne bodo blokirali 
Ceglar meni, da bi z okrepljenim nadzorom meje število prehodov toliko zmanjšali, da sprejemno-
registracijskega centra ne bi potrebovali. Predstavlja si, da bi se potem razširil glas po vseh izvornih državah, 
vse do Pakistana, da je »schengenska meja zaprta«. Ceglar pravi, da bi potem prihajali le še tisti, ki imajo 
»urejene papirje«. Vendar migracijske okoliščine niso tako enostavne. V Strasbourgu denimo prav zdaj na 
evropskem sodišču za človekove pravice v zvezi s tem poteka pomemben sodni proces: sirska begunska 
družina, ki ni hotela brez dokumentov prečkati meja, je poskusila pridobiti humanitarni vizum na belgijski 
ambasadi v Libanonu. Takšne poskuse sicer vse ambasade zahodnih držav zavračajo in tudi v njihovem 
primeru ni bilo uspeha. Vendar so z odvetniki primer pripeljali do belgijskega sodišča, ki je odločilo, da mora 
država družini omogočiti legalen prihod v Belgijo. Država pa odločitvi sodišča navkljub tega še ni storila, zato 
ji zdaj grozi obsodba pred evropskim sodiščem. 
Protest v Jelšanah podpira tudi ilirskobistriški župan Emil Rojc (SD). Na shodu namerava imeti tudi govor. 
Rojc je v preteklosti na temo migracij že priredil več javnih tribun, med drugim tudi v sodelovanju s skrajno 
protimigrantsko nastrojenim Brankom Grimsom (SDS). Vendar tokrat Ceglar zagotavlja, da »politike na odru 
ne bo«. Zagotovil je tudi, da promet proti mejnemu prehodu, ki je eden največjih in najbolj prometnih v 
državi, ne bo bistveno oviran. Povorka naj bi se odpravila zgolj na začasno kratko pot po glavni cesti, na 
mejni prehod – v nasprotju s poprejšnjimi napovedmi – pa se ne nameravajo odpraviti.  

• Macron pripravljen tudi na zmanjšanje schengna. STA. Dnevnik, Ljubljana, 26. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042884523/svet/macron-pripravljen-tudi-na-zmanjsanje-schengna  
Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek izrazil naklonjenost pogajanjem o prenovi schengna, 
tudi če bi bil rezultat teh pogajanj schengensko območje z manj državami. 
 
Skupne meje, schengen in dublinska uredba ne delujejo več, je Macron povedal na novinarski konferenci, 
na kateri je predstavil ukrepe po javni razpravi, ki jo je sprožil zaradi protestov rumenih jopičev, poroča 
spletni portal Euractiv. 
Dublinska uredba določa, da je treba prošnjo za azil obravnavati v prvi državi vstopa v EU. A so se veljavna 
pravila v migracijski krizi izkazala za neučinkovita. Poleg tega večina migrantov ne želi ostati v prvi državi, v 
katero vstopi, ki so največkrat Grčija, Italija in Španija. Želijo predvsem v Nemčijo ali na Švedsko. 
Macronove izjave o prenovi schengna sicer niso nič novega. Na neformalnem vrhu EU septembra lani je 
tako okrcal članice višegrajske skupine Poljsko, Češko, Slovaško in Madžarsko, ki zavračajo obvezne 
begunske kvote, ki jih je predlagala Evropska komisija. Tedaj je francoski predsednik poudaril, da »bodo 
morale države, ki niso solidarne, zapustiti schengen in ne bodo več prejemale finančne pomoči (iz 
strukturnih skladov). 
Kot še navaja Euractiv, v schengnu z manj članicami verjetno ne bi bilo Grčije, ki se je izkazala za 
problematično glede učinkovitosti pri obravnavi prošenj za azil. Macronova pripravljenost na zmanjšanje 
schengenskega prostora pa pomeni tudi hladen tuš za Hrvaško, Bolgarijo in Romunijo, ki se mu želijo 
pridružiti. 

• Madžari s poslovno logiko opravičujejo stradaje migrantov. Alp. Dnevnik, Ljubljana, 26. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042884513/svet/madzari-s-poslovno-logiko-opravicujejo-stradaje-migrantov  
Madžarski humanitarci oblasti obtožujejo načrtnega stradanja migrantov. Trdijo, da gre za kršitev 
človekovih pravic, kakršne v tem stoletju še nismo videli. 
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Madžarski helsinški odbor opozarja, da madžarske oblasti sistematično odrekajo hrano neuspešnim 
prosilcem za azil, ki se nahajajo v tranzitnih območjih ob madžarski meji. Tamkajšnji helsinški odbor dodaja, 
da gre za kršitev človekovih pravic, kakršnim v 21. stoletju v Evropi še nismo bili priča. Trdijo tudi, da bi 
lahko šlo za »nečloveško obravnavo ali celo mučenje« v skladu z mednarodno zakonodajo o človekovih 
pravicah. 
Pri organizaciji so v tekočem letu uspeli zaslediti osem primerov, v katerih so madžarske oblasti 13 
neuspešnim prosilcem za azil hrano odrekale do pet dni. S stradanjem migrantov so prekinili, ko je 
posredovalo Evropsko sodišče za človekove pravice. 
Tiskovni predstavnik madžarskega premierja Viktorja Orbana Zoltan Kovacs v tej praksi ne vidi nič spornega 
in trdi, da osebam, ki imajo pravno podlago za bivanje v tranzitnih conah, oblasti zagotavljajo vse potrebno. 
Ob tem pa je dodal, da hrane tudi v prihodnje ne nameravajo hraniti migrantov, ki so jim zavrnili prošnje za 
azil. »Gre za poslovni pristop,« pravi Kovacs. »Ko je posel končan, ne moramo več storiti ničesar.« 

• #foto #video Protestniki v Jelšanah za varovano mejo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042884557/slovenija/v-jelsanah-danes-protest-proti-centru-za-migrante  
V Jelšanah se je okoli 400 ljudi udeležilo protesta proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante in 
za varovano mejo. Predsednik civilne iniciative Ivan Ceglar je poudaril, da bi bil center za migrante 
nepotreben, če bi država poskrbela za varovanje meje. Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je opozoril na 
slabšo kakovost življenja domačinov. 
 

 
Slika: Protesta se je udeležilo okoli 400 ljudi. Foto: STA 
 
Državljani, ki živijo na mejnih območjih, se vsakodnevno srečujejo z nezakonitimi migracijami, posledično pa 
z onesnaževanjem narave, vlomi in poškodovanjem lastnine, »posebej pa je zaskrbljujoč pojav strahu, da se 
ne moremo svobodno gibati na svojem dvorišču«, je razloge za protest strnil predsednik Civilne iniciative za 
varovano mejo Ceglar, ki je sicer tudi predsednik Krajevne skupnosti Jelšane. 
Ceglar je ob tem navedel, da je njihov namen, da od pristojnih zahtevajo varovanje schengenske meje 
skladno z zakoni in zavezami, ki jih je dala naša država ob vstopu v schengenski prostor. 
Prav schengen po njegovem mnenju državljanom zagotavlja varnost, »ki je v današnjem svetu 
najpomembnejša dobrina«. Sprejemno-registracijski center, ki je predviden na območju mejnega prehoda 
Jelšane, po Ceglarjevem prepričanju niti ne bi bil potreben, če bi mejo varovali skladno z zakonom in pravili 
schengna. 
»Referendum je naša ustavna pravica« 
Od pristojnih zato zahtevajo, da zagotovijo varovanje meje z vsemi tehničnimi sredstvi. »Izgovor«, da je 
premalo policistov, pa po njegovem mnenju ne vzdrži, saj bi Slovenija lahko zahtevala pomoč enot 
Frontexa. 
Protestniki so svoja stališča izrazili tudi s številnimi transparenti z napisi, kot npr. Referendum je naša 
ustavna pravica, Upoštevajte voljo ljudi in Hočemo varovano mejo. 
Mirne protestnike, med katerimi so bili tudi predstavniki civilnih iniciativ iz Bele krajine, Metlike, Velenja, 
Škofij, Gorenjske in Štajerske, je prišel podpret tudi župan Ilirske Bistrice Emil Rojc iz vrst SD. »Domačini 
smo navajeni, da mejo prestopamo na mejnem prehodu z dokumenti, in to zahtevamo tudi od vseh 
ostalih,« je ob robu shoda poudaril župan. 
Rojc sicer vidi podobne razloge za protest kot Ceglar, od divjih odlagališč do srečanj domačinov s kolonami 
migrantov, predvsem v nočnem času. »To ljudi vznemirja in spreminja način življenja,« je opozoril. 

https://www.dnevnik.si/1042884557/slovenija/v-jelsanah-danes-protest-proti-centru-za-migrante


Zahteva po boljšem nadzoru meje po Rojčevih besedah pomeni več policije in po potrebi tudi angažiranje 
vojske. »Seveda pa se zavedamo, da to ni trajna rešitev problema,« je dodal župan, ki se zaveda, da bi bilo 
treba migrantom omogočiti dostojno življenje v državah izvora. 
Glede možnosti, da bi vendarle izvedli občinski posvetovalni referendum o centru za migrante, pa je Rojc 
ocenil, da je to še vedno odprta opcija in je odvisna od naslednjih korakov države. 
Med protestniki so bili tudi nekateri vidni predstavniki političnih strank. Poleg poslanca SDS Branka Grimsa 
še članica stranke in ustanoviteljica Civilne iniciative Bela Krajina Maja Kocjan, predsednik Domovinske lige 
in nosilec liste za evropske volitve Bernard Brščič, pa tudi predstavniki skrajnega gibanja Generacija 
identitete. 

• Na protestu proti migrantom z zastavo udrihala po tleh in vpila: »To je Slovenija!«. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 29. april 2019  

https://www.dnevnik.si/1042884713/slovenija/video-na-protestu-proti-migrantom-z-zastavo-udrihala-
po-tleh-in-vpila-to-je-slovenija  
V Jelšanah se je sobotnega protesta proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante udeležilo okoli 
400 ljudi. Kar nekaj spletne pozornosti je pritegnila gospa, ki je s slovensko zastavo udrihala po tleh, ob 
tem pa histerično vpila: »To je moja država!« 
Državljani, ki se vsakodnevno srečujejo z nezakonitimi migracijami, so na sobotnem protestu izrazili svoje 
nestrinjanje s postavitvijo sprejemno-registracijskega centra na območju mejnega prehoda Jelšane. Pravijo, 
da se ob nezakonitih migracijah srečujejo tudi z onesnaževanjem narave, vlomi in poškodovanjem lastnine, 
»posebej pa je zaskrbljujoč pojav strahu, da se ne moremo svobodno gibati na svojem dvorišču«, je razloge 
za protest strnil predsednik Civilne iniciative za varovano mejo Ivan Ceglar.  
Po protestu bo predvsem v spletnem spominu najbolj ostala nestrpna gospa, ki je na protestu jezno kričala 
na vse grlo: »To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Moja država!« ob tem pa po 
tleh na vso moč udarjala s slovensko zastavo.  

• Puigdemont ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. april 2019  
https://www.dnevnik.si/1042884742/svet/puigdemont-ne-bo-smel-kandidirati-na-evropskih-volitvah  
Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo, ne bo smel kandidirati na 
evropskih volitvah, je danes odločila španska volilna komisija. Kandidaturo so prepovedali še nekdanjima 
katalonskima ministroma Toniju Cominu in Clari Ponsati, ki sta prav tako zbežala iz Španije, poroča 
francoska tiskovna agencija AFP. 
Puigdemont bi sicer moral biti nosilec liste svoje separatistične stranke JxCAT na majskih volitvah v Evropski 
parlament. V stranki so špansko volilno komisijo obtožili, da skuša utišati Puigdemonta in preprečiti 
možnost, da bi v središču Evropske unije predstavil svoja stališča. 
Puigdemont, Comim in Ponsatijeva so sodelovali pri organizaciji referenduma o neodvisnosti Katalonije 
oktobra 2017, čeprav ga je Madrid prepovedal. Po referendumu so razglasili neodvisnost te španske 
pokrajine. Španska vlada je nato prevzela nadzor nad Katalonijo in v regiji organizirala predčasne volitve. 
Več katalonskih politikov se mora sedaj zaradi vpletenosti v referendum zagovarjati pred sodiščem, nekaj 
pa jih je zbežalo v tujino. 

• #foto Orban sprejel Salvinija pred ograjo na meji s Srbijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 2. maj 2019 
https://www.dnevnik.si/1042884967/svet/foto-orban-sprejel-salvinija-pred-ograjo-na-meji-s-srbijo  
Madžarski premier Viktor Orban je danes sprejel italijanskega notranjega ministra in voditelja desne Lige 
Mattea Salvinija pred ograjo na meji s Srbijo. Kasneje so sledili pogovori v Budimpešti, kjer je Salvini 
seznanil Orbana z načrti za oblikovanje evropske povezave skrajno desnih strank. 

 
Slika: Madžarski premier Viktor Orban in italijanski notranji minister Matteo Salvini pred madžarsko mejo 
s Srbijo. Foto: AP 

https://www.dnevnik.si/1042884713/slovenija/video-na-protestu-proti-migrantom-z-zastavo-udrihala-po-tleh-in-vpila-to-je-slovenija
https://www.dnevnik.si/1042884713/slovenija/video-na-protestu-proti-migrantom-z-zastavo-udrihala-po-tleh-in-vpila-to-je-slovenija
https://www.dnevnik.si/1042884742/svet/puigdemont-ne-bo-smel-kandidirati-na-evropskih-volitvah
https://www.dnevnik.si/1042884967/svet/foto-orban-sprejel-salvinija-pred-ograjo-na-meji-s-srbijo


 
S fotografiranjem pred tri metre visoko ograjo na meji, ki so jo madžarske oblasti postavile v času vala 
beguncev in migrantov jeseni 2015, sta se oba politika po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pokazala 
v njima najljubši vlogi varuhov Evrope pred begunci in migranti. Skupaj sta si ogledala sistem mejnega 
nadzora. 
"Verjamemo, da bo nova Evropa po 27. maju zaščitila svoje zunanje meje, pa naj bodo te na kopnem, kot na 
Madžarskem, ali pa na morju, kot v Italiji," je Salvini povedal na novinarski konferenci z madžarskim 
kolegom Sandorjem Pinterjem. "Težava ni v razdelitvi migrantov, ki so že tu, temveč v preprečitvi prihoda 
tisočih drugih," je dodal. 
Z Orbanom naj bi govorila tudi o sodelovanju na evropskih volitvah. Orban je v sredo že pozval, da bi morala 
Evropska ljudska stranka (EPP) okrepiti sodelovanje s Salvinijem, če želi preživeti. 
Salvini si je zadal oblikovanje evropske povezave skrajno desnih strank, ki naj bi jo oblikovali po evropskih 
volitvah. Tej povezavi naj bi se pridružili tudi francoska stranka Marine Le Pen, nemška AfD in avstrijski 
svobodnjaki, Salvini pa si želi tudi Orbana in njegov Fidesz, ki je sicer član EPP. 
Orban se je sicer znašel v sporu z večino članic EPP zaradi svojih spornih stališč, ki da niso v skladu s 
temeljnimi vrednotami krščanske demokracije. Fideszu je grozila celo izključitev iz te evropske stranke, a so 
se potem marca v EPP odločili za zamrznitev članstva, dokler posebni odbor ne bo ocenil ravnanj te 
madžarske vladajoče stranke. 
 

Večer, Maribor 

• Jelšane: Proti migrantom tudi predstavniki SDS in DOM. V SD sporočajo, da shoda ne podpirajo. 
STA, A.L. Večer, Maribor,  27.04.2019 

https://www.vecer.com/jelsane-okoli-400-ljudi-protestira-proti-sprejemno-registracijskemu-centru-za-
migrante-10001007  
V Jelšanah se je okoli 400 ljudi udeležilo protesta proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante in za 
varovano mejo. Predsednik civilne iniciative Ivan Ceglar je poudaril, da bi bil center za migrante 
nepotreben, če bi država poskrbela za varovanje meje. Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je opozoril na slabšo 
kakovost življenja domačinov. 
 
Državljani, ki živijo na mejnih območjih, se vsakodnevno srečujejo z nezakonitimi migracijami, posledično pa 
z onesnaževanjem narave, vlomi in poškodovanjem lastnine, "posebej pa je zaskrbljujoč pojav strahu, da se 
ne moremo svobodno gibati na svojem dvorišču", je razloge za protest strnil predsednik Civilne iniciative za 
varovano mejo Ivan Ceglar, ki je sicer tudi predsednik Krajevne skupnosti Jelšane. 
Ceglar je ob tem navedel, da je njihov namen, da od pristojnih zahtevajo varovanje schengenske meje 
skladno z zakoni in zavezami, ki jih je dala naša država ob vstopu v schengenski prostor. 
Prav schengen po njegovem mnenju državljanom zagotavlja varnost, "ki je v današnjem svetu 
najpomembnejša dobrina". Sprejemno-registracijski center, ki je predviden na območju mejnega prehoda 
Jelšane, po Ceglarjevem prepričanju niti ne bi bil potreben, če bi mejo varovali skladno z zakonom in pravili 
schengna. 
Od pristojnih zato zahtevajo, da zagotovijo varovanje meje z vsemi tehničnimi sredstvi. "Izgovor", da je 
premalo policistov, pa po njegovem mnenju ne vzdrži, saj bi Slovenija lahko zahtevala pomoč enot 
Frontexa. 
Protestniki so svoja stališča izrazili tudi s številnimi transparenti z napisi, kot npr. Referendum je naša 
ustavna pravica, Upoštevajte voljo ljudi in Hočemo varovano mejo. 
Med protestniki tudi nekateri vidni predstavniki političnih strank 
Mirne protestnike, med katerimi so bili tudi predstavniki civilnih iniciativ iz Bele krajine, Metlike, Velenja, 
Škofij, Gorenjske in Štajerske, je prišel podpret tudi župan Ilirske Bistrice Emil Rojc iz vrst SD. "Domačini smo 
navajeni, da mejo prestopamo na mejnem prehodu z dokumenti, in to zahtevamo tudi od vseh ostalih," je 
ob robu shoda poudaril župan. 
Rojc sicer vidi podobne razloge za protest kot Ceglar, od divjih odlagališč do srečanj domačinov s kolonami 
migrantov, predvsem v nočnem času. "To ljudi vznemirja in spreminja način življenja," je opozoril. 
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Zahteva po boljšem nadzoru meje po Rojčevih besedah pomeni več policije in po potrebi tudi angažiranje 
vojske. "Seveda pa se zavedamo, da to ni trajna rešitev problema," je dodal župan, ki se zaveda, da bi bilo 
treba migrantom omogočiti dostojno življenje v državah izvora. 
Glede možnosti, da bi vendarle izvedli občinski posvetovalni referendum o centru za migrante, pa je Rojc 
ocenil, da je to še vedno odprta opcija in je odvisna od naslednjih korakov države. 
Med protestniki so bili tudi nekateri vidni predstavniki političnih strank. Poleg poslanca SDS Branka Grimsa 
še članica stranke in ustanoviteljica Civilne iniciative Bela Krajina Maja Kocjan, predsednik Domovinske lige 
in nosilec liste za evropske volitve Bernard Brščič, pa tudi predstavniki skrajnega gibanja Generacija 
identitete. 
Iz stranke SD so sporočili, da shoda ne podpirajo. "Ocene o ravnanju posameznih članov SD bodo sprejemali 
za to pristojni organi stranke. Ob tem pa pričakujemo, da bo država izzive migracijske politike reševala z 
odprtim in iskrenim dialogom z lokalnim prebivalstvom." 

• Odzivi na sestanek v Berlinu: Tako se nemško-francoska os kosa z balkanskimi problemi. Uroš 
Esih. Večer, Maribor,  29.04.2019 

https://www.vecer.com/nemsko-francoska-os-se-kosa-z-balkanskimi-problemi-10002060 
 
Poskus uradnega Berlina in Pariza, da dialog med Srbijo in Kosovom premakneta z mrtve točke brez 
vsakršnih posegov v teritorialno integriteto držav v regiji. Kakšna je pri tem vloga Slovenije? 
Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes v Berlinu gostila 
neformalno srečanje na temo Zahodnega Balkana. V kontekstu napredka, ki ga je dosegla Severna 
Makedonija s sklenitvijo Prespanskega sporazuma z Grčijo, se je razprava po diplomatskih napovedih 
osredotočila predvsem na izmenjavo stališč in predlogov glede možnosti napredka pri normalizaciji odnosov 
med Beogradom in Prištino. 
 

 
Slika: Zijad Bećirović: ”Morda je še najbolj pomembno sporočilo, da na Berlinsko srečanje ni povabljen 
Milorad Dodik.” Slika: Željko_Stevanić 
 
Bivša Jugoslavija plus Albanija 
Na sestanek so bili vabljeni predsedniki vlad držav Zahodnega Balkana, kar pomeni vsi predsedniki vlad 
držav, nastalih na območju bivše Jugoslavije plus Albanija. Poleg njih pa še predsednik Evropske komisije 
Jean-Claude Juncker in visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini. 
Slednja že sicer leta vodi dialog med Beogradom in Prištino o normalizaciji odnosov v okviru približevanja 
EU, ki pa je že mesece na mrvi točki. Pred šestimi leti sta namreč v Bruslju takratna predsednika srbske in 
kosovske vlade, Ivica Dačić in Hashim Thaci, parafirala sporazum o odnosih Srbije in Kosova. Dogovor je 
vseboval zavezo, da se državi ne bosta ovirali pri pogajanjih in članstvu v EU. A ker dogovori, tudi tisti 
pravno zavezujoči, v regiji nimajo teže, kot si to predstavljajo v Bruslju, se je dialog med Beogradom in 
Prištino popolnoma ustavil lani novembra, ko je Kosovo uvedlo 100-odstotne carine na srbsko blago. 
Dogovor med Prištino in Kosovom mogoč le daleč od oči javnosti 
Dr. Dušan Spasojević, politolog na Fakulteti za politične vede v Beogradu: "Srečanje voditeljev v Berlinu je 
še eno v nizu sestankov, od katerih javnost v Srbiji mnogo pričakuje, četudi ni povsem jasno, kaj naj 
pričakujemo. Vlada Aleksandra Vučića ima mednarodno podporo zaradi pričakovanj mednarodne 
skupnosti, da je sposobna doseči in izpeljati sporazum s Kosovom, kar pomeni, da Vučiću ustreza čim daljše 
trajanje pogajanj. Za zdaj ostajajo vse podrobnosti pogajanj zaupne. Zato ni jasno, ali je na agendi izmenjava 
teritorija ali neka višja stopnja avtonomije za Srbe na Kosovu. Istočasno obe strani zaostrujeta 
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nacionalistično retoriko. Kar pomeni, da bo dogovor mogoče doseči le daleč od oči javnosti. O uveljavitvi 
sporazuma bo tekel razmislek pozneje." (ka)  
"Srečanje v Berlinu pošilja nekaj sporočil. Nemčija in Francija se zavedata, da so zdaj volitve v Evropski 
parlament in da se bodo institucije EU oblikovale šele jeseni, kar pomeni, da bodo dejansko začele delovati 
šele v začetku naslednjega leta," ocenjuje dr. Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za 
bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). Bećirović še ocenjuje, da želita Berlin in Pariz s svojo iniciativo 
zapolniti omenjeno časovno luknjo ter poskusiti zagotoviti mir in stabilnost v regiji Zahodnega Balkana in 
širše: "Posebej je pomembno pripeljati do konca dialog med uradnim Beogradom in uradno Prištino in 
skleniti pravno obvezujoči sporazum, ki bi ga vsi v regiji spoštovali." 
 

 
Slika: Borut Šuklje: ”Tudi za Nemčijo je teritorialna integriteta balkanskih držav nedotakljiva.” Foto: 
Robert Balen 
 
Nedotakljivost meja na Zahodnem Balkanu 
Ključna želja Nemčije je, da ne pride do izmenjave ozemlja, spreminjanja mej in drugih negotovosti. Tudi 
odličen poznavalec razmer v regiji Borut Šuklje se strinja z oceno, da je za Nemčijo teritorialna integriteta 
balkanskih držav nedotakljiva. Kajti lani se je znova pojavil predlog o delitvi Kosova, kompenzaciji ozemelj 
med Srbijo in Kosovom ter o novih etničnih mejah. Takšen, za varnost Zahodnega Balkana zelo nevaren 
predlog, je imel celo podporo ameriške administracije Donalda Trumpa. Šuklje še meni, da je imel berlinski 
sestanek namen, da prizemlji tovrstne in podobne razmisleke o mogočih drugačnih rešitvah in spremembah 
meja med državami zahodnega Balkana. Eden od takih nevarnih načrtov je zamisel morebitne združitve 
Albanije in Kosova, v primeru, da bi proces popolne normalizacije odnosov Beograda in Prištine trajal 
predolgo. Slednja rešitev bi bila "vabljiva" tudi za makedonske državljane albanske narodnosti, ki bi želeli 
živeti v skupni državi. 
 

 
Slika: Dušan Spasojević: ”Dogovor med Srbijo in Kosovom bo mogoče doseči le daleč od oči javnosti.” 
Foto: Andrej Petelinšek 
 
Dobro, da ni Dodika 
"Morda je še najbolj pomembno sporočilo, da na berlinsko srečanje ni povabljen Milorad Dodik, 
predsedujoči predsedstvu BiH, ki v zadnjem obdobju razvija tezo, da morajo vsi Srbi živeti v eni državi. To je 
poziv in prižiganje vojne, ker je bila ta teza podlaga za nedavne vojne v regiji. To je dober znak, da je Dodik 
izoliran, čeprav ga je pred kratkim sprejel celo papež Frančišek," še izpostavi Bećirović. Direktor IFIMES-a, 
kot zelo pomemben dejavnik na poti k stabilizaciji zahodnega Balkana, izpostavi še pričakovanje, da Severna 
Makedonija začne pristopna pogajanja z EU junija letos, po možnosti pa istočasno še Albanija. A tukaj 
težavo predstavlja kar sogostitelj Berlinskega sestanka, francoski predsednik Macron, ki ni naklonjen (hitri) 
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širitvi EU. Poleg tega EU ni več edina vplivna sila, ki ima v regiji močne interese in vpliv. Srbski predsednik 
Vučić se je prejšnji teden sestal s kitajskim in ruskim predsednikom, Xi Jinpingom in Vladimirjem Putinom, 
zaveznikoma Srbije, ki prav tako ne priznavata Kosova. Svoje interese v regiji pa odločno zastopata še 
Turčija in ZDA. 
Arbitraža v senci pomembnejših regionalnih težav 
Predsednik vlade Marjan Šarec je v Berlinu izpostavil zavzemanje Slovenije za promocijo dobrososedskih 
odnosov, reševanje odprtih vprašanj v regiji, spravo in krepitev regionalnega sodelovanja. Izpostavil bo tudi 
pomen nadaljnjih korakov držav regije v smeri evroatlantskih integracij. Promocija slovenskih stališč v 
arbitražni zgodbi, ki so jih okrepila razkritja hrvaškega prisluškovanja dvojcu Drenik-Sekolec, naj glede na 
probleme, s katerimi se sooča Zahodni Balkan, ne bi bila v ospredju slovenskih lobiranj ob robu konference.  
 
Vestnik, Murska Sobota 
 

• Dolžnost je biti človek do sočloveka. Vida Toš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 18, 2. maj 
2019, str. 4 

Okrogla miza o verskih skupnostih v sodobni družbi 
Spregovorilo pet predstavnikov od sedmih v Prekmurju delujočih verskih skupnosti – »Mi nismo 
sovražniki, mi živimo skupaj. V miru,« je dejala Emöke Rozgony – Dejstvo o sobivanju ver je treba 
pripisati prednikom, ki so znali pametno in preudarno voziti skupaj 
Duhovnik Rimskokatoliške cerkve Franc Zorec, evangeličanski duhovnik Leon Novak, pastor Binkoštne 
cerkve Andrej Bojnec, pastor Krščanske adventistične cerkve Zmago Godina ter predstavnica Reformatorske 
krščanske cerkve Slovenije Emöke Rozgony so spregovorili o o sobivanju verskih skupnosti v Prekmurju in 
širše. 
 

 
Od leve proti desni: pastor Krščanske adventistične cerkve Zmago Godina, evangeličanski duhovnik Leon 
Novak, 
predstavnica Reformatorske krščanske cerkve Emöke Rozgony, duhovnik Rimskokatoliške cerkve Franc 
Zorec in pastor 
Binkoštne cerkve Andrej Bojnec. Fotografija: Vida Toš 
Pred razpravo je navzoče nagovorila Laura Anderson, namestnica odpravnika poslov ameriškega 
veleposlaništva v Sloveniji; projekt, v okviru katerega je bila debata pripravljena, namreč sofinancira 
omenjeno veleposlaništvo. Andersonova je  povedala, da je navdušena nad pluralnostjo in sobivanjem 
različnih verskih skupnosti v Prekmurju, saj podatki, ki jih pozna, 
kažejo, da več kot 80 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v okolju, ki je versko omejevalno in kjer je 
izražanje lastne vere celo nevarno. 
»Spoštovanje vsake osebe, ne glede na njeno versko prepričanje, je ključna sestavina, pomembna ne le za 
varovanje človekovih pravic, ampak tudi za spodbujanje družbe, da bo uspešno živela in se razvijala,« je 
povedala Andersonova. Po njenih besedah je želja ameriške vlade spodbujati vlade drugih držav k 
sprejemanju ukrepov v skladu z mednarodnimi človekovimi pravicami: »Te pa spodbujajo tudi svobodo 
vere. Tudi Slovenijo prištevamo med države, ki zagovarjajo versko svobodo na globalni ravni. Trdim, da tudi 
Slovenija – kot ZDA – jemlje versko svobodo za temeljno osnovo demokracije. Verska svoboda v tem smislu 
je sprejetje naših različnosti, je priznanje drugemu, da ima vsak pravico biti različen od drugega. In prav ta 
pravica biti različen nas vse združuje.« 
Sogovorniki so vsak s svoje plati osvetlili vprašanje o vpetosti različnih verskih skupnosti v to pokrajino, ali je 
ta posledica dediščine in delovanja prednikov ali je versko strpnost mogoče pripisati kakim drugim 



dejavnikom Strinjali so se, da je  dejstvo o sobivanju ver v Prekmurju treba pripisati prednikom, ki so znali 
pametno in preudarno voziti skupaj.  
Pastor Zmago Godina je mnenja, da moramo ljudje, če hočemo živeti bogato in smiselno življenje, 
sodelovati. »K temu sodelovanju lahko vsak od nas prispeva vsaj nekaj majhnega. Že tako, da se zaveda, da 
z našo različnostjo ne ogrožamo drug drugega, ampak drug drugega bogatimo.« Ni pa dovolj le strpnost, 
pravi Godina: »Težimo k razumevanju drugega človeka. S tem ko nekoga bolje razumemo, znamo drugega 
človeka tudi bolje spoštovati in ceniti.« 
Duhovnik Evangeličanske cerkve Leon Novak je prav tako mnenja, da pri sožitju ne gre zanemariti ljudi pred 
nami. »Murska Sobota je imela izredno lepo tradicijo; leta 1910 in pozneje so se vsak petek popoldne po 
Murski Soboti skupaj sprehajali katoliški dekan, židovski rabin in evangeličanski duhovnik. Tako so ljudem 
pokazali, da če se verski voditelji družijo, preživljajo skupaj čas, se pogovarjajo in spoštujejo, si tega želijo 
tudi od drugih. In pri tem se mi zdi najpomembnejše 
dejstvo, da vera ni ločevala, ampak združevala. Zakaj? Ker je bila sprejeta in pravilno tolmačena. In to je 
temelj, na katerem lahko družba zdravo živi in se razvija.« Novak je dodal tudi, da ga moti način 
sprejemanja nacionalnih, državnih in drugih različnosti in da ga moti predvsem to, kako so nekateri 
sprejemali begunce. »Včasih pozabljamo, da je naša dolžnost biti človek. Predvsem človek do drugega 
človeka.« Kar bi, se je strinjala večina govorcev, pomagalo k dvigu družbe na višji nivo. 
Zanimiv primer in dokaz tega, da lahko sobivanje pomaga ljudem, je Reformatorska krščanska cerkev 
Slovenije, ki ima svoje člane v Motvarjevcih. Tam imajo tudi svoje prostore, v katerih izvajajo bogoslužje. Te 
prostore za izvajanje bogoslužja posojajo tudi drugim verskim skupnostim, ki so prisotne v kraju. A ne le 
posoja, skupaj z njimi imajo tudi bogoslužja. 
»To je za nas nekaj normalnega; to sploh ni vprašanje – ali posoditi Rimskokatoliški, Adventistični ali kateri 
drugi cerkvi naše prostore. Mi nismo sovražniki, mi dejansko živimo skupaj. V miru,« je dejala Emöke 
Rozgony.  
Okroglo mizo je kot sklepno dejanje projekta Različni koraki – enake poti pripravilo Društvo za prepih znanja 
in informacij Vöter. 

• Prepir med lastnicama. T. M. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 18, 2. maj 2019, str. 4 
Hotel Diana 
Kupnina še ni poravnana, glede zneska pa se Klepčeva in Belčeva ne strinjata 
 
Kot smo poročali pred kratkim, je okrožno sodišče v Murski Soboti 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. Kot nam je potrdila Belčeva, gre za neplačano kupnino za družbo, ki je v celoti 
znašala 30 tisoč evrov. 
Na omenjeno trditev se je odzvala Klepčeva, ki pravi, da omenjeni znesek ne drži in da je bila dogovorjena 
kupnina drugačna. Na vprašanje, koliko je znašala, odgovarja, da je to poslovna skrivnost, o kateri ne bo 
govorila. Belčeva navedb Klepčeve ne želi komentirati. Pravi, da je sama posel izpeljala pošteno in 
transparentno, dokaze za to pa bo tudi predložila  sodišču, če bo treba. Pri tem še dodaja, da gre za zasebno 
podjetje ter osebni spor med njo in Klepčevo, ki ga bosta rešili sami in ki nima nobene zveze s poslovanjem 
podjetja. 
Klepčeva, ki ima v lasti 90 odstotkov družbe, je s poslovnim partnerjem Željkom Jovanovićem konec 
lanskega leta podjetje kupila od Olge Belec in njenega sina Patricka Belca. Po besedah Belčeve je doslej 
Klepčeva plačala samo en obrok kupnine od dogovorjenih treh, sedanja lastnica pa nam je povedala, da je 
Belčevi predlagala deponiranje preostanka kupnine pri notarju. Ta po njenem mnenju pripada zaposlenim, 
ker jim nekdanje vodstvo med drugim ni izplačalo presežnih ur in jubilejnih nagrad. 

• Na avtobusu podoživeli pot v Zaturce. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 18, 2. maj 
2019, str. 15 

Film Stric Geza ide v Zaturce predstavili v ljubljanskem Kinodvoru 
Odkrivanje zamolčanih zgodovinskih dejstev – Geza Bačič se je najbolj razveselil srečanja s prijateljem iz 
mladosti 
 



 
Slika: Potniki avtobusa pred ljubljanskim mestnim kinom. Fotografija: Matjaž Rust/Kinodvor 
 
Z istim avtobusom in v skoraj identični postavi kot lansko poletje se je v ponedeljek skupina ljudi odpravila 
na potovanje izpred soboške knjižnice. Tokrat na precej krajše, le do prestolnice. Z namenom predstaviti 
izdelek, ki je nastal na njihovi zadnji skupni poti v precej bolj oddaljene Zaturce v Ukrajini. V ljubljanskem 
Kinodvoru so namreč ustvarjalci in protagonisti dokumentarnega filma Stric Geza ide v Zaturce pokazali in 
predstavili prekmursko zgodbo o vojaku Petru Kutošu. 
 

 
Slika: Štefan Kardoš in soproga Metka sta nekaj besed izmenjala z novo direktorico Kinodvora Metko 
Dariš. Fotografija: Matjaž Rust/Kinodvor 
 
Bolje je začeti na koncu, saj si je po ogledu filma precej lažje predstavljati in razumeti dogajanje in občutke, 
ki so lani prevzemali potnike tega avtobusa. Geza Bačič, Kutošev vnuk, je sedel na istem sedežu in tudi 
tokrat kdaj pa kdaj razdajal svoje znanje zgodovine. Pot je minila mirno, v sproščenem vzdušju in ob 
značilnem prekmurskem gostoljubju, ki se je  nadaljevalo tudi v Ljubljani.  

 
Slika: Geza Bačič in Milan Kučan sta nazdravila na vnovično snidenje. Fotografija: Matjaž Rust/Kinodvor 
 
Tam so si prišli film ogledat in čestitat ustvarjalcem tudi prvi slovenski predsednik Milan Kučan, Bačičev 
prijatelj iz otroških let, glasbenik Vlado Kreslin, drugi v prestolnici živeči Pomurci in ljubitelji kulture ter 
filmske umetnosti. 
Sedeži so se dodobra zapolnili še pred projekcijo, uvodne besede pa so pripadle prekmurskemu rojaku, 
igralcu Ludviku Bagariju. »Ta dokumentarni film je za Prekmurce zelo pomemben, kajti govori o zamolčanih 
dejstvih in ne smemo pozabiti  na to, da je v prvi svetovni vojni imelo Prekmurje največji smrtni davek. 
Potomcem enega od prekmurskih vojakov se imamo zahvaliti, da so te slike oživele,« je dejal v ponedeljkovi 
prekmurski ambasadi. Tako so namreč tam živeči Prekmurci včasih imenovali družabne prostore za svoje 
druženje. Nato sta Kinodvor zajela prekmurska beseda in vrtiljak čustev, ki so ga v gledalcih vzbujali filmski 
prizori. 
Cmok v grlu in solzne oči 
Po bučnem aplavzu in izrazih navdušenja občinstva nad filmom so na oder stopili glavni akterji.   
 



 
Slika: Štefan Kardoš, Jože Glažar, Geza Bačič in voznik Janez Kuplen so po projekciji z občinstvom delili 
anekdote s potovanja v Zaturce. Fotografija: Matjaž Rust/Kinodvor 
 
Geza Bačič je tudi tokrat pokazal svojo ljubezen do zgodovine in orisal čas otroštva, ko so nad hišami letale 
formacije  bombnikov. »V začetku aprila 1945 so prišli v našo vas rdečearmejci. Ti vojaki so bili do nas 
prijateljsko razpoloženi, kot da bi bili vitezi okrogle mize. Eden izmed njih mi je podaril pištolo, ki jo še danes 
hranim kot enega najdražjih spominov iz mladosti,« je dejal. Brez njegove navdušenosti nad vojaško in 
splošno zgodovino verjetno ne bi bilo poti v Zaturce in ponedeljkovega podoživljanja poti. »Ljudje v mojih 
letih se precej raje ozirajo v preteklost, ki je dosti bolj bogata, kot 
pa v prihodnost,« je hudomušno pripomnil in dodal, da je hvaležen Štefanu Kardošu in Jožetu Glažarju za 
knjigo in film o Petru Kutošu.  
Da je glavni igralec res živa enciklopedija zgodovine, so se lahko prepričali vsi zbrani. Saj je kot iz rokava 
stresal datume, letnice, imena in zgodovinska dejstva. Tako kot je bilo na poti do Zaturcev. Na posnetkih je 
bil vselej precej gostobeseden in sopotnike zalagal z opisi krajev, preteklega dogajanja in spominov. 
Posnetki prostranih polj, kjer  so bili množični grobovi vojakov, ter pesem, ki jo je deklamiral po tem, ko so 
se odpravili s pokopališča, so marsikateremu gledalcu orosili oko. Bačič 
pa je prevod iz madžarščine povedal s cmokom v grlu. To je presunilo tudi gledalce, kar so mu priznali po 
projekciji, ko je prejemal čestitke. Sam pa se je po ljubljanski premieri pošalil, da je njegova slava sedaj 
dokončno končana. Po predstavitvi v Murski Soboti in Ljubljani je bilo namreč dovolj njegovega 
izpostavljanja javnosti, je pristavil. Naj raje govori zgodba. 
Režiserja in producenta filma Štefan Kardoš in Jože Glažar sta po mnenju mnogih s tem projektom naredila 
veliko za to, da se bodo spomini Bačiča in dogajanje tistega časa ohranili v besedi in sliki. »Človek, ki vidi 
svojega prednika v nekem muzeju,  začne razmišljati o minljivosti. O tem smo se na naših družinskih 
srečanjih veliko pogovarjali in smo se odločili, da bomo 
šli v Zaturce. To je bila Gezova velika želja in mi smo jo nekako izpeljali,« je delil vtise pisatelj Kardoš in 
dodal, da je fotografijo pradedka zagledal na panoju v Pomurskem muzeju Murska Sobota, ko so ob stoti 
obletnici 1. svetovne vojne pripravili razstavo Prišel je glas.  
Z Glažarjem sta sprejela izziv in ustvarila film, ki prav tako ponazarja minljivost, ki pa je žal povezana z 
vojnimi grozotami. Toda s filmom so ostali živi spomini in prizori, ki bodo vedenje o tistem času približali 
tudi mlajšim generacijam. Še sreča, da pisma s podatki iz dunajskega arhiva niso bila takšna, kot so se sprva 
zdela. 

• Nestrpnost in izključevanje ne smeta postati družbena norma. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, 
Murska Sobota, leto LXXI, št. 18, 2. maj 2019, str. 16 

Slovesnost ob 75. obletnici deportacije prekmurskih Judov 
Noči, ki so usodno zaznamovale prekmursko judovsko skupnost – Spomin na someščane še vedno živi 
Na judovskem pokopališču v Dolgi vasi in v lendavski sinagogi so pripravili spominsko slovesnost, s katero so 
zaznamovali 75. obletnico deportacije lendavskih Judov v taborišča smrti. Slovesnosti se je udeležil tudi 
predsednik države Borut Pahor, prisotna pa je bila tudi Erika Fürst, Judinja, ki je preživela holokavst. K 
spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem pokopališču sta položila vence, za njima pa še 
Janez Magyar, župan Občine Lendava, in v imenu države Izrael občinski svetnik Ivan Koncut. 
 



 
Slika: Na judovskem pokopališču v Dolgi vasi je Borut Pahor v spremstvu Erike Fürst položil venec. 
Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Judovsko pokopališče v Dolgi vasi velja za največje judovsko pokopališče v Sloveniji. Tu so pokopani ali bi 
morali biti pokopani Judje iz Lendave in okoliških vasi, pa niso, saj se jih večina, podobno kot preostali 
prekmurski Judje, ni vrnila iz taborišč smrti. 26. aprila je minilo 75 let od takrat, ko so jih množično 
deportirali iz Prekmurja, Lendave, Murske Sobote, Beltinec in okoliških vasi. Temu so sledile še manjše 
deportacije. Od celotne judovske populacije je bilo med vojno pobitih 
85 odstotkov prekmurskih Judov, deset odstotkov od tistih, ki so se vrnili, se je po vojni izselilo, največ v 
Izrael, Ameriko ... Pred vojno močna verska skupnost pa se ni nikoli več obnovila. 
V prostoru minljivosti se dotakneš večnosti 
 

 
Slika: V lendavski sinagogi so spomnili, da se je pred 75 leti začela množična deportacija prekmurskih 
Judov. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Predsednik Borut Pahor je imel v sinagogi tudi krajši nagovor, v katerem je spomnil na tragične dogodke 
pred 75 leti in usodo judovske skupnosti. Povedal je, da je na pokopališču stisnil roko Erike Fürst in imel 
občutek, kot bi se na prostoru  minljivosti dotaknil večnosti. »Na prostoru, ki je hladen, sem čutil vašo 
toplino.« Povabil jo je, da se prihodnje leto ob 75. Obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau 
skupaj udeležita slovesnosti in prehodita pot od železniške postaje 
do spomenika. 
Povedal je še, da je treba v družbi zaznati drobne znanilce sovražnosti. »Vse velike morije se začnejo z 
izključevanjem, zasmehovanjem, nestrpnostjo in takrat, ko ti kazalci izključenosti postanejo samoumevni, 
se na njih navadimo, jih sprejmemo kot družbeno normo. Temu se moramo zoperstaviti, spoštovati ter 
razumeti, da je v naši domovini dovolj prostora za vse,« še pove. Zvočno pismo, v katerem se je zavzel, da 
se taka morija ne zgodi več, pa je ob tej priložnosti poslal tudi rabin slovenske judovske skupnosti Ariel 
Haddad. 
Lendavi so dali neprecenljiv pečat 
Erika Fürst se vsako leto 26. aprila skupaj s potomci drugih Judov na židovskem pokopališču v Murski Soboti 
pokloni spominu svojih prednikov. Povedala je, da je hvaležna lendavski občini in vsem, ki skrbijo za 
dolgovaško judovsko pokopališče in so ga ohranili neokrnjenega, medtem ko je bila v preteklosti v Murski 
Soboti več kot polovica judovskih spomenikov pokradenih ali uničenih. Kar pa je ostalo, je lepo ohranjeno, 
hvaležna je tudi, da so ga pred leti iz spominskega 



parka preimenovali v židovsko pokopališče. 
»V Lendavi skrbimo in ohranjamo dediščino lendavskih in tudi prekmurskih Judov, saj so bili ravno Judje 
tisti, ki so znatno prispevali k razvoju mesta ter usodno zaznamovali družbeno, gospodarsko in kulturno 
podobo Lendave,« je povedal lendavski župan Janez Magyar. Čeprav Judov ni več, se spomin na someščane 
še vedno ohranja v zavesti Lendavčanov. 
Hiše, ulice, sinagoga, ki je postala Muzej holokavsta Slovenije, pokopališče kažejo na to, da so temu mestu 
pustili neprecenljiv pečat in so del identitete mesta. 
Lendava se jih spominja z različnimi dogodki in zaznamovanjem pomembnih datumov, pristopila pa bo tudi 
k projektu Tlakovci spomina, ki jih postavlja nemški umetnik Günter Demnig. 17. septembra bodo pred hiše 
v Glavni ulici umestili imena njihovih nekdanjih judovskih lastnikov. S tem bodo na ulice mesta vrnili svoje 
nekdanje meščane. 

• Želimo popraviti napake preteklosti. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, 
št. 18, 2. maj 2019, str. 16 

26. aprila leta 1944 so nepričakovano potrkali na vrata mnogih prekmurskih judovskih družin in jih odpeljali 
v zbirališča, od tam pa z vlaki v Auschwitz. Ker so to žandarji morali opraviti v spremstvu civilne osebe, so 
mnogi za to vedeli že kakšen dan 
prej, a Judov ni nihče posvaril, pravi zgodovinar Boris Hajdinjak, tudi direktor Centra judovske kulturne 
dediščine Sinagoga Maribor (Sinagoga Maribor). 
 

 
Slika: Od leve Erika Fürst, Boris Hajdinjak in Aleksander Jevšek na spominski slovesnosti ob 75. obletnici 
deportacije prekmurskih Judov. Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
To je bila prva in najbolj množična deportacija prekmurskih Judov, večina med njimi je slab mesec kasne je, 
20. in 21. maja,  umrla v taborišču smrti. Skupno naj bi v drugi svetovni vojni umrlo 387 prekmurskih Judov. 
S tem se je za vedno spremenila kulturna podoba naše krajine, je povedala Metka Fujs, direktorica 
Pomurskega muzeja Murska Sobota, kjer so ob 75. obletnici deportacije Judov iz Prekmurja pripravili 
spominsko slovesnost. 
Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota, je spomnil, da je bilo v preteklosti glede judovske 
kulture storjenih kar nekaj napak, ena od teh je porušenje soboške sinagoge. »Trudimo se popraviti napake 
preteklosti, saj si želimo ohranjati 
spomin na meščane našega mesta. « Ob rekonstrukciji središča mesta bodo v pločnike vgradili spotikavce z 
imeni Judov, ki so v tem mestu živeli. 
Na prireditvi so predvajali dokumentarni film Pisma Eriki Fürst, ki so ga na OŠ Draga Kobala Maribor 
pripravili v sodelovanju s Sinagogo Maribor. V njem Erika Fürst pripoveduje svojo tragično zgodbo, kako je 
bila družina deportirana v taborišče, kjer 
je umrlo veliko njenih sorodnikov, tudi njen oče, in prijateljev. Ko se je z mamo in sestro vrnila domov, jih je 
čakala razdejana in pokradena hiša. Njihovi sosedje in prijatelji pa so se njihove vrnitve iskreno razveselili.  

• Stou lejt gančkoga majoša. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 18, 2. maj 2019, str. 
17 

Spomin na prvi majoš v Gančanih leta 1919 
Mladi so okrašeni vrh nosili po vasi in ročno postavili mlaj, kot so ga njihovi predniki pred stoletjem 
Pred sto leti so se v Gančanih vaški fantje, ki so se vrnili z bojišč prve svetovne vojne, dogovorili, da bodo v 
zahvalo za srečno vrnitev devici Mariji postavili v središču vasi majoš (mlaj). To so tudi storili 30. aprila 1919. 
Iz tega se je razvila tradicija postavljanja majoša v vasi, ki je od leta 2016 vpisana tudi v register nesnovne 
kulturne dediščine pri kulturnem ministrstvu. 



Letos, ko je minilo sto let od prve postavitve, so v Gančanih pripravili več dogodkov. 
Osrednje dogajanje je bilo v torek. Začelo se je dopoldne s krašenjem (kinčenjem) vrha drevesa, popoldne 
pa so najprej mladi nosili okrašen vrh skozi vas. Sledila sta ročno postavljanje majoša ter slovesnost s 
kulturnim programom, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik države Borut Pahor. 
Pri ročnem dvigovanju mlaja sodeluje veliko vaščanov, Franc Zadravec pa že več let skrbi, da postavljanje 
poteka po načrtu in varno. 

 
Slika: Majoš so v soboto postavili na enak način in na istem mestu kot leta 1919. Fotografija: Aleš Cipot 
 
Minulo soboto pa so v vaškem središču prikazali, kako so majoš postavili leta 1919. Postavili so ga na mestu, 
kjer so ga pred stotimi leti, in ob tem pripravili kulturni program. Sledil je blagoslov spominskih znamenj 
prvim postavljavcem majoša in duhovniku Marku Žižku pri kapeli. Zgodovino postavljanja majoša in potek 
postavljanja so predstavili v vaškem domu na razstavi Gančki majoš od priprave do po stavitve. Po maši za 
pokojne in žive postavljavce majoša v šotoru ob starem igrišču so predstavili še knjigo Stou lejt gančkoga 
majoša Majuš 1919 – majoš 2019, katere avtor je Peter Šraj. 
Simbol sreče in veselja do življenja 
Na osrednji slovesnosti ob stoletnici postavljanja majoša je predsednik države Borut Pahor povedal, da gre 
za tradicijo, ki si zasluži občudovanje vse Slovenije. »Prva postavitev je pomenila veselje do življenja in 
srečo, da je bilo konec vojne. Vedno je na majošu tudi zastava. Sedaj je to slovenska zastava in želimo, da 
bo tudi čez sto let na njej slovenska zastava in da bodo 
tu živeli slovenski ljudje, ki se bodo veselili svoje prihodnosti.« Ob tem je podelil Krajevni skupnosti Gančani 
zahvalo predsednika države. »Sklenil sem podeljevati zahvalo predsednika republike posameznikom, 
organizacijam in skupnostim, ki s svojim ravnanjem, vztrajanjem pri praznovanju obletnic, tradicij in šeg 
skrbijo, da se ohranja naš narodni kulturni značaj. 
Da se gradijo mostovi med nami in da skrbimo za to, da so vedno trdni,« je pojasnil.  
Postavljanje majoša je za Gančane pomemben dogodek, je povedal predsednik krajevne skupnosti Igor 
Bakan. »Ponosni smo na naš majoš, ki ga negujemo in ohranjamo. To ni navadno majsko drevo, saj trdno 
povezuje skupnost, pri organizaciji dogodka pa gre za lep primer medgeneracijskega sodelovanja. Nosilci 
postavljanja majoša so lejtniki, mladi, ki so ali še bodo letos dopolnili 18 let.«  
 

 
Slika: Lejtnikom (fantom in dekletom, ki letos praznujejo 18. rojstni dan) so v torek pri postavljanju mlaja 
pomagali tudi drugi krajani. Fotografija: Jure Zauneker 
 



Pri pripravah in postavljanju majoša sodelujejo vsa vaška društva in vsi vaščani, ki pri tem negujejo številne 
elemente kulturne dediščine od ljudskih pesmi in ročnih del do tehničnih veščin. »Dogodek pomeni tudi 
simbolni prehod lejtnikov v odraslost. 
Simbolni pomen pa je imel tudi leta 1991, ko je na njem bila še jugoslovanska zastava. Takrat je vrh majoša 
z zastavo zagorel in od takrat na njem plapola slovenska zastava.«  

 
Slika: Na osrednji slovesnosti so poudarili pomen ohranjanja kulturne dediščine in povezanosti krajanov. 
Fotografija: Jure Zauneker 
 
Pomen majoša za ohranjanje kulturne dediščine je poudaril tudi župan Občine Beltinci Marko Virag, ki je 
spomnil še na druge dogodke leta 1919, ko so se prekmurski Slovenci združili z matičnim narodom. 
»Kulturna dediščina majoša je s poudarkom na mladih, ki so glavni nosilci dogodka. Z njim se že stoletje 
identificira vsa lokalna skupnost, povezanost ljudi in ta lepa tradicija se prenašata tudi na naslednje 
generacije.« 
Majuš 1919 – majoš 2019 
Majoš že vrsto let postavljajo v izvirni obliki, kot ga je pet fantov, ki so se vrnili z bojišč prve svetovne vojne. 
To so bili Martin Sabotin, Matija Kociper, Ivan Sraka, Martin Matko in Ivan Kuzma, je v knjigi Stou lejt 
gančkoga majoša Majuš 1919 – majoš 2019, ki so jo izdali ob obletnici, zapisal njen avtor Peter Šraj.  
Podoben je bil mlaju, kakršnega so videli med prvo svetovno vojno v Rusiji. Prvi dve leti so to počeli 
ilegalno, ponoči, potem pa je to postal javni dogodek. Za mlade iz vasi so večmesečne priprave na 
postavitev majoša vedno pomenile tudi prijetno 
druženje ob večerih, osrednji dogodek pa tudi simbolni prehod v odraslost. Vedno so se trudili, da bi bil 
njihov mlaj najlepši. Do danes se je dogodek vsebinsko in organizacijsko spreminjal in dopolnjeval. 
Postavljanje majoša v Gančanih se začne s pripravo debele smreke. Sledi bogata okrasitev vrija (vrha) z 
okraski iz kreppapirja. Priprave potekajo več tednov, osrednji dogodek pa je vedno 30. aprila. Okrašeni vrh 
drevesa ta dan lejtniki, torej mladi, ki so v tem letu dopolnili 18 let, nosijo od doma ene od lejtnic do 
prireditvenega prostora. Tam pred množico gledalcev spojijo deblo z vrhom in majoš postavijo ročno. Pri 
tem mladim pomagajo tudi drugi krajani, ki so tudi sami bili nekoč lejtniki. 
V prvi polovici prejšnjega stoletja so krajani to drevo imenovali majuš, v zadnjih petdesetih letih pa 
uporabljajo besedo majoš. Najstarejši vaščani tako še vedno pravijo majuš, mlajši pa majoš. 

• Nepozabno in vznemirljivo. Vida Toš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 18, 2. maj 2019, str. 
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Mednarodne izmenjave učencev OŠ Beltinci  
Marca gostili učence iz Madžarske in Francije, aprila bili v Franciji 
Pomladno dogajanje na Osnovni šoli Beltinci je pestro. Februarja so gosti-li  krajši  izobraževalni  obisk  v  
okviru  projekta  šolskih  partnerstev  Erasmus+ »Modern Classrooms, Modern Education«,  torej  moderna  
učilnica,  moderna vzgoja, marca jih je obiskalo 12 učencev iz Madžarske s podporo  inštituta  Goethe,  od  
25.  marca  do  7. aprila pa je potekalo aktivno mednarodno  sodelovanje  z  eno  od  francoskih šol. 
 



 
Slika: Na Osnovni šoli Beltinci je pomlad pestra, opravili so namreč že tretjo mednarodno izmenjavo 
letos. Fotografija: Andreja Žalik Kranjec 
 
 
Sodelovanje se je spletlo prek portala eTwinning in tako so se z učen-ci devetega razreda odločili za manjši  
projekt  s  šolo  iz  mesta  Belleville  v  Franciji.  Najprej  so  raziskovali  in  predstavljali običaje, značilne za 
naše okolje,  potem  so  učenci  vzpostavili  dopisovanje z vrstniki, spomladi pa so bili na vrsti tudi obiski.  
Od 25. do 29. marca so gostili 25 učencev in dva učitelja z osnovne šole Emila Zolaja. Dopoldne  so  imeli  
različne  umetniške,  športne in tehnične delavnice, udeleževali pa so se tudi pouka angleščine, ob 
popoldnevih so sledile ekskurzije na Otok ljubezni v Ižakovce, na Ptuj in v Mursko Soboto. 
Na  začetku  aprila  pa  so  Francozom vrnili obisk. V izmenjavo je bilo vključenih 25 učencev in tri učiteljice. 
Učenci so z novimi prijatelji preživeli skoraj štiri dni. »Pričakovala sem, da bodo  učenci  aktivno  in  v  
realnih  situacijah uporabljali za komunikacijo angleščino. Naši učenci so to tudi res počeli,  vendar  jim  
francoski  učenci  niso bili ravno kos. Z veseljem povem tudi, da so se naši učenci izkazali samozavestni, 
komunikativni, samoiniciativni, vodljivi, prijazni in razgledani mladi ljudje, ki so navdušili učitelje in starše 
gostitelje,« je obisk povzela Andreja  Žalik  Kranjec,  koordinatorica projekta.  
In  kaj  so  povedali  otroci?  Maša:  »Bila  sem  malce  začudena  nad  njihovim  pozdravljanjem,  ko  so  se  
srečali  znanci,  so  se  vedno  dvakrat  poljubili  na  lice.«  Nikki:  »Najbolj  me  je  presenetilo  to,  da  v  šoli  
nimajo  malice.«  Nika:  »Presenetil  me  je  njihov  način  šolanja,  saj  hodijo  v  šolo  zjutraj  in  tudi  
popoldne.«  Gaja:  »Izmenjava z otroki iz Francije je bila zame čudovita  in  posebna  dogodivščina.«  Eva:  
»Gostje  so  nas  toplo  sprejeli  in  nam   omogočili   obilo   zabave,   prav tako smo mi spoznavali njihov 
način življenja, ki je po mojem mnenju bistveno slabši kot naš.« Lara: »Slovo je bilo najtežje in prva sem 
začela jokati.« Nika K.: »Bila sem na smrt prestrašena,  saj  edina  nisem  prej  spoznala  svoje gostiteljice. 
Bila pa je takšna, na kakršno sem upala.« Katjuša: »Z veseljem bi se ponovno vrnila v Francijo.« 
 
Primorske novice, Koper 
 

• Salvator Žitko. Istra in Trst v času fašističnega režima in narodna zavest v Istri: Istra skozi čas (3). 
Primorske novice, št. 96, 26.4.2019, str. 18 
 

• Istra in Trst v času fašističnega režima in narodna zavest v Istri. Dr. Salvator Žitko. Istra skozi čas 
(3.) Primorske novice, Koper, 26.4.2019, št. 96, leto 73, str. 18 

Z razpadom Avstro-Ogrske ob koncu prve svetovne vojne oziroma z Rapalsko pogodbo novembra 1920 je 
Italija v skladu s tajno Londonsko pogodbo iz leta 1915 zasedla večji del Primorske s Trstom in Istro, leta 
1924 pa je z Rimsko pogodbo pridobila še Reko. 
Zgodovinski okvir 
Zgodovinske okoliščine so v Istri narekovale drugačen razvojni tok kot v bližnjih italijanskih deželah. O 
zgodo-vinskem 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. 
Italija je dokaj hitro začela do Slovencev in Hrvatov voditi asimilacijsko politiko, nezadovoljstvo med 
kmečkim prebivalstvom so podžigali tudi novi gospodarski ukrepi, zlasti menjava avstrijskih kron, položaj 
kmetijstva pa se je poslabšal tudi zaradi tega, ker so tržaški trg preplavili cenejši italijanski agrarni proizvodi 
in blago široke potrošnje. 
Velike spremembe za kmete iz zalednih vasi 



Izgubo tržaškega trga so najbolj občutile vasi Brega, Rižanske doline in Šavrinskega hribovja, saj so bile pred 
prvo svetovno vojno skoraj v celoti usmerjene v zalaganje tega velikega tržišča Avstrijskega primorja, ki se je 
s prihodom Italije preimenovalo v Julijsko krajino (Venezia Giulia). Tudi elektrifikacija in industrializacija 
večjih središč, zlasti Trsta, sta povzročili upadanje povpraševanja po proizvodih iz širšega zaledja, zlasti po 
senu in drveh, kmetje pa so se morali preusmeriti v gojenje sadja, zelenjave in se ukvarjati z mlekarstvom. 
Pogoste so bile v tedanjem lokalnem časopisju tudi pritožbe in negodovanja zaradi slabe prodaje vina, 
brezposelnosti in naravnih ujm. K težkemu položaju vasi koprskega zaledja je še dodatno prispevala 
odmaknjenost od večjih središč, predvsem pa slabe cestne povezave. Kmečko prebivalstvo se je večkrat 
znašlo v hudi stiski tudi zaradi slabih letin, saj je bila Istra splošno poznana kot “terra bagnata - terra 
bruciata”, ker so se v njej menjavala obilna deževja in dolga sušna obdobja. V letih 1929-1933 je sledila še 
gospodarska kriza, ki je prizadela tako podeželje kot mesta, zlasti pa je bilo prizadeto vinogradništvo, ki je 
bilo dolga leta glavna kmetijska panoga v Istri. Cena vina je pogosto padla do najnižje meje, toliko, da 
izkupiček od prodaje ni zadostoval niti za odplačilo dolga, ki ga je imel kmet ali kolon za nove trtne nasade. 
Vrtnarstvo je bilo sicer dokaj razvito, vendar le v priobalnem pasu in kot dopolnilna kmetijska panoga. Kriza 
je zajela tudi mlinarstvo na Rižani in Dragonji, kjer je propadla dobra tretjina mlinov. Z izjemo nekaterih 
tekstilnih tovarn, številnih kamnolomov, nekaj rudnikov in ribje industrije v Izoli je bila večina industrijske 
dejavnosti osredotočena v Trstu, Tržiču in Miljah. 
Obramba slovenstva pred italijansko asimilacijo 
Politične sile, ki so pred prvo svetovno vojno delovale med istrskimi in tržaškimi Slovenci ter Hrvati, so bile 
po italijanski zasedbi in po aneksiji Julijske krajine k Italiji prisiljene prilagoditi svojo politiko in organizacijo 
novemu državnopravnemu položaju. Slovenske in hrvaške meščanske stranke so se sredi leta 1919 združile 
v enotno Politično društvo Edinost, katerega naloga je bila predvsem obramba slovenstva pred italijansko 
asimilacijo v narodnostno mešanem Trstu. Hkrati je šlo tudi za razširitev vpliva na tiste množice, ki so se 
kmalu po prvi svetovni vojni pridružile revolucionarnemu socialističnemu gibanju, ker si je obetalo z 
revolucijo rešiti socialno in nacionalno vprašanje. 
V ozračju pariške mirovne konference z negotovo usodo bodočega statusa Julijske krajine in ob zavzemanju 
ameriškega predsednika Wilsona za uveljavitev pravice do samoodločbe narodov ter ob revolucionarnem 
valu, ki je zajel Italijo, se je že v prvih mesecih leta 1919 pojavil fašizem, sprva s formiranjem sekcij borbenih 
fascijev (fasci di combattimento), ki so predstavljale najprimernejši ukrep in sredstvo za vzpostavitev 
ravnovesja z revolucionarnimi silami levice. 
Požig Narodnega doma 
 

 
Slika: Fašistične škvadre pod vodstvom Francesca Giunte so 13. julija 1920 napadle in požgale Narodni 
dom s hotelom Balkan. Foto. Arhiv 
 
Prve resnejše udarce proti socialistični stranki in slovenskim ustanovam v Trstu so namenile že v začetku 
avgusta 1919, ki pa so se kmalu razširili tudi v Istro. D'Annunzijev vojaški pohod na Reko septembra 1919 je 
fašistično gibanje še okrepil, saj je bil Trst eden od zbirnih centrov za zbiranje prostovoljcev. Nasprotja so se 
še zaostrila v letu 1920, in sicer s spopadom v Pulju, 1. maja 1920, višek pa so dosegla 13. julija v Trstu, ko 
so fašistične škvadre pod vodstvom Francesca Giunte napadle in požgale Narodni dom s hotelom Balkan in 
vrsto drugih slovenskih ustanov, uradov, trgovin, skladišč itd. Francesco Giunta in njegovi pripadniki so po 
velikih pogromih in uničevalnih akcijah, ki so dosegle višek s požigom Narodnega doma v Trstu, dan kasneje 
v Pulju, Pazinu in drugih delavskih središčih, spomladi 1921, zlasti v času parlamentarnih volitev, 15. maja 
1921, iskali nove priložnosti za sprožanje nasilja proti tradicionalnim nasprotnikom, se pravi proti 
slovanskemu življu in socialistom. Slednjim je razkol v Livornu na socialistično in komunistično stranko 



precej oslabil enotnost in obrambno učinkovitost. Fašistično nasilje je na dan volitev, 15. maja 1921, 
pripeljalo do spopada njihovih pripadnikov zlasti v Marezigah; marežganski upor je odmeval daleč naokoli, 
tudi v tedanjem časopisju, in spremenil deželo v prizorišče obsednega stanja ter kasnejših represivnih 
ukrepov, hkrati pa pomenil prvo iskro upora proti porajajočemu se fašizmu. 
Škvadrizem kot sredstvo za poenotenje provinc 
Že pred pohodom na Rim, oktobra 1922, je bil položaj fašizma v Julijski krajini torej izredno močan in 
domala nepremagljiv. Pohod na Rim je le še utrdil njegov položaj. Dejansko je fašistični škvadrizem 
predstavljal enega od glavnih in učinkovitih sredstev za poenotenje in spojitev novih provinc - Julijske 
krajine - k italijanski državi, seveda pa tudi zadušitev socialističnega delavskega gibanja in številčne 
slovensko-hrvaške manjšine. Že ob koncu leta 1922 naj bi se razmere v Julijski krajini “normalizirale”, nova 
fašistična oblast pa naj bi “pospešila utečen proces prestrukturiranja tukaj živečega slovanskega 
prebivalstva”, ki je kljub poslabšanju svojega položaja in perspektivi za nacionalni razvoj pričakovalo vsaj 
konec nezakonitega fašističnega nasilja in normalizacijo razmer. Seveda pa lojalnost do novega režima ni 
izključevala dejanske protifašistične usmerjenosti in ostrine boja proti raznarodovanju, ki je v naslednjih 
letih dobival čedalje konkretnejše oblike. Tako imenovane “nove pokrajine” so se torej rojevale v razmerah 
ostrih protislovij med narodnim načelom, državnim interesom in politiko moči, ki so v temeljih 
izpodkopavali možnost sobivanja in sožitja med različnimi narodnimi skupnostmi. 
Prepoved slovenskega jezika 
Nova fašistična oblast je v naslednjih letih najprej pripravila in izpeljala tako imenovano Gentilejevo šolsko 
reformo, sprejeto že 1. oktobra 1923, s katero se je pričela tragična pot slovenske in hrvaške šole v tedanji 
Julijski krajini in posledično primorskega učiteljstva, do konca dvajsetih let prejšnjega stoletja pa je 
fašističnemu režimu uspelo zatreti tudi vsakršno zakonito dejavnost manjšine. Po prepovedi slovenskega 
jezika v javnosti, poitalijančenja šol in krajevnih imen, so zahtevali zamenjavo in izgon slovenskih učiteljev in 
duhovnikov ter ustvarjanje mreže fašističnih organizacij na celotnem območju Julijske krajine. Do leta 1928 
so ukinili vsa slovenska in hrvaška društva, časopise, politične stranke, denarne zavode ter s tem uničili 
temelje slovenskega gospodarstva na Tržaškem. Z uzakonjenim poitalijančevanjem krajevnih imen, imen in 
priimkov je slovansko prebivalstvo izgubilo svoj narodni značaj in identiteto. Z nasiljem so bili torej izbrisani 
znaki in značilnosti nacionalne samobitnosti, manjšina, ki je štela približno 600.000 Slovencev in Hrvatov, je 
prenehala obstajati kot politični subjekt. 
Rojstvo Tigra 
Kot odgovor na fašistično nasilje se je že jeseni 1927 organiziral ilegalni slovenski oziroma primorski 
protifašistični odpor, ki ga lahko označimo tudi kot prvi evropski antifašistični odpor. Tržaška veja ilegalne 
odporniške organizacije Borba je bila najbolj aktivna v letih 1927-1930, program dejavnosti pa je vseboval 
preprečevanje fašizacije prebivalstva, preganjanje kolaboracionizma, varovanje ljudi pred asimilacijo, 
organiziranje bojkota fašističnih ustanov, širjenje prepovedane slovenske pisane besede in protifašistične 
literature. Organizacija je bila tudi odločena, da na nasilje odgovori z nasiljem oziroma z oboroženo borbo. 
To protifašistično gibanje na Primorskem je prišlo v zgodovino z imenom ilegalna organizacija Tigr, ki se je 
začela uveljavljati v tridesetih letih, svojo ilegalno dejavnost pa je razpredla v Trstu in okolici, na Krasu, na 
Pivškem ter v Istri. Protifašistično gibanje, ki je združevalo Slovence in Hrvate v tedanji Julijski krajini, je 
uspešno delovalo dobri dve leti, nato pa je del tajne organizacije Borba v Trstu in Istri izsledila tajna 
fašistična policija. Najprej je padel udarec po hrvaškem delu organizacije v Istri z usmrtitvijo Vladimirja 
Gortana 17. oktobra 1929 in obsodbo drugih članov na dolgoletne zaporne kazni, od 1. do 5. septembra 
1930 pa j e sledil v Trstu proces pred Posebnim sodiščem za zaščito države, v zgodovino je prišel kot Prvi 
tržaški proces, ki mu je decembra 1941 sledil še Drugi tržaški proces. Na prvem procesu so bili štirje voditelji 
Borbe - Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič - obsojeni na smrt in 6. septembra 
1930 ustreljeni na vojaškem strelišču pri Bazovici, ostali obtoženci pa so bili obsojeni na dolgoletne zaporne 
kazni. Bazoviške žrtve so postale simbol upora proti fašizmu, Bazovica pa kraj večnega spomina in simbol 
upora. 
Umik v emigracijo 
Kljub hudemu udarcu se je antifašistična borba nadaljevala, vendar je vodstvo odtlej delovalo pretežno iz 
emigracije na jugoslovanskih tleh. V tridesetih letih se je dejavnost Tigra nadaljevala v obmejnih krajih, 
predvsem na področjih širjenja protifašistične literature, zbiranja informacij in vzdrževanja zvez. Leta 1931 
je Tigr sklenil akcijsko pogodbo z italijanskim antifašističnim gibanjem Giustizia e Liberta, nadaljnji korak pa 
je bil sklenjen decembra 1935, in sicer z akcijskim paktom s Komunistično partijo Italije (KPI), ki je slovensko 



narodnjaško gibanje povabila v skupno antifašistično in obenem protivojno fronto, Tigr pa se je takrat 
razglasil za narodno revolucionarno gibanje Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini. Na Primorskem se je 
začela snovati antifašistična fronta, zlasti med narodnjaško in komunistično mladino pod vodstvom Pinka 
Tomažiča in Alojza Budina, ki je sprejela program boja za združeno Slovenijo, po izbruhu vojne oziroma z 
italijansko okupacijo dela slovenskega ozemlja in nastanka Ljubljanske pokrajine pa se je mreža OF že jeseni 
1941 razširila tudi na Trst in Istro. 
Rešitev je prinesla šele osvoboditev 
Območje Kraškega roba, Rižanske doline in Šavrinije je bilo že v času med obema vojnama, zlasti pa v času 
narodnoosvobodilne borbe, strateško zelo pomembno in razgibano, bodisi zaradi svojega prehodnega 
značaja oziroma povezave s Trstom na eni in Brkini oziroma osrednjo Slovenijo na drugi strani. Tu je močno 
protifašistično gibanje, ki je odigralo pomembno vlogo že v predvojnem času, omogočilo razmah 
partizanskega boja proti okupatorju, ki je svoj prvi višek dosegel ob padcu fašizma oziroma kapitulaciji Italije 
8. septembra 1943. Toda po splošni ljudski vstaji (septembra in oktobra 1943), sta prihod in ofenziva 
nemškega okupatorja povzročila še več žrtev in gorja, ki se je zaključilo šele z nemško kapitulacijo oziroma 
osvoboditvijo Trsta in obalnih mest 30. aprila 1945. 
 

 
 

 

• Po ponedeljku ne bo več opravičil. Borut Šuklje. Primorske novice, Koper, Regionalni horizonti 26. 
04. 2019  

http://www.primorske.si/mnenja/kolumne/regionalni-horizonti/po-ponedeljku-ne-bo-vec-opravicil 
 

 
Slika: Borut Šuklje. Foto: Regionalni horizonti, Primorske novice 
 
Ko so dobili njena vabila, so se spet začeli pogovarjati o njeni moči. Pravzaprav so znova ocenjevali, kako se 
lahko odzovejo. Da bodo morali povabilo sprejeti in se sestanka udeležiti, je bilo razumljivo, saj bi imela 
morebitna zavrnitev neprijetne posledice. 
Ostalo je le vprašanje, kako nastopiti: ali uporabiti diplomatsko preizkušene in umirjene izraze iskanja 
rešitev ali govoriti glasneje, pač prilagojeno razpoloženjem domačih javnosti. Odgovor se je skrival v 
posamičnih ocenah, ali ima nemška kanclerka Angela Merkel, ki je skupaj s francoskim predsednikom 
Emmanuelom Macronom sopodpisnica vabila na pogovor, še dovolj političnega prostora in podpore za 
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urejanje sporov na zahodnem Balkanu. Prav od tega bo odvisen tudi rezultat ponedeljkovega sestanka v 
Berlinu. 
Razumljivo je, da se Merklovi mudi. Ocena, da zaradi novih evropskih volitev in razmeroma kratkega 
drugega dela njenega mandata, bi bila preuranjena. Prav tako bi bila prehitra oznaka, da želi prevzeti 
naloge, ki spadajo v delokrog visoke predstavnice EU Federice Mogherini in komisarja Johannesa Hahna.  
Osrednji del ponedeljkovega pogovora bo zastoj v pogovorih o normalizaciji odnosov Srbije in Kosova. 
Merklova in Macron sta se odločila, da je za pogajanja potrebno postaviti časovne meje. 19. aprila 2013, 
skoraj natanko pred šestimi leti, sta v Bruslju predsednika vlad Ivica Dačić in Hashim Thaci parafirala 
sporazum o odnosih Srbije in Kosova. Dogovorila sta se, da se državi ne bosta ovirali pri pogajanjih in 
članstvu v EU. Dačić je takrat povedal, da je ta dokument tudi odgovor na vprašanje, ali je Kosovo še vedno 
del Srbije, Thaci pa, da je to osnova za normalizacijo odnosov. Res je, da aprila 2013 cilj dialoga še ni bil 
povsem določen, a je bilo docela nedvoumno, da gre za poskus dogovora o popolni ureditvi odnosov 
Beograda in Prištine. Tudi vse možne rešitve so bile že preigrane. Vključno s tisto, ki jo zaradi odziva javnosti 
občasno predstavijo kot novo: o delitvi Kosova, svojevrstni kompenzaciji ozemelj in novih etničnih mejah. O 
občinah na severu Kosova z večinskim srbskim prebivalstvom, ki bi prešle v sestavo Srbije, in delih južne 
Srbije z večinskim albanskim prebivalstvom, ki bi postali del Kosova. Nazadnje so predlog dogovora in 
delitve aktualizirali lani, imel je celo podporo ZDA ter malce bolj zakrito prikimavanje Mogherinijeve in 
Hahna, vendar tudi takojšnjo nemško zavrnitev. Johanna Diemel je sicer namestnica direktorja 
münchenskega društva za jugovzhodno Evropo, toda njeno mnenje radi slišijo tudi izven glavnega mesta 
Bavarske. Avgusta lani je zavrgla morebitni koncept zamenjave ozemelj med Srbijo in Kosovom. Ocenila je, 
da bi bil nevaren v občutljivem trenutku pred referendumom o imenu države v Makedoniji ter zapletenimi 
razmerami v Bosni in Hercegovini in v prostoru, ki se še ni odrekel idejam o veliki Albaniji. Merklova je samo 
ponovila, da je teritorialna integriteta balkanskih držav nedotakljiva. Tudi ameriška politika je kasneje 
postala previdnejša glede morebitnih novih meja na Balkanu. 
V parafiranem sporazumu iz aprila 2013 so ostala vsaj tri nerešena vprašanja. In vsa bodo v ponedeljek 
ponovno odprta. Gre za pravico članstva Kosova v mednarodnih organizacijah in OZN, za oblikovanje 
skupnosti srbskih občin na Kosovu, ki bi dobila široka upravna pooblastila ter svojo vlado in oblikovanje 
kosovskih oboroženih sil. Dodana bodo še vprašanja energetskega koncerna Trepča, pomembnega 
energetskega kompleksa Gazivode ter seveda taks, ki jih je za srbsko blago uvedla Priština.  
Toda vse to je znano in tu novosti ali spremenjenih razlogov za sklic berlinskega sestanka skorajda ni. Razen 
odločitve Merklove in Macrona, da je potrebno določiti časovni okvir razrešitve spornih vprašanj in popolne 
normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovim. 
Zato je bilo prav tako kot vabilo zanimivo pogledati spisek povabljenih državnikov regije. Med njimi je vsaj 
eden, Edi Rama, albanski premier, ki govori o nuji hitrega dogovora Beograda in Prištine, pa tudi o tem, da 
se mudi zato, ker obstajajo v primeru nezmožnosti dogovora drugačne rešitve.  
Dolgoletni nemški minister v vladah kanclerja Helmuta Kohla in kasnejši visoki predstavnik v Bosni in 
Hercegovini, Christian Schwarz-Schilling, je imel januarja letos pogovor s predsednikom Ramo. Kasneje, ko 
je sporočal vsebino povedanega, je najprej poudaril, da se je vse zgodilo leta 2019 in ne kot bi kdo, ob 
slišanem, utegnil pomisliti, leta 1990. Rama mu je pojasnjeval zamisel morebitne združitve Albanije in 
Kosova, saj da se boji, da bi lahko proces popolne normalizacije odnosov Beograda in Prištine trajal 
predolgo ali celo ne bi bil nikoli zaključen. Da je prav zato združitev Kosova in Albanije možnost, ki bi lahko 
postala vabljiva tudi za makedonske državljane albanske narodnosti, ki bi želeli živeti v skupni državi. Rama 
je že pred tem zamisel o združitvi tudi politično operacionaliziral. Da bi morali državi imeti skupnega 
predsednika države, skupno zunanjo politiko, enoten izobraževalen sistem in sistem carin. To je alternativa, 
pravi Rama, če evropska perspektiva držav zahodnega Balkana ne bo vidna in tudi časovno določena. 
Eden redkih uspehov evropske politike v regiji je bil sporazum Makedonije in Grčije o imenu Severna 
Makedonija. Zmagoslavju predsednika makedonske vlade Zoranu Zaeva so sledile predsedniške volitve, 
njihov drugi krog bo, kar ni nepomembno, v nedeljo po berlinskem sestanku. V prvem krogu je z minimalno 
prednostjo, merjeno v desetinkah odstotka, zmagal kandidat vladajoče socialdemokratske stranke Stevo 
Pendarovski. Izbranka stranke pobeglega in sedaj v Budimpešti živečega bivšega premiera Nikole 
Gruevskega, Gordana Siljanovska Davkova, je napovedala, da bo v primeru zmage dosledno zavračala ime 
Severna Makedonija in relativizirala uspeh Zaeva. Ključ drugega kroga makedonskih volitev predsednika 
države je v pomembni meri v rokah albanskih volilcev, saj lahko Pendarovskega podprejo ali pa se volitev ne 
udeležijo in mu s tem preprečijo zmago ter potisnejo Severno Makedonijo v novi zastoj. In novo 



oddaljevanje od članstva v EU. Zamegljeno perspektivo članstva, kot bi rekel Rama, ko omenja tudi 
drugačne rešitve.  
Berlinski sestanek, povabljen je tudi predsednik slovenske vlade Marjan Šarec, je res namenjen predvsem 
določitvi časovnega okvira popolne normalizacije odnosov Beograda in Prištine, pa vendar v isti meri tudi 
politični prizemljitvi razmislekov o možnih drugačnih rešitvah in spremembah meja med državami 
zahodnega Balkana. 
Angela Merkel je izbrala pravi čas za sklic srečanja. 
 
MMC RTV SLO   
 

• Krajani Jelšan bi za varovanje meje povabili Frontex in vojsko. L. L. Jelšane - MMC RTV SLO, STA. 
27. april 2019  

Protestni shod v Jelšanah 
https://www.rtvslo.si/slovenija/krajani-jelsan-bi-za-varovanje-meje-povabili-frontex-in-vojsko/486615  
V Jelšanah se je okoli 400 ljudi udeležilo protesta proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante in 
za varovano mejo. Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je ob tem opozoril na slabšo kakovost življenja 
domačinov. 
 
 

 
Slika: Protestni shod za zavarovanje meje v Jelšanah. Foto: BoBo  
 
Državljani, ki živijo na mejnih območjih, se vsakodnevno srečujejo z nezakonitimi migracijami, posledično pa 
z onesnaževanjem narave, vlomi in poškodovanjem lastnine, "posebej pa je skrb vzbujajoč pojav strahu, da 
se ne moremo svobodno gibati na svojem dvorišču", je razloge za protest strnil predsednik Civilne iniciative 
za varovano mejo Ivan Ceglar, ki je sicer tudi predsednik Krajevne skupnosti Jelšane. 
 

 
Slika: Cegnar zahteva varovanje meje z vsemi tehničnimi sredstvi. Foto: BoBo  
 
Ceglar je ob tem navedel, da je njihov namen, da od pristojnih zahtevajo varovanje schengenske meje, 
skladno z zakoni in zavezami, ki jih je dala naša država ob vstopu v schengenski prostor. 
Civilna iniciativa bi povabila Frontex 
Prav schengen po njegovem mnenju državljanom zagotavlja varnost, "ki je v današnjem svetu 
najpomembnejša dobrina". Sprejemno-registracijski center, ki je predviden na območju mejnega prehoda 
Jelšane, po Ceglarjevem prepričanju niti ne bi bil potreben, če bi mejo varovali skladno z zakonom in pravili 
schengena. 
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Od pristojnih zato zahtevajo, da zagotovijo varovanje meje z vsemi tehničnimi sredstvi. "Izgovor", da je 
premalo policistov, pa po njegovem mnenju ne vzdrži, saj bi Slovenija lahko zahtevala pomoč enot 
Frontexa. Protestniki so svoja stališča izrazili tudi s številnimi transparenti z napisi kot npr. Referendum je 
naša ustavna pravica, Upoštevajte voljo ljudi in Hočemo varovano mejo. 
Župan zahteva več policije in morebiti tudi vojsko 
Mirne protestnike, med katerimi so bili tudi predstavniki civilnih iniciativ iz Bele krajine, Metlike, Velenja, 
Škofij, Gorenjske in Štajerske, je prišel podpret tudi župan Ilirske Bistrice sicer član SD-ja Emil Rojc. 
"Domačini smo navajeni, da mejo prestopamo na mejnem prehodu z dokumenti, in to zahtevamo tudi od 
vseh ostalih," je ob robu shoda poudaril župan. Rojc sicer vidi podobne razloge za protest kot Ceglar, od 
divjih odlagališč do srečanj domačinov s kolonami migrantov, predvsem v nočnem času. "To ljudi vznemirja 
in spreminja način življenja," je opozoril. 
Zahteva po boljšem nadzoru meje po Rojčevih besedah pomeni več policije in po potrebi tudi angažiranje 
vojske. "Seveda pa se zavedamo, da to ni trajna rešitev problematike," je dodal župan, ki se zaveda, da bi 
bilo treba prebežnikom omogočiti dostojno življenje v državah izvora. Glede možnosti, da bi vendarle izvedli 
občinski posvetovalni referendum o centru za migrante, pa je Rojc ocenil, da je to še vedno odprta opcija in 
je odvisna od naslednjih korakov države. 
Županu podporo odrekla lastna stranka 
Stranka SD je na Twitterju zapisala, da ne podpira protestnega shoda v Jelšanah. "Ocene o ravnanju 
posameznih članov SD bodo sprejemali pristojni organi stranke. Ob tem pa pričakujemo, da bo država izzive 
migracijske politike reševala z odprtim in iskrenim dialogom z lokalnim prebivalstvom," so navedli v stranki. 
Med protestniki so bili tudi nekateri vidni predstavniki političnih strank. Poleg poslanca SDS-a Branka 
Grimsa še članica stranke in ustanoviteljica civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan, predsednik 
Domovinske lige in nosilec liste za evropske volitve Bernard Brščič, pa tudi predstavniki gibanja Generacija 
identitete. 

• Na Koroškem kolesarje privabljajo tudi z javnim prevozom. L. L.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 
28. april 2019 

Koroška stavi na kolesarski turizem  
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/koroska/na-koroskem-kolesarje-privabljajo-tudi-z-javnim-
prevozom/486685  
Na Koroškem partnerji nadgrajujejo povezovanje ponudbe kolesarskega turizma s ponudbo javnega 
potniškega prometa, tudi do avstrijske Koroške. Letošnja novost je Štrekna bus med Velenjem in 
Labotom v Avstriji, širi se ponudba uporabe kolesarskega vlaka. 
 

 
Slika: Na Koroškem stavijo na kolesarski turizem. Foto: BoBo  
 
Potem ko so pred dvema letoma dokončno uredili kolesarsko povezavo po Mislinjski dolini, kjer od Otiškega 
Vrha do Gornjega Doliča poteka 24-kilometrska pot z imenom Štrekna, je ta povezava postala priljubljena 
pri Korošcih in tudi širše. Kot so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Koroška (RRA Koroška), velja za 
eno najbolje urejenih kolesarskih povezav v Sloveniji. 
Kolesarsko ponudbo Štrekne letos nadgrajuje vzpostavitev kolesarskega avtobusa Štrekna bus, ki bo 
povezal Velenje, Mislinjsko in Dravsko dolino z Labotom v Avstriji. Skupaj s podjetjema Nomago in 
Verkehrsverbund ob tem uvajajo tudi novo avtobusno linijo javnega potniškega prometa, ki je sploh prva 
čezmejna avtobusna povezava med obema Koroškama po nekaj desetletjih brez te možnosti, so navedli na 
RRA-ju Koroška. Štrekna bus bo avtobus s 30 sedeži in prikolico za 20 koles. Vozil bo na relaciji med 
Velenjem, Mislinjo, Slovenj Gradcem, Dravogradom in kopalnim jezerom v Labotu na avstrijski strani. 
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Povezava do priljubljene kolesarske poti 
Prve vožnje so napovedane že za 1. in 2. ter 4. in 5. maj. Sicer pa bo julija in avgusta vozil vsak dan dvakrat 
dnevno, v maju, juniju in septembru pa ob koncih tedna in praznikih, tako slovenskih kot avstrijskih. Več 
informacij o Štrekna busu je na voljo na spletni strani www.strekna.si, na RRA-ju Koroška pa med drugim 
vse uporabnike prosijo, da ob večjih skupinah svoj prihod najavijo tri dni vnaprej v klicnem centru podjetja 
Nomago. 
Za številne kolesarje bo dobrodošlo tudi to, da bodo lahko v Labotu prestopili na avtobus s prikolico za 
kolesa, ki bo vozil do Wolfsberga v Labotski dolini, kjer poteka tudi med Slovenci priljubljena kolesarska 
povezava R10 po Labotski dolini. 
Narašča število kolesarjev na vlaku do Pliberka 
Že pred dvema letoma pa so v podporo razvoju kolesarskega turizma na Koroškem partnerji v sodelovanju s 
Slovenskimi železnicami uvedli poletne kolesarske vlake ob sobotah po koroški progi od Maribora do Prevalj 
in lani prvič tudi do Pliberka v Avstriji. Lani so vlaki v 11 poletnih sobotah prepeljali slabih 800 potnikov in 
dobrih 200 koles, kar predstavlja 50-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. 
Letos bo poletni kolesarski vlak vozil dvakrat dnevno ob sobotah med 22. junijem in 31. avgustom. Prav 
tako med prazniki 1. in 2. maja, 25. junija in 15. avgusta. Štrekna bus in poletni kolesarski vlak sta tudi del 
mednarodnega projekta Trans-borders, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa. V njem se 
devet ustanov iz Nemčije, Poljske, Češke, Avstrije in Slovenije osredotoča na izboljšanje javnega potniškega 
prometa na robnih in obmejnih območjih srednje Evrope. Iz Slovenije v projektu sodelujeta RRA Koroška in 
Geografski inštitut Antona Melika pri ZRC-ju SAZU-ja. 

• Merklova in Macron skušata zbližati Srbijo in Kosovo. A. V. Berlin - MMC RTV SLO, STA. 29. april 
2019  

Vrha se je udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/merklova-in-macron-skusata-zblizati-srbijo-in-kosovo/486815  
Nemška kanclerka Angela Merkel je skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v 
Berlinu gostila vrh Zahodnega Balkana, katerega cilj je med drugim obnovitev dialoga med Srbijo in 
Kosovom.  
Merklova je pred začetkom poudarila, da se Nemčija in Francija zavedata, da sta obvezani evropski 
perspektivi Zahodnega Balkana. A srečanje se ni ukvarjalo s pristopnim procesom k Evropski uniji, ampak z 
analizo razmer v regiji. "Danes smo začeli razpravo, ne pa sprejemali odločitev," je povedala. 
 

 
Slika: Emmanuel Macron in Angela Merkel prevzemata pobudo pri reševanju težav na Zahodnem 
Balkanu. Foto: Reuters  
 
Macron: Nimamo namena Srbiji in Kosovu določiti rešitve  
Macron pa je poudaril, da sta prioriteti srečanja obnovitev dialoga med Srbijo in Kosovom ter delovanje za 
mir. "Nimamo namena Srbiji in Kosovu določiti rešitve," je poudaril. Po njegovih besedah je treba preučiti 
vse možnosti, ki bi znova omogočile dialog med Beogradom in Prištino. Nemška kanclerka se je zavzela za 
to, da morajo biti z rešitvijo zadovoljni vsi vpleteni. 
Kot je za TV Slovenija poročala dopisnica iz Berlina Polona Fijavž, naj bi bila Beograd in Priština pripravljena 
obnoviti pogovore, a še ni znano pod kakšnimi pogoji, saj se je vrh zavlekel v delovno večerjo.  
Vrha se je udeležila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ki se je 
pred začetkom na dvostranskih srečanjih sešla z voditelji Srbije, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, 
BiH-a in Albanije. Kot so zapisali v njenem uradu, so na teh srečanjih razpravljali o razmerah v regiji. Znova 
so poudarili tudi pomen in zavezanost regionalnemu sodelovanju, dobrososedskim odnosom in spravi, kjer 
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je prespanski sporazum o spremembi imena Makedonije zgodovinski primer. Poleg tega so govorili o 
napredku in perspektivi teh držav na poti v EU, so zapisali. 
Vučić: Pričakujem, da se bomo pogovarjali resno in odgovorno  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po srečanju z Mogherinijevo izrazil pričakovanje, da bodo na vrhu 
izmenjali stališča o Kosovu. "Pričakujem, da se bomo pogovarjali resno in odgovorno," je povedal. Ocenil je, 
da nekateri iščejo "senzacije, da bi ustvarili spor". "Mi ne želimo spora, ampak varovanje stabilnosti, trajni 
mir in začetek reševanja težav, ki vse to preprečujejo," je povedal po poročanju hrvaške tiskovne agencije 
Hina, ki povzema srbske medije. 
 

 
Slika: Voditelji, zbrani za okroglo mizo. Foto: EPA  
 
Pogovori se bodo nadaljevali, ko bo Kosovo ukinilo carine  
Ponovil je, da je treba rešitev za Kosovo najti s kompromisom in da je Srbija proti spreminjanju meja. Dodal 
je, da bodo pogovore s Prištino nadaljevali, ko bo Kosovo ukinilo carine na blago iz Srbije in BiH-a. A ne 
glede na to, kaj se bo zgodilo na današnjem vrhu, se bo "treba pogovarjati z Albanci". "Vsako težavo je 
treba reševati s pogovori, ni drugega načina," je poudaril. 
Thaci od srečanja ne pričakuje čudeža  
Kosovski predsednik Hashim Thaci, ki se je prav tako sešel z Mogherinijevo, pa je dejal, da bo Kosovo še 
zaostrilo ukrepe, če bo Beograd nadaljeval agresivno politiko proti njemu. Carine je označil za "zakonito 
pravico". "Za nas, naše sosede in samo Evropsko unijo je sporazum med Kosovom in Srbijo življenjskega 
pomena za skupen napredek. Po sporazumu med Severno Makedonijo in Grčijo bi ta sporazum prinesel še 
več miru in stabilnosti v regijo," je poudaril. Priština ima po njegovih besedah pri doseganju miroljubnega, 
končnega in vseobsegajočega sporazuma s Srbijo podporo Washingtona, EU-ja in celotnega sveta. Ocenil je, 
da EU v tem procesu ni enoten. Dialog in sporazum pa nista mogoča brez ZDA. Poudaril je, da od 
današnjega srečanja ne pričakuje čudeža. Kot ključno je navedel, da Srbija prizna Kosovo kot neodvisno 
državo. 
Šarec: V soseščini potrebujemo mir in stabilnost  
Vrha v Berlinu se udeležuje tudi slovenski premier Marjan Šarec. Pred srečanjem je v intervjuju za nemško 
medijsko mrežo RND ocenil, da je Balkan že od nekdaj zapleten, a da je za Slovenijo pomembno, da ostaja 
EU v regiji aktiven in se zavzema za širitveni proces. "V naši soseščini potrebujemo mir in stabilnost," je 
dodal. 

• Vajgl na sodišču v Madridu branil katalonske voditelje.  A. V. Madrid - MMC RTV SLO, STA. 29. 
april 2019  

Puigdemont ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/vajgl-na-sodiscu-v-madridu-branil-katalonske-voditelje/486804  
Slovenski evropski poslanec Ivo Vajgl je na španskem vrhovnem sodišču v Madridu pričal na sojenju 
nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so obdolženi upora in zlorabe javnih sredstev zaradi referenduma o 
neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017.  
Vajgl je nastopil kot priča na predlog obrambe v primeru obdolženega nekdanjega dolgoletnega evropskega 
poslanca, člana Zelenih, in nekdanjega katalonskega zunanjega ministra Raula Romeve. 
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Slika: Ivo Vajgl med pričanjem na sodišču v Madridu, kjer je nastopil kot priča obrambe Raula Romeve. 
Foto: EPA  
 
Poglavitna teza, ki je zanimala sodišče, je bila, ali so imeli nekdanji katalonski zunanji minister Romeva in 
preostali obdolženci, ki so pripravljali referendum, rezervni načrt, po katerem bi uporabili tudi nasilna 
sredstva. 
Vprašanje se je glasilo, ali je bilo o tem kdaj govora v Evropskem parlamentu, ki ga je Romeva obiskal 
januarja 2017, oziroma ko je marca istega leta obiskal Ljubljano. Sodišče je zanimalo tudi, ali je nekdanji 
evropski poslanec Zelenih v svojih govorih spreminjal svoje stališče, zlasti glede sredstev, ki bi jih lahko 
uporabili v Kataloniji za dosego političnih ciljev. 
Vajgl: Romeva vedno na strani mirnega reševanja sporov  
Vajgl je zelo odločno zanikal kakršen koli pomislek na to, saj je bil Romeva v vsakem svojem nastopu, tudi v 
imenu svojih obdolženih kolegov, vedno na strani mirnega reševanja sporov, dialoga in sporazuma, so 
sporočili iz pisarne evropskega poslanca iz Slovenije. Tudi referendum, ki so ga pripravili in izvedli leta 2017, 
je bil zasnovan kot referendum na osnovi dogovora s špansko vlado, je poudaril. 
Tožilstvo za 12 voditeljev zahteva od sedem do 25 let zapora  
Vajgl, vodja neformalne skupine v Evropskem parlamentu Platforma dialog EU - Katalonija, ki združuje okoli 
50 evropskih poslank in poslancev iz šestnajstih držav, je kot priča nastopil na predlog obrambe v primeru 
Romeve. 
Sojenje 12 nekdanjim katalonskim političnim in civilnodružbenim voditeljem zaradi njihove vloge pri 
poskusu odcepitve se je začelo februarja letos. Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva zaporne kazni v 
višini od sedem do 25 let. 
Sanchez bo zelo verjetno moral v vlado sprejeti tudi Katalonce  
Vajgl je pri tem ob izidih nedeljskih parlamentarnih volitev v Španiji, na katerih so zmagali socialisti, ocenil, 
da španska vlada ne bo mogla mimo sporazuma s Katalonci. "Premier Pedro Sanchez bo zelo verjetno moral 
sprejeti v vladno koalicijo vsaj eno izmed katalonskih političnih strank, ki kot svoj cilj zagovarjajo 
osamosvojitev," je poudaril evropski poslanec. 
 

 
Slika: Nekdanji katalonski vodja Carles Puigdemont je pred aretacijo in sojenjem zbežal v Belgijo. Foto: 
EPA  
 
Rdeča luč za Puigdemonta  
Medtem pa je španska volilna komisija odločila, da nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki se je 
zatekel v Belgijo, ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah, kjer bi sicer moral biti nosilec liste svoje 
separatistične stranke JxCAT na majskih volitvah. Kandidaturo so prepovedali še nekdanjima katalonskima 
ministroma Toniju Cominu in Clari Ponsati, ki sta prav tako zbežala iz Španije.  
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• 3,5 odstotka : moč uličnih protestov / Janko Lorenci. – št. 17, 26.04.2019, str. 17 
https://www.mladina.si/190740/3-5-odstotka/  
Pripadniki gibanja Extinction Rebellion, ene iz nepregledne množice okoljskih organizacij, so več dni zapored 
ustavljali promet v središču Londona. To je bil fizično izražen poziv politiki, naj se naposled zgane zaradi 
podnebnih sprememb. Po svoje pa tudi izraz obupa nad jalovo demokracijo; vse očitneje je, da volitve niso 
pot do večjih sprememb. Kajti tudi bogati Zahod se zvija v kopici problemov, nezadovoljstvo je množično, 
etablirana politika pa se nanj ne odziva. 
Logična posledica tega je množenje demonstracij, stavk, bojkotov – civilne nepokorščine vseh vrst. Družbeni 
nemir se seli na ulice v Franciji, Srbiji, Španiji, ZDA, Nemčiji, Alžiriji … Nezadovoljstvo si mimo zamašenih 
parlamentarno-strankarskih poti išče druge kanale sproščanja. 
Ali lahko vsi ti ulični protesti sploh kaj prinesejo? V čem je njihova moč? Korakanje množic samo po sebi ne 
spremeni ničesar. Toda množica, ki se giblje, kriči, ki jo nosijo ista čustva, iste zahteve, ima telesno, vizualno 
in psihološko težo. Jezna množica na ulici napravi bistveno močnejši vtis kot internetna peticija. Množica na 
ulicah je množica, nevidni podpisniki peticije nekako ostanejo posamezniki, tudi če jih je kot listja in trave. 
Toda med fizično in virtualno množico obstaja simbioza: ob pomoči družabnih omrežij se posamezniki laže 
organizirajo v realno množico. 

https://www.mladina.si/190740/3-5-odstotka/


Moč demonstrirajoče množice je tudi v grožnji, v kaj vse lahko prerastejo protesti. Lahko izražajo nekaj, kar 
je v zraku, a še ni jasno artikulirano. Iz majhnih lahko čez noč postanejo orjaški. Tu, kot da gre za nekakšen 
magnetizem: ko protestna množica doseže neko velikost, lahko računa na nove člane – tiste, ki mislijo in 
čustvujejo podobno, a se neradi izpostavljajo in se kot protestniki počutijo varne šele, ko je množica dovolj 
velika. V uličnih protestih se skriva bistveno več angažiranosti in energije kot na primer v podpisovanju 
peticij. Zato so tudi bolj nepredvidljivi. Zato lahko rodijo potentne voditelje. Zato so lahko napoved 
revolucije. Zato se lahko sprevržejo v nasilje. So, skratka, zamolkla grožnja, ki lahko prav zaradi tega kaj 
doseže. 
Resni protesti so znamenje, da se v družbi nekaj kuha. Njihovo sporočilo je včasih jasno in konkretno, včasih 
megleno. Seveda niso kar vse manifestacije civilne nepokorščine pozitivne – mnoge organizirajo skrajni 
desničarji in ogroženi avtokrati. Izrazit primer produktivnih protestov smo v Sloveniji doživeli z vstajami v 
letih 2012/13, ki so odnesle Janševo koalicijo in pripomogle k nastanku politične alternative. Na splošno pa 
ostajajo protesti in njihovi učinki nepredvidljivi; včasih rohnijo impresivne množice, zgodi pa se nič, včasih 
majhna skupina sproži velikanske proteste in globoke spremembe. 
No, popolna uganka vendarle niso. Ameriška politologinja Erica Chenoweth je temeljito proučila na stotine 
večjih protestov (z vsaj 1000 udeleženci) po letu 1900, namenjenih ozemeljski osvoboditvi ali 
strmoglavljenju oblasti. Ugotovila je predvsem dvoje. Prvič, miroljubne oblike civilnega odpora od leta 1900 
do 2006 so bile dvakrat bolj učinkovite kot nasilne. Nenasilne kampanje so bile v povprečju štirikrat bolj 
množične kot tiste z elementi nasilja, pogosto pa tudi bolj reprezentativne glede spola, starosti, socialnega 
položaja itd. Druga ugotovitev: noben protest, vstaja, upor … ni bil neuspešen, če je v njem aktivno 
sodelovalo vsaj 3,5 odstotka prebivalstva, številni pa so bili uspešni s še nižjo udeležbo. 
To so slabo znane, a tudi za prihodnost pomembne ugotovitve. Svet je poln težav, vendar caplja na mestu, 
napetosti pa se kopičijo. Bolj ko se bo volilo v prazno, bolj bodo ulice polne jeznih ljudi, bolj se bo civilna 
nepokorščina stopnjevala. Zlasti na treh področjih – klasično demokratičnem (več svoboščin, volitve, ki 
lahko kaj premaknejo…), socialnem (več kruha, več enakosti) in ekološkem (ustavimo uničevanje planeta). 
Vsa tri področja so povezana, a zlasti na ekološkem bo civilna nepokorščina prej ali slej dobila razsežnosti 
pandemije. Res so okoljska gibanja razdrobljena in pisana, toda scela imajo orjaški potencial. Počasi morda 
že nastajajo zametki planetarne civilne družbe. Pač zato, ker je okolje tako ogroženo, ker postaja grožnja 
več kot očitna in ker je tako univerzalna (zadeva vse ljudi) in prvinska (nič ni bolj elementarnega od narave). 
Prav zaradi univerzalnosti in prvinskosti sega čez običajne politične, ideološke, kulturne, socialne delitve – 
pri čemer kasta bogatih in vplivnih misli, da ji bo prizaneseno, ker jo bo reševal denar. Do neke točke jo bo, 
a potem jo bosta dohitela ranjeno okolje in ljudski bes. Sicer pa se prva znamenja strahu kažejo tudi na 
eminentnih točkah dobičkarjev v sedanjem položaju. Primer: guvernerja britanske in francoske centralne 
banke sta zapisala, da podnebne spremembe ogrožajo globalni finančni sistem, zato ga je nujno reformirati. 
Nenasilna civilna nepokorščina je del demokratične igre, je celo človekova pravica. Brez nje ne bi bilo 
množice danes samoumevnih dosežkov, z demokracijo vred. A do tega se je bilo treba dokopati s pritiskom. 
To velja tudi za prihodnost. Živimo v (neokapitalističnem) sistemu, v ogromni Ponzijevi shemi, ki pa ne more 
rasti v nedogled; če nič drugega, jo bo ustavila fizična omejenost planeta. Za kolikor toliko pravočasne 
spremembe je treba vsaj približno vedeti in povedati, proti čemu in za kaj si. In potem izvajati pritisk. V 
demokraciji ne more dolgoročno nobena oblast zmagati proti volji ulice. V Nemčiji znaša tistih magičnih 3,5 
odstotka prebivalstva slabe tri milijone, v Sloveniji 70 tisoč ljudi. Francoski pisatelj Georges Bernanos je 
dejal: Bog nima drugih rok kot naše.  

• Slabo kaže : mir v Bosni …  : Hrvaška /Heni Erceg. – št. 17, 26.04.2019, str. 40 
https://www.mladina.si/190742/slabo-kaze/ 
Mir v Bosni ima možnosti samo, če se ustavi sovražni odnos Zagreba in Beograda do Sarajeva in se odreče 
podpora srbski in hrvaški fašistični stranki v Bosni, katerih voditelja si na vse kriplje prizadevata za 
ohromitev državnih institucij BiH, končni namen tega pa je delitev Bosne in palestinizacija Bošnjakov. 
Pametni ljudje so zaskrbljeni za prihodnost Bosne in Hercegovine, toda hudiča, kako da njihova svarila, da bi 
v tej državi spet lahko izbruhnili spopadi, veljajo – prav kakor na začetku devetdesetih let – za pretirano 
zloslutna, celo preganjavična. Čeprav Hrvaška tam nemoteno izvaja vohunsko vojno in je ob razkritju, da so 
hrvaške tajne službe poskušale novačiti državljane Bosne za svoje mračnjaške protibošnjaške naklepe, 
premier le cinično odmahnil z roko. Sicer pa je že nekaj let, odkar sta na oblasti desničarska HDZ in posebej 
predsednica države, vmešavanje v notranje zadeve Bosne edina pomembna zunanjepolitična dejavnost 
Hrvaške. Zato je uradni Zagreb dejansko v celoti prevzel politiko HDZ BiH, lahko pa rečemo tudi nasprotno, 
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politiko popolne usklajenosti in sodelovanja te stranke s fašistično Republiko srbsko v skupni akciji rušenja 
BiH. Pri pokroviteljskem odnosu do sosednje države Hrvaška zahrbtno izkorišča svoje članstvo v EU in 
dogaja se, da je edina članica unije, ki glasuje proti izvozu nekaterih bosanskih izdelkov, kot se je zgodilo 
recimo nedavno, ko je dala veto na izvoz piščančjega mesa nekaj malih proizvajalcev iz BiH na trg EU. 
Zloba, laži in sramotenje najočitneje zaznamujejo ravnanje hraške diplomacije v Bosni, predsednica Hrvaške 
vztrajno blebeta o več tisoč islamskih teroristih, povratnikih iz Sirije v BiH, te njene z ničimer utemeljene 
trditve pa so vrhunec dosegle z nedavno akcijo hrvaških vohunov, ki so državljana Bosne z resnimi 
grožnjami prisilili, da je v Doboju prevzel orožje in razstrelivo, potem pa so o tem obvestili policijo in medije, 
da bi Bosno oblatili kot leglo muslimanskih teroristov in grožnjo Evropi. To bedno vohunsko akcijo je vodil 
hrvaški konzul v Tuzli, bolj znan kot upravitelj medvojnih koncentracijskih taborišč hrvaške vojske v tako 
imenovani Herceg-Bosni. Vse skupaj se je končalo z razkritjem žvižgača, ministra za varnost BiH, in 
pometanjem škandala pod preprogo. 
V glavnem, Bosni slabo kaže, poleg vsega se zdaj še nezakonito oborožuje že tako številni rezervni sestav 
policije Republike srbske in dolge cevi grozeče razkazuje na cestah, ki vodijo v Sarajevo. Množico 
oboroženih uniformirancev menda potrebujejo za boj proti požarom, poplavam … kot trdi Milorad Dodik, 
predsednik te nevarne tvorbe, ki se opira na Srbijo in Rusijo in je deležna precejšnje pomoči hrvaških 
nacionalistov. Namen rožljanja z orožjem Republike srbske, katere vodja grobo zanika genocid v Srebrenici 
in ga razglaša za »bosanski mit«, je seveda resno zastraševanje državljanov Bosne in regije v celoti, pa tudi 
podpihovanje nestrpnosti do muslimanskih beguncev, za katere je Bosna eden od ciljev na poti v Hrvaško in 
naprej. Nevarne vezi med srbskim in hrvaškim fašizmom v BiH, sodelovanje Milorada Dodika in 
zagovornikov Herceg-Bosne – pred kratkim tudi formalno slavljene z blagoslovom hrvaške oblasti, čeprav so 
bili voditelji te tvorbe zaradi kopice zločinov obsojeni v Haagu, njen politični tvorec Franjo Tuđman pa velja 
za udeleženca »skupnega zločinskega projekta« – poteka prav v času, ko so odnosi med Hrvaško in Srbijo 
najslabši. Očitno je edina stična točka med srbskimi in hrvaškimi vladajočimi nacionalisti Bosna, točneje 
razgradnja in dokončna ozemeljska delitev te države. Tako kot sta si jo tedaj, med vojno, zamislila Tuđman 
in Milošević, njuni jastrebi pa se ji niso nikoli odrekli. 
Prisvajanju Bosne je posebej naklonjena predsednica Hrvaške, ki jo med drugim prav zato bosanski Hrvati 
imenujejo »naša predsednica«, njena celotna diplomacija pa je usmerjena v ustvarjanje incidentnih 
razmer v Bosni, spodbujanje strahu pred muslimanskimi teroristi in s tem pridobivanje glasov hercegovskih 
Hrvatov, neusahljive volilne baze HDZ. Zato neodgovorno in prostaško prekraja zgodovino, da bi popolnoma 
minimizirala BiH kot državljansko, suvereno državo, zato je pred kratkim bleknila: »Vi, Hrvati, v BiH niste 
gostje ali nacionalna manjšina, ampak ste njen najstarejši konstitutivni narod.« Kaj torej napraviti z 
»zgodovinarko« na čelu države, ki ne ve, da so narodi v današnji obliki začeli nastajati šele sredi 19. stoletja 
in da Bosna ni bila nikoli niti srbska niti hrvaška država? Govorimo o predsednici države članice EU, ki je 
hvalila nedavno razsodbo haaškega sodišča, s katero je to vojnega zločinca Radovana Karadžića obsodilo na 
dosmrtno ječo, niti najmanj pa ji ni bila všeč razsodba istega sodišča, v kateri je to ugotovilo, da je tako 
imenovana Herceg-Bosna »plod skupnega zločinskega projekta, katerega namen je bilo oblikovanje hrvaške 
entitete v BiH in združitev te s sosednjo Hrvaško«. Mir v Bosni ima zaradi vsega tega možnosti samo, če se 
ustavi sovražni odnos Zagreba in Beograda do Sarajeva in se odreče podpora srbski in hrvaški fašistični 
stranki v Bosni, katerih voditelja si na vse kriplje prizadevata za ohromitev državnih institucij BiH, končni 
namen tega pa je delitev Bosne in palestinizacija Bošnjakov. 
Toda mar od mednarodne skupnosti res lahko pričakujemo kaj takega? Saj njen odposlanec za BiH ne vidi 
nobene nevarnosti v vnovičnem oboroževanju Srbov. Tako kot so evropski zavetniki leta 1995 mislili, da je 
Srebrenica prijetno letovišče, ne pa množično grobišče. Je torej nerealno, če trepetamo pred ponovitvijo 
krvave vojne zgodbe?  
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Napetost pred majskimi evropskimi volitvami vse bolj narašča. Tradicionalne stranke na evropski zmerni 
desnici in levici so prepričane, da bi morebitni velik uspeh populističnih in evroskeptičnih strank zadal 
močan udarec enotnosti EU. Na drugi strani populisti trdijo, da lahko le oni rešijo Evropo. 
 

 
Slika: Matteo Salvini s svojimi evroskeptiki iz Evropskega zavezništva ljudstev in narodov. Salvinijevo 
Evropsko zavezništvo ljudstev in narodov, ki je bilo ustanovljeno v Milanu aprila letos in katerega del želi 
biti tudi slovenska Domovinska liga, na evropskih volitvah upa na največ sedežev v Evropskem parlamentu. 
Zelo verjetno je, da se bo bodo te stranke okrepile, a veliko vprašanje je, ali bo zavezništvu uspelo postati 
največja poslanska skupina v Evropskem parlamentu. Foto: Reuters 
 
Velika verjetnost je, da se bodo na majskih evropskih volitvah okrepile tiste desne stranke, za katere je poleg 
zahtev po omejevanju priseljevanja značilen tudi evroskepticizem, čeprav se zadnje čase - tudi zaradi težav, 
ki jih ima Velika Britanija glede brexita - izogibajo odkritim zahtevam po izstopu posameznih držav iz EU ter 
bolj poudarjajo suverenost članic in nasprotovanje federalizaciji Unije. Prvi človek teh strank je italijanski 
notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini. Ta je v začetku aprila v Milanu z nemško AfD, Dansko ljudsko 
stranko in Stranko Fincev napovedal novo zavezništvo populističnih strank, imenovano Evropsko zavezništvo 
ljudstev in narodov. Pozneje so pripravljenost za sodelovanje med drugim izrazili še avstrijski svobodnjaki, 
belgijski Vlaams Belang in Nacionalni zbor Marine Le Pen. 
Šef Matteo Salvini 
Evropsko zavezništvo ljudstev in narodov, katerega vodilni kandidat na evropskih majskih volitvah bo seveda 
Salvini in bo po volitvah v Evropskem parlamentu oblikovala poslansko skupino, je poskus združevanja desnih 
populističnih strank, ki so bile do zdaj v Evropskem parlamentu razdeljene na tri poslanske skupine - Evropo 
narodov in svobodo (ENF), Evropo svobode in neposredne demokracije (EFDD) in Evropske konservativce in 
reformiste (ECR). Poglejmo, katere so najmočnejše evropske populistične stranke, ki bodo po majskih volitvah 
mešale štrene Evropski ljudski stranki, evropskim socialistom in evropskim liberalcem. 
Prvi je seveda Salvini, ki s svojo trdo politiko do nezakonitih migrantov postaja vse bolj priljubljen med Italijani 
in tudi drugimi Evropejci. Pod Salvinijem je Severna liga pred lanskimi volitvami postala le Liga, da bi bila bolj 
privlačna tudi za volivce v osrednji in južni Italiji, namesto Rima pa je glavna tarča »ligarjev« postal Bruselj. 
Salvini tako graja EU, evro pa je celo označil za zločin proti človeštvu. Dejstvo je, da je Italija največja 
poraženka sprejema evra in da je bes nad Brusljem, skupno evropsko valuto in EU v naši zahodni sosedi 
precejšen. To je na lanskih volitvah še najbolj izkoristilo levoliberalno populistično Gibanje petih zvezdic, a 
zadnje čase na valovih protibruseljskega populizma naj bolj spretno deska Salvinijeva Liga, ki bi jo po zadnji 
anketi volilo skoraj 37 odstotkov Italijanov. Če bo Liga obdržala tolikšno podporo, bo imela v novem 
Evropskem parlamentu veliko sedežev - trenutno ima Liga, ki je članica ENF, le šest od skupno 73 italijanskih 
evroposlancev. 
Vse manj evroskeptična Marine Le Pen 
 
 

 



Slika: Nacionalni zbor Marine Le Pen je pred evropskimi volitvami objavil predvolilni mianifest, v katerem 
ni več izstopa Francije iz EU in ponovne uvedbe nacionalne valute. Foto: Reuters 
 
En sedež več od Italije ima v 751-članskem Evropskem parlamentu Francija. Največ jih ima trenutno 
Nacionalni zbor (do junija znan kot Nacionalna fronta), in sicer 15. Nacionalni zbor Marine Le Pen lahko na 
podoben uspeh upa tudi letos - po anketah se bori za prvo mesto z Macronovo Republiko na pohodu (REM). 
»Lepenovci« so seveda že tradicionalno zagovorniki omejevanja priseljevanja, prav tako kot Salvinijeva Liga 
pa zagovarjajo ukinitev sankcij proti Rusiji. Le Penova, ki ima težave pri najemanju posojil pri francoskih 
bankah, zaradi česar si sposoja denar za financiranje kampanj pri ruskih bankah, je občudovalka ruskega 
predsednika Vladimirja Putina in ga ima za branilca evropske krščanske civilizacije. Nekdaj je bila zagovornica 
izstopa Francije iz EU (tako imenovani frexit) in ponovne uvedbe nacionalne valute frank, a se je zdaj oddaljila 
od teh zahtev, saj, kot piše spletna stran France24, povzročajo negotovost pri volivcih. 
Poleg tega lahko francoski volivci vidijo, da so zagovorniki brexita pred referendumom veliko obljubljali, zdaj 
pa obljub ne morejo izpolniti. Nacionalni zbor, ki je v trenutnem sklicu Evropskega parlamenta član ENF, v 
predvolilnem manifestu pred majskimi volitvami napoveduje v primeru zmage Evropskega zavezništva 
ljudstev in narodov revizijo evropskih po godb in nadomestitev Evropske komisije s tajništvom, ki bo 
opravljalo le administrativna dela. A francoski politični analitiki opozarjajo, da bo Le Penova za svoj načrt 
morala dobiti soglasno podporo Evropskega sveta, v katerem so voditelji držav članic, kar pa je malo verjetno. 
Na čelu kandidatne liste Nacionalnega zbora na majskih volitvah bo komaj 23-letni Jordan Bardella, ki ima 
italijanske korenine in je velik Salvinijev občudovalec. 
AfD grozi z dexitom 
V Nemčiji je glavna evroskeptična in populistična stranka Alternativa za Nemčijo (AfD). Ustanovljena je bila 
leta 2013 kot protievrska stranka, ki je zahtevala ponovno uvedbo nemške marke, leta 2015 pa je postala 
glavna nasprotnica nemške kanclerke Angele Merkel in njene politike odprtih vrat za migrante. AfD, ki je od 
volitev leta 2017 najmočnejša opozicijska stranka v bundestagu, je zlasti močna na vzhodu Nemčije, na 
državni ravni pa je trenutno po anketah z okoli 14 odstotki četrta najbolj priljubljena stranka. Ne evropskih 
volitvah leta 2014 je protievrska AfD dobila sedem poslancev od skupno 96 nemških, a zdaj zaradi razkolov v 
stranki v preteklih letih jo v Evropskem parlamentu zastopa samo poslanka Beatrix von Storch, ki je članica 
poslanske skupine EFDD. Pred letošnjimi evropskimi volitvami je AfD sprejela program, v katerem je zapisala, 
da bo po teh volitvah zahtevala radikalne reforme v EU - vrnitev večine pristojnosti nacionalnim državam in 
preoblikovanje EU v zgolj v nekakšno prostotrgovinsko območje. Če njenih zahtev ne bodo sprejeli, seveda 
če bo imela oblast, bo zahtevala odhod Nemčije iz EU (dexit) oziroma nadzorovano samorazpustitev EU. AfD 
v svojem predvolilnem programu tudi nasprotuje evru in zahteva ukinitev Evropskega parlamenta. 
Evroskeptiki onkraj Karavank 
Vplivni in pomembni člani Evropskega zavezništva ljudstev in narodov bodo tudi avstrijski svobodnjaki, ki od 
leta 2017 z Avstrijsko ljudsko stranko vladajo v naši severni sosedi. Svobodnjaki, ki jih od leta 2005 vodi Heinz-
Christian Strache, imajo že dolgoletno tradicijo nasprotovanja EU. Leta 1994 so nasprotovali članstvu Avstrije 
v EU, leta 1998 pa so bili proti zamenjavi šilinga z evrom. Leta 2016 je stranka po britanskem zgledu zahtevala 
referendum o avstrijskem članstvu v EU, a je februarja letos glavni svobodnjaški evroposlanec Harald Vilimsky 
zatrdil, da svobodnjaki niso bili nikoli za izstop Avstrije iz EU. Svobodnjaki so veliki nasprotniki turškega 
članstva v EU in zagovorniki odprave sankcij proti Rusiji. Lani poleti je bil Putin celo posebni gost na poroki 
svobodnjaške avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl. Zadnje čase je precej trenj v koaliciji med Avstrijsko 
ljudsko stranko kanclerja Sebastiana Kurza in Strachejevimi svobodnjaki. Tako je Kurz pred tedni zahteval od 
svobodnjakov, da prekinejo vse stike in povezave z Generacijo identitete, pred dnevi pa je veliko prahu dvignil 
svobodnjaški podžupan Braunaua Christian Schilcher, ki je v strankarskem glasilu objavil pesem, v kateri je 
migrante primerjal s podganami. Pisec sporne pesmi je kmalu po izbruhu afere že izstopil iz stranke in odstopil 
kot župan. Svobodnjaki imajo trenutno v Evropskem parlamentu štiri sedeže od skupno 18 avstrijskih in so 
del ENF.  
Skandinavski nasprotniki EU 
 



 
Slika: Protimigrantski Švedski demokrati, ki jih vodi Jimmie Akesson, so se odpovedali swexitu in se ne 
želijo pridružiti Salvinijevemu zavezništvu. V primerjavi s Stranko Fincev in Dansko ljudsko stranko ostajajo 
zvesti ECR. 
 

 
Slika: Evroskeptična, protimigrantska in protiislamska Stranka Fincev, vodi jo Jussi Hallaaho, na nedavnih 
volitvah na Finskem pa bi skorajda zmagala, je med ustanovitelji Salvinijevega zavezništva. 
 
Ustanovni član Evropskega zavezništva ljudstev in narodov je tudi Stranka Fincev, ki jo od leta 2017 vodi Jussi 
Hallaaho. Ta je znan nasprotnik islama - pred leti je bil ob-sojen na denarno kazen, ker je v svojem blogu islam 
povezal s pedofilijo, Somalce pa s tatvinami. Na nedavnih volitvah je Stranka Fincev na veliko presenečenje 
številnih za-sedla drugo mesto, tik za zmagovitimi socialdemokrati. Ti so dobili 17,7 odstotka glasov, Stranka 
Fincev pa 17,5 odstotka. Hallaaho je trenutno najbolj priljubljen finski politik, saj je na volitvah med vsemi 
kandidati dobil največ glasov. Stranka Fincev, ki med drugim nasprotuje EU, je dobila precej glasov zaradi jeze 
Fincev nad spolnimi zlorabami mladoletnic s strani migrantov. Stranka Fincev je bila do zdaj članica poslanske 
skupine ECR. Poleg Stranke Fincev je ustanovna članica Evropskega zavezništva ljudstev in narodov tudi 
Danska ljudska stranka, ki je znana po protimigrantski usmerjenosti. Stranka je tudi podpornica manjšinske 
danske vlade, ki jo od leta 2015 vodi liberalec Lars Lokke Rasmussen. Na evropskih volitvah leta 2014 je 
Danska ljudska stranka zmagala s 27 odstotki. Do zdaj je bila članica poslanske skupine ECR. 
Swexit, nexit in brexit 
 

 
Slika: Nova zvezda nizozemske politike Thierry Baudet, čigar stranka FvD je trenutno najbolj priljubljena v 
državi polderjev in mlinov na veter, ostaja zagovornik izstopa Nizozemske iz EU. 
 
 



 
Slika: Stranke Brexit Nigela Faragea ne bo v Salvinijevem zavezništvu, a bo seveda kljub temu velik trn v 
peti zagovornikom enotnosti EU. 
 
Poleg naštetih strank številne uspešne evroskeptične in populistične stranke za zdaj še niso napovedale 
sodelovanju v Evropskem zavezništvu ljudstev in narodov. Taki so na primer Švedski demokrati, ki so še ne 
dolgo nazaj zagovarjali izstop Švedske iz EU (swexit) in zahtevali referendum po britanskem zgledu, zdaj pa 
stranka zagovarja stališče, da mora Švedska ostati v EU in jo spremeniti od znotraj. Protimigrantski Švedski 
demokrati, ki imajo trenutno dva sedeža v Evropskem parlamentu in so po anketah tretja najbolj priljubljena 
stranka v državi, zagotavljajo, da bodo v primerjavi s Stranko Fincev in Dansko ljudsko stranko po evropskih 
volitvah ostali člani ECR. Pri izstopu Nizozemske iz EU (nexit) in referendumu pa za zdaj vztraja Forum za 
demokracijo (FvD), ki ga vodi mladi Thierry Baudet. FvD, ustanovljen leta 2016, je trenutno najbolj priljubljena 
nizozemska stranka (na protimigrantski desnici je Baudet popolnoma zasenčil Geerta Wildersa in njegovo 
Stranko za svobodo) in si lahko obeta veliko sedežev na evropskih volitvah - Nizozemska jih ima 26. Seveda 
bodo veliki nasprotniki EU v novem sklicu parlamenta tudi britanski evroskeptiki (Velika Britanija ima 73 
sedežev), na čelu z novoustanovljeno stranko Brexit Nigela Faragea. 

• Mimo revolucije? Ivo Žajdela. Reporter, Ljubljana, 29. april 2019, št. 17, letnik 12, stran 50 - 51 
Po »dražgoški bitki« oziroma tragediji v Dražgošah so ljudje dokončno spoznali, da so partizani le 
paravojska komunistov za izvedbo komunistične revolucije. Na eni strani so bili partizani skoraj uničeni, na 
drugi pa je glavni del, ki je stremel k ciljem revolucije, ubijal nemočne ljudi. 
 

 
Slika: Spomenik pri Srednji vasi pri Poljanah, kjer so 14. januarja 1943 ubili Franca Ravbarja - Viteza, 
organizatorja Vosa na Gorenjskem. Foto: Reporter 
 
S Kidričem je prišel v ta del Gorenjske (Poljanska dolina) tudi Franc Ravbar - Vitez. Glavni organizator 
vosovskih atentatorjev (morilcev) leta 1941 in 1942 v Ljubljani. Na Gorenjsko sta torej prišla »urejevat« 
razmere in stvari po komunistično-revolucionarno postavljat na pravo mesto največja kalibra revolucije. V 
Ljubljani in na Dolenjskem so revolucionarno organizacijo že vzpostavili, Štajerska in Primorska za začetek 
nista bili zelo primerni, na vrsti je bila Gorenjska. 
Uničenje Kidričevega človeka 
26. decembra 1942 je Kidrič Ravbarja imenoval za političnega komisarja 3. operativne cone, torej partizanske 
paravojske na Gorenjskem. Dal mu je tudi nalogo, da organizira varnostno-obveščevalno službo, saj brez 
strogega nadzora, nasilja in strahovlade ni šlo. Svoj »štab« je imel v bunkerju oziroma zemljanki v Logjeh pri 
Srednji vasi, med Poljanami in Gorenjo vasjo. Že 14. januarja 1943 so jih obkolili Nemci in poleg Ravbarja ubili 



še Staneta Starca - Fazana, komandanta Gorenjskega odreda. Nekdo jih je Nemcem seveda izdal, vendar 
takšne izdaja niso bile nepomembno naključje. Šlo je za štab komunistične paravojske, ki se ga je bilo treba 
»znebiti«, drugače kot z uničenjem pa se to ni dalo. 
V tem času in razmerah so se pojavila tudi izrazitejša prizadevanja vplivnejših posameznikov za lastno 
organiziranje protiokupatorske dejavnosti in povezovanje te z OF oziroma s PK KPS za Gorenjsko. Rezultat je 
bila ustanovitev POOF za Gorenjsko pod vodstvom Ivana Miklavca. Odbor je deloval od decembra 1942 do 
oktobra 1943. Vendar ga komunisti niso nikoli priznali, saj z njegovo sestavo in usmeritvijo nista soglašala ne 
IOOF in CK KPS, pa tudi PK KPS za Gorenjsko ne. 
Imeti vse pod nadzorom 
O tem je Jože Sluga kot odločilna osebnost v navezovanju stikov z Miklavčevim krogom, najbrž konec leta 
1943, ko je odgovarjal na kritiko lastnega političnega dela, izrečeno s strani CK KPS, podal obširnejše poročilo, 
tako se je v arhivu ohranilo o tem pričevanje. 
Jože Sluga je navedel, da je član OK KPS Škofja Loka Adolf Sluga - Tratomir proti koncu leta 1942 sporočil PK 
KPS, da je dobil na terenu zveze s posamezniki, ki da bi radi sodelovali z OF. Ti so že imeli neko organizacijo, 
zbirali denar in izdali list Baklja. Pokrajinskemu komiteju je poslal tudi 5000 mark, ki jih je dobil od teh ljudi. 
Po dogovoru z Maksom Krmeljem je Jože Sluga odšel na teren, da se o zadevi prepriča, in sicer ravno v dneh, 
ko je prihajal Boris Kidrič na Gorenjsko. Sestal se je s podjetnikom Ivanom Miklavcem iz Medvod, ki je Slugo 
obvestil, da ima organiziranih več ljudi, ki so vsi že od leta 1941 člani OF. Pokazal mu je prvo števil ko Baklje, 
ki je že izšla, ter tudi drugo številko, ki jo je ravnokar nameraval izdati, a mu je Sluga namero preprečil. 
O tem je Sluga poročal: »Rekel sem mu, da OF izdaja enotno literaturo, t. j. Slovenskega poročevalca itd., ter 
da lahko pošilja članke za te liste, kar je tudi sprejel«. 
Nekateri drugi sočasni viri, katerih avtor je bil sekretar rajona Medvode in član OK KPS Škofja Loka Avgust 
Barle - Ambrož, so povedali, da Miklavc prepovedi izdajanja Baklje ni sprejel kot nekaj samoumevnega, zaradi 
tega naj bi bil »zelo užaljen«. Barle, ki je bil povezovalni člen med Miklavcem in PK KPS za Gorenjsko, pa se je 
od vsega začetka nagia7 tudi k ugotovitvi, da Miklavc z OF ne sodeluje iskreno. 
Denar ja, odločanje ne 
Ivan Miklavc je Jožetu Slugi tudi povedal, da ima zvezo z IOOF v Ljubljani in s Prežihovim Vorancem, ki naj bi 
mu naložil organiziranje OF na Gorenjskem. Kmalu za tem se je Sluga udeležil širšega sestanka, ki ga je sklical 
Miklavc. Na sestanek je med drugim prišel tovarnar (lastnik obrata športne opreme) Albin Kolb iz Šentvida, ki 
je za OF delal že od leta 1941, izdajal radijska poročila ter jih razširjal med aktiviste OF. 
S tega sestanka se je Sluga napotil do ravnatelja kemične tovarne v Domžalah Slavka Kvartiča, za katerega je 
izvedel, da naj bi bil pripravljen sodelovati, vendar se zaradi nemške hajke z njim ni sestal. Na poti na sedež 
PK se je ponovno ustavil pri Miklavcu in ga seznanil z odločitvijo, da skupaj ustanovijo POOF, o čemer pa bo 
poprej obvestil IOOF. Miklavca naj bi posebej opozoril, da dokler ne dobijo odgovora od vodstva OF, se on, 
to je Miklavc, »ne sme smatrati za nič več, kot za člana OF. Lahko zbira denar, material itd. in to oddaja 
terenskim delavcem, s katerimi se mora povezati.« 
»Napake« in samokritika 
Razmere, v kakršnih je sprejel odločitev o ustanovitvi POOF, je Jože Sluga takole opredelil: »Poslal sem 
predlog na IOOF, da se mi zdi potrebno, da se sformira ta odbor z ozirom na to, ker sem bil v dobri veri, da 
delam pravilno, ker smo tudi v Ljubljani formirali okrožne in rajonske odbore iz zastopnikov vseh slojev. 
Situacija se je pa do takrat izpremenila in izkazalo se je, da moje delo ni bilo pravilno. Upoštevati morate 
težko stališče, ki je bilo takrat na Gorenjskem in da sem hotel vestno izvršiti dane mi naloge ...« 
Dalje je zapisal, da je šele potem, ko so ga poklicali na poročanje na IOOF v Dolomite, »dobil več informacij, 
za katere preje nisem vedel, in tudi direktive, naj se te ljudi porabi za delo posebno na gospodarskem polju, 
dati jim pa ne smemo nobenih funkcij. Tega sem se vestno držal.« 
Obveščanje mimo komunistov 
Za komuniste je bilo pomembno le to, kako tiste, s katerimi si operativno ne bi mogli pomagati ali jim niso 
zaupali, izkoristiti drugače, predvsem tako, da jim dajejo denar in razne potrebščine. 
Kot rečeno je Miklavc nameraval izdajati glasilo z imenom Baklja. Prva in edina številka s podnaslovom Vestnik 
Slovenske Osvobodilne Fronte za Gorenjsko je izšla v prvi polovici decembra 1942, Njen urednik je bil Ivan 
Miklavc - Volodja, pomagal pa mu je še Albin Kolb. Cilj Baklje je bil, kakor je bilo zapisano v uvodu, »obveščati 
vse naše verno in pošteno slovensko ljudstvo o važnih svetovnih dogodkih in o položaju našega 
Osvobodilnega dela na Gorenjskem ozemlju, ter o zgraditvi naše Domovine - Slovenije«. 
Privrženost slovenstvu 



V Arhivu Slovenije ohranjena številka Baklje je dragocena, saj razkriva idejni in tudi psihološki profil 
Miklavčevega kroga in predvsem samega Miklavca. Opazno jo je označevala, in s tem njene avtorje, predvsem 
torej Ivana Miklavca, precej narodnjaško uglašena privrženost slovenstvu. Že v naslovnem delu časopisa je 
bil npr. natisnjen moto »Slovenec sem - tako je mati djala!«, na prvi strani pa je bil objavljen tudi odlomek iz 
pesmi, ki opeva lepote slovenske zemlje. Kot je ugotovila zgodovinarka Vida Deželak Barič se je po izpovedni 
strani Baklja precej razlikovala od uveljavljenih standardov v partizanskem tisku. 
Baklja je priznavala Osvobodilni fronti, da je takoj po zlomu Jugoslavije prevzela »častno mesto v narodu, 
prevzela vse dolžnosti in odgovornost, da osvobodi slovenski narod zasedbe slovenskega ozemlja in da ustvari 
nove pogoje za našo socijalno in gospodarsko samostojnost«. Iz navedenega je izpeljala: »Vse zavedno in 
nepokvarjeno slovensko ljudstvo mora sodelovati v O. F. in s skupnimi napori graditi našo bodočnost v okviru 
Slovenske vzajemnosti.« 
O vodstvu OF, ki ga je poimenovala »naroda vlada«, je zapisala, da ga sestavljajo krščanski socialisti, komunisti 
in sokoli, ki so »pravilno razumeli slovansko idejo in duh novega časa« ter da ta vlada »prevzame vso oblast 
ob prevratu, ker je le ona vodila borbo proti okupatorjem«. 
Učiti je treba resnico 
Posebno priznanje je izrekla partizanski vojski oziroma »naši narodni vojski«, ki da je prevzela v narodu 
»najbolj častno mesto in šele zgodovina slovenskega naroda bo znala opevati te heroje, idealiste in borce, ki 
so v najhujših časih zverstva nad našim narodom bili varuhi in zaščitniki naše prelepe slovenske zemlje, naših 
domov in našega poštenega ljudstva.« 
Posebej se je ustavila ob vprašanju odnosa naroda do cerkve. Zavzema se za medsebojno strpnost in 
sodelovanje v smeri podpore vsem narodnim prizadevanjem »za domovinsko delo in gojiti ljubezen do 
Domovine - Naroda in Cerkve«. Da mora biti ves narod vzgojen v »plemenitosti, poštenju in vernosti. Učiti je 
treba resnico in vsak se naj častno bori za pravico. Z vsemi silami pa pobijati nevernost, hinavščino, sovraštvo, 
potuhnjenost /.../. Vzgojiti moramo nov plemenit narod in cerkev mora biti Svetišče vsega tega naroda. 
Cerkev se ne peča s politiko, je to gnusoba, ker žali najsvetejše našega Velikega Odrešenika.« 
Graditelji domovine 
Vse priznanje je izrekla duhovščini, ki da se je večinsko izjavila proti bratomorni vojni in pristavila, da je to 
»narodna duhovščina«, ki bo v bodoče oznanjala Kristusove nauke in ves slovenski narod povezala s cerkvijo. 
Dalje je zagotavljala, da je OF resnična zaščitnica Cerkve in duhovščine, je pa na stališču ne vmešavanj a 
Cerkve v politiko in s tem vzpodbujanja sovraštva med narodom. Nasprotovala je tudi pridobitni dejavnosti 
Cerkve, kajti duhovnik mora biti »Božji namestnik - učitelj vere in oznanjevalec Kristusovih naukov«. 
Mednarodno vojaško-politično situacijo konec leta 1942 je list ocenjeval kot vzpodbudno za vse zasužnjene 
narode in napovedoval skorajšnji propad nacifašizma. Zato je pozival: »Vse Vaše misli - vse moči naj bodo 
povezane z osvobodilnim delom. Strahopeten narod ni vreden Svobode - Samostojnosti. Vsi v borbo za naše 
Svete pravice, za čast naroda in za ustvaritev naše Velike slovenske Domovine. Bodite graditelji naše 
Domovine.« 
Nadaljevanje prihodnjič 
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