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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• O manjkajoči distanci. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 2 
https://www.novice.at/forum/komentar/o-manjkajoci-distanci/  
 

 
Slika: Fluchtpunkt Kärnten - prizor iz filma Ferdinanda Maceka. Foto: Novice  
 
Ob bližajočem se letošnjem srečanju ustašev na Libuškem polju imamo priložnost si kritično 
ogledati manjkajočo distanco nekaterih koroških Slovencev in Slovenk ter organizacij do enega 
največjih srečanj skrajne desnice v Evropi. Včeraj v četrtek, 9. maja, so se po predstavitvi filma 
»Fluchtpunkt Kärnten – Die Tragö-die von Bleiburg und Viktring« Ferdinanda Maceka na podiju 
znašli nekdanji predsednik ZSO Borut Marjan Sturm, predsednik koroškega »Heimatdiensta« Josef 
Feldner, zastopnik »spominjanja« na Libuškem polju Mijo Jurić ter zgodovinar Florian Rulitz. 
Mijo Juriç ni samo zastopnik Pliberške častne čete (Počasni bleiburški vod – PBV), temveč je tudi 
2012 tožil zelenega politika Rolfa Holuba, ker je tisti odkril, da je tedajšnji tajnik PBV Bože Vukušiç 
v Nem-čiji bil obtožen zaradi umora. Vukušić je bil ob koncu procesa obsojen in bil osem let v ječi. 
Pliberška častna četa je organizacija, ki so jo ustanovili nekdanji ustaši v spomin na dogodke, ki so 
danes znani kot »pliberška trage-dija«. Kot svoj emblem še danes nosijo grb fašistične države NDH 
(Nezavisna Država Hrvatska – Neodvisna država Hrvaška).  
Zgodovinar Florian Rulitz pa je v mlajših letih bil zastopnik predsednika koroške mladinske 
organizacije svobodnjakov (RFJ). V tej funkciji je leta 2002 bil prezenten v medijih zaradi dobrih 
stikov do neonacizma. 2012 je bil ponovno v medijih, ker se je našlo njegovo ime na zapisu 
naročnikov neonacistične spletne trgovine. Rulitz je kasneje zanikal naročilo. Obiskoval je tudi 
srečanje na Ulrichsbergu. Nadalje, revizionistični »mit o Pliberku« močno temelji na publikacijah 
zgodovinarja, ki pa predstavljaljo precej enostranski pogled na problematiko. »Mit o Pliberku« pa 
je naracija, katere pripadniki in pripadnice so današnji  
obiskovalci in obiskovalke srečanja na Libuškem polju (glej članek o srečanju ustašev). Vendar se 
do danes ni našlo grobov, o katerih Rulitz trdi, da obstajajo na koroški strani meje.  
Vrhu tega je 26. 4. Marjan Sturm povabil Floriana Rulitza v svojo serjio oddaj na radiu Agora.  
Toda tudi organizacije koroških Slovencev in Slovenk niso izvzete od fenomena manjkajoče 
distance. Na primer publicira Florian Rulitz svoje knjige v založbi Mohorjeva. 
Seveda je dialog pomemben element naše družbe. Vendar je treba biti pozoren/a. S tem, da 
desničarskim ideologijam daješ oder, jih tudi v neki meri legitimiraš. Sploh kot narodna skupnost, 
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ki je bila žrtev nacističnega nasilja, imajo koroški Slovenci in koroške Slovenke dolžnost, da 
takšnega mišljenja ne upravičijo in se jasno postavijo proti nacizmom v vsaki obliki. 

• V znak človečnosti in spoštovanja. Avtor: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 2-3 

30 LET Domovina – tujina - domovina  
Domovina ni neopisen pojem. Nekaterim zaveje omamna sapica okoli nosu in zavohajo sladki 
vonj babičine pogače. Druge takoj strese od hrepenenja po tujih deželah, vročih sipinah, slanih 
valovih in v prsih jim bije srce: proč, proč, proč … V ORF je beseda domovina, Heimat že dolgo 
konontirana čisto drugače.  
https://www.novice.at/kultura/v-znak-clovecnosti-in-spostovanja/  
 

 
Slika: Burgtheater: Prizorišče 30-letnega praznovanja. Foto: Novice  
 
Dunaj. V torek, 5. maja, je interkulturni magazin »Heimat Fremde Heimat« praznoval 30 let 
obstoja. Z  naslovom Heimat 3.0 je format, ki že tri desetletja zastopa kulturno raznolikost, sožitje 
in pisano Avstrijo, eno noč zasedel dunajski Burgtheater. Je ena redkih platform, ki daje pogosto 
spregledanim ljudem glas. Priseljenci in priseljenke, begunci in begunke ter jezikovne, seksualne in 
etnične manjšine se lahko sami zastopajo v javnosti in spravijo svoje zahteve, problematike ter 
edinstvene kvalitete na ekrane po vsej Avstriji. Redko se je v kakšni oddaji slišalo toliko jezikov.  
Znani pevec z gradiščansko-hrvaškimi koreninami Willi Resetarits pripoveduje v intervjuju z nov@: 
» Že moja mama je bila privrženka prve ure. Redakcija pa je in je vedno bila ogrožena. Obstaja 
namreč mnogo glasov, ki rečejo ‘Zakaj rabimo to?‘ – Redakcija je pa zelo, zelo pomembna 
pridobitev za Avstrijo, ker se z manjšinami ni vedno tako ravnalo, kot je v avstrijski državni pogodbi 
predvideno.« Resetarits pa ni edina prominentna osebnost, ki se je javila k besedi ob praznovanju. 
Predsednik Alexander Van der Bellen, Nobelova nagrajenka za literaturo Elfriede Jelinek ter 
umetnik André Heller so se pojavili na velikem odru Burgteatra.  
 

 
Slika: Med nastopajočimi umetniki in umetnicami tudi Konstantin Wecker. Foto: Novice 
 
Večerni program je bil nabito poln z nastopi umetnikov in umetnic različnih panog. Vsi so delali 
brez gaže in s tem posebej poudarjali, da je večer bil zamišljen kot znak za človečnost, spoštovanje 
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in družbeno povezanost. Nastopajoči glasbeniki in glasbenice, literati in  umetnice so bili 
predstavniki in predstavnice različnih et-ničnih skupnosti in so v različnih jezikih dajali prireditvi 
»Heimat 3.0.« njen poseben naglas. Med drugim so zapeli Basbaritenori z Willijem Resetaritsom 
hrvaške narodne pesmi, Samuel Mago je bral svoje kratke zgodbe v romanes ter nemščini, Anja 
Hafner je brala besedilo svojega očeta, ki so ga istočasno projicirali na ekran  
v nemškem prevodu Petra Handkeja, Aljoša Biz pa je spremljal mlado koroško Slovenko na violini z 
variacijo pesmi Lipa zelenela je. Konstantin Wecker je pel v nemščini in v ozadju je na ekranu 
predvajala pesem igralka Mercedes Echerer v znakovnem jeziku. Tudi Karen Asatrian je nastopil s 
svojo skupino »Armenian spirit«. Glasbenik je v zadnjih letih igral večkrat v begunskih taboriščih in 
poskrbel za nekaj ur veselja. Harri Stojka, eden najbolj znanih avstrijskih džez-glasbenikov, pa je 
pripovedoval o svoji akciji »Ne maram besede cigan«, ki se je razširila po vsem svetu.  
Vsi, nastopajoči in nastopajoče, so se izrekli za neodvisnost medija ORF ter javno-pravne televizije 
nasploh. Obiskovalci in obiskovalke razprodanega Burgtheatra so se ob koncu prireditve odzvali in 
izrazili svoje navdušenje z burnim ploskanjem, ki je kar nekaj minut donelo skozi častitljive 
prostore.  
Na koncu prireditve je dolgoletna vodja oddaje Silvana Meixner prejela nagrado Ari Rath za 
kritično novinarstvo. Silvana Meixner se je kljub ranam, ki so bile posledice pisemske bombe, 
katero ji je poslal Franz Fuchs leta 1993, naprej zavzemala za manjšine in človekove pravice.      

• Z belo-rdečim karom na oprsju. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 
2019, str. 2-3 

Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju  
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/z-belo-rdecim-karom-na-oprsju/ 
 

 
Slika: Pripadniki in pripadnice ustašev sledijo narativu, da so ustaši ter Hrvati in Hrvatice, ki so 
bili na begu, v času osvoboditve Koroške postali žrtve partizanov ter partizank in zaveznikov ter 
zaveznic. Foto: Novice 
 
Kratka zgodovina – začetki ustašev 
»Ustaša – hrvatska revolucionarna organizacija« je bilo skrajno-desničarsko, teroristično, tajno 
združenje, ki so ga Ante Pavelić in njegovi zaupniki ustanovili leta 1929 z razglasitvijo Kraljevine 
Jugoslavije. Po ustanovitvi so člani organizacije šli v tujino in se povezali s hrvaškimi organizacijami 
ter ustvarili paravojaške enote. Le-te se je potem izobrazilo v Ustaše podpirajoči fašistični Italiji v 
taboru na Madžarskem. Pozneje se je razvilo v fašistično gibanje.  
Leta 1941 so po državnem  udaru v Jugoslaviji ter sledečem napadu s strani nacistične Nemčije 10. 
aprila razglasili Neodvisno državo Hrvaško. Vodstvo države je prevzel Ante Pavelić. Na območju 
današnje Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine je nastala totalitarna diktatura po vzoru 
nacionalsocialistične Nemčije. Prevzeli so Nürnberške rasne zakone in izvajali protisrbske in 
protijudovske ukrepe. Nadalje so samostojno upravljali koncentracijska taborišča. V 
koncentracijskem taborišču v Jasenovcu so umorili med 80.000 in 90.000 Srbov in Srbinj, Judov in 
Judinj, Romov in Rom ter političnih nasprotno usmerjenih.  
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Pliberški mit  
Pripadniki in pripadnice ustašev sledijo narativu, da so ustaši ter Hrvati in Hrvatice, ki so bili na 
begu, v času osvoboditve Koroške postali žrtve partizanov ter partizank in zaveznikov ter zaveznic. 
25. maja 1945 je namreč prišlo do velikih spopadov. Nekatere enote ustašev so 14. maja prišle na 
Libuško polje in navezale stik z britansko vojsko, da bi se ji vdali in tako preprečili, da padejo v 
jugoslovansko ujetništvo. Britanska vojska pa je odklonila kapitulacijo ustaških enot in tako so se 
morale vdati jugoslovanski narodnoosvobodilni vojski, ki jih je odpeljala na jugoslovanski teritorij. 
Na poti je prišlo do maščevalnih dejanj, zaradi katerih je bilo ubitih več deset tisoč ljudi. Vendar v 
nasprotju z mitom pa pri Pliberku nikoli ni prišlo do pobojev. Ti so se zgodili kasneje in na 
jugoslovanskem ozemlju. Nadalje dogodki v Pliberku ne predstavljajo edine predaje ustašev, 
temveč je le ena izmed mnogih tega časa.  
Srečanje ustašev na Koroškem 
»Spominjanje« trenutno organizira društvo »Počasni Bleiburški vod«. Pokroviteljstvo prireditve 
ima hrvaški parlament.  Obiskovalci in obiskovalke  zgodovinsko revizionistične obletnice so 
reakcionarji vseh vrst: fašisti in fašistke, (neo-) nacionalsocialisti in nacionalistke, konservativci ter 
konservativke, hrvaški politiki ter političarke, itd. Ustaško srečanje velja za eno največjih srečanj 
skrajne desnice v Evropi. Leta 2015 je prišlo okrog 30.000 ljudi. Toda šele leta 2017 je prvič prišlo 
do večje razprave v medijih in leta 2018 potem do zakonskih zahtev. Aprila je okrajno glavarstvo 
Velikovec poverilo strokovnjaka za ustavno pravo Heinza Mayerja, da izdela pravno mnenje o 
srečanju ustašev. Mayer v svojem pravnem mnenju priporoča prepoved srečanja na Libuškem 
polju, toda okrajno glavarstvo se s tem ne strinja. Pravni razlog priporočila je »realna ocena 
pričakovanih dogodkov«. Na srečanju se je v preteklih letih vedno spet kršil zakon o prepovedi 
oživljanja nacionalistične miselnosti, lani je prišlo zato do sedem aretacij in devet prijav.   
Raziskovanje in opozicija 
Organizacija  AK Pliberk/Bleiburg je s svojim delom pričel že leta 2016, v začetku leta 2017 pa so 
objavili blog https://www.no-ustasa.at. AK Pliberk/Bleiburg si je postavil kot cilj, obsežno razjasniti 
dogajanje, obravnavati tematiko v širokem kontekstu ter poimenovati protagoniste. Letos je izšla 
brošura »Mit o Pliberku«, ki je nastala iz večletnih raziskav organizacije. Brošura je sestavljena iz 
šestih člankov, ki predstavljajo različne vidike tematike: zgodovinsko ozadje, mit o 
Pliberku/Bleiburgu, zgodovino kraja spominske slovesnosti, potek uprizoritve in obiskovalce, vlogo 
oblasti in preostalih akterjev ter uporabo simbolov, ki se na dogodku pojavljajo.  
Danes, 10. 5, bo AK Pliberk/ Bleiburg v celovškem KSŠŠK v Spengergasse 7 s pričetkom ob 20. uri 
predstavil brošuro. 
Nadalje so letos prvič najav-ljene tri demonstracije proti srečanjem ustašev. 11. maja organizira 
Iniciativa proti shodom ustašev in neonacistov na Koroškem skupaj z Internacionalno federacijo 
uporniških organizacij (FIR) demonstracijo, ki se bo pričela ob 11. uri na glavnem trgu v Pliberku. 
Pri iniciativi sodeluje trenutno 25 organizacij nekdanjih upornikov in upornic ter antifašistov in 
antifašistk, združenja žrtev ter spominska združenja iz Avstrije, iz alpsko-jadranske regije itd. 
Nato se srečajo prijatelji in prijateljice ter člani in članice Platforme radikalna levica 18 maja ob 9. 
uri pri železniški postaji Pliberk/Bleiburg v Drveši vasi. Tretjo demonstracijo prireja »Kärnten 
Andas«. Udeleženci in udeleženke se bodo zavzeli za prepoved ustaškega in nacističnega srečanja 
na Koroškem. Demonstracija se prične 18. maja ob 10. uri pri železniški postaji Pliberk mesto.  

• Slovenski večer na Inštitutu za slavistiko. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 4 

Univerza na Dunaju in Slovenski inštitut 
V času avstroogrske monarhije je dunajska katedra za slovansko filologijo in slovanske 
starožitnosti, ki jo je ustanovil pomembni jezikoslovec iz Ljutomera France Miklošič (1813 – 
1891), slovela tudi zaradi Miklošičevih znamenitih naslednikov Jagića in Trubeckoja po vsem 
svetu.  



https://www.novice.at/kultura/slovenski-vecer-na-institutu-za-slavistiko/  
 

 
Slika: Slovenski večer na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. Foto: Novice 
 
Dunaj. Ti zlati časi so zdaj več ali manj minili, vendar je dunajska slavistika še vedno životvorna. 
Med drugim tudi v novih razmerah nudi možnost študija slovenskega jezika in književnosti, o 
čemer med drugim pričajo Slovenski večeri, ki jih vsako leto v maju pripravi Inštitut za slavistiko 
Univerze na Dunaju. Tako je bilo tudi letos 3. maja, ko sta se na dobro obiskani prireditvi ob 
navzočnosti slovenske veleposlanice v Avstriji Ksenije Škrilec po pozdravnem nagovoru docentke 
na omenjenem inštitutu Elizabete Jenko  zvrstili dve zanimivi predavanji. 
V prvem je Milena Mileva Blažić, ki predava na Pedagoški fakulteti ljubljanske univerze, 
spregovorila o Motivu kulturne dediščine v slikanicah. Predstavila je obširen kozmos predvsem 
slovenskih slikanic iz starejših in novejših obdobij.  Te ne ponujajo le privlačno ilustriranih zgodb v 
najrazličnejših knjigah, temveč so tudi izraz osebnega in kolektivnega spomina. Slovenske slikanice, 
ki so jih ustvarili klasiki in sodobni avtorji, so večinoma na visoki literarni in oblikovni ravni. 
Predavateljice je razvrstila slikanice v različne tematske sklope. Pred poslušalci je v besedi in sliki 
predstavila pisani kozmos slikanic in njihovih junakinj in junakov. Spet so zaživeli klasični Levstikov 
Martin Krpan z Vrha pa tudi Prešernov prevod temne Bürgerjeve balade Lenora, Finžgarjeva 
Makalonca in tudi kaj novejšega, na primer vse generacije po drugi svetovni vojni navdušujoča 
Mojca Pokrajculja.  
Toda v slikanicah se ne dogajajo samo domače zgodbe in povesti, saj so velikokrat odsev svetovne 
dediščine od antike do danes. Antični Argonavti na slovenskih tleh, iz francoske zgodovine znana 
junakinja Ivana Orleanska in s Slovenci povezani avstrijski astronom Hallernstein pri kitajskem 
cesarju v prepovedanem mestu Peking v 18. stoletju delajo družbo domači Barbari Celjski pa tudi 
postojnski človeški ribici, ki jo je baron Valvasor označil za »zmajevega mladiča«.  
Milena Mileva Blažiç je razprostrla neverjetno veliko panoramo slikanic. Njihova tematika je 
vseobsežna, saj sega v folkloro k Lepi Vidi, k Povodnemu možu, Zverinicam iz Rezije in še 
marsikam. So zares posode kulturnega in osebnega spomina. Ni čudno, da so besedila različnih 
slovenskih in tujih pisateljev vedno znova ilustrirali znani slovenski slikarji, kot na primer Maksim 
Gaspari, Gvido Birolla ali  Hinko Smrekar, v novejšem času pa tudi slikarke Marlenka Stupica, Ančka 
Gošnik Godec in številne druge. 
 

 
Slika: Slovenski večer na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. Foto: Novice 
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V drugem predavanju je Krištof Jacek Kozak z Univerze na Primorskem razčlenil problem 
kozmopolitizma kot identitete pri pesniku, esejistu in ljubljanskem univerzitetnem profesorju, 
kulturologu Alešu Debeljaku. Leta 1961 rojeni Debeljak je umrl v delno nepojasnjenih okoliščinah 
leta 2016 v avtomobilski nesreči. Znan je bil kot avtor več pesniških zbirk (Imena smrti, 1985; 
Slovar tišine, 1987; Minute strahu, 1990) z melanholično ponotranjeno tematiko, predvsem pa kot 
odličen esejist, ki je s svojimi eseji bistveno prispeval, da se je v Sloveniji uveljavil postmodernizem. 
Profesor Kozak je opisal tri kroge identitete Aleša Debeljaka. Iz prvega slovenskega domačega 
kroga je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja rasel ob kulturnem udejstvovanju v vseh tedanjih 
nacionalnih jugoslovanskih središčih v povezovalni kozmopolitizem, ki ga je v tretjem krogu, ko je 
živel v Združenih državah Amerike, še dopolnil na globalni ploskvi. Ta je bila zanj dejanski izraz 
prave osebne identitete. Ta sicer ni zanemarjala narodnih korenin, vendar se je dopolnjevala in 
dopolnila le v mednarodnem kontekstu. 
Po predavanjih so obiskovalci na prireditvi, na katero je vabil tudi Slovenski inštitut na Dunaju, ob 
zakuski v družabnem srečanju povezali koristno še s prijetnim.  
 

 
Slika: Krištof Jacek Kozak z Univerze na Primorskem je  v predavanju razčlenil problem 
kozmopolitizma kot identitete pri pesniku, esejistu in ljubljanskem univerzitetnem profesorju, 
kulturologu Alešu Debeljaku. Foto: Novice 
 

• Nikdar številka, zmeraj človek. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 5 

Spominska proslava v Mauthausnu 
V nedeljo, 5. maja 2019, je v bivšem koncentracijskem taborišču Mauthausen bila proslava, na 
kateri se je okoli deset tisoč udeležencev iz domala vseh evropskih držav spomnilo osvoboditve 
tega edinega nacističnega koncentracijskega taborišča na tleh današnje Avstrije. 
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/nikdar-stevilka-zmeraj-clovek/ 
 

 
Slika: V nedeljo, 5. maja 2019, je v bivšem koncentracijskem taborišču Mauthausen bila 
proslava, na kateri se je okoli deset tisoč udeležencev iz domala vseh evropskih držav spomnilo 
osvoboditve tega edinega nacističnega koncentracijskega taborišča na tleh današnje Avstrije. 
Foto: Novice 
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Mauthausen. Geslo letošnje spominske proslave je bilo »Nikdar številka, zmeraj človek«. To je v 
svojem sporočilu, ki so ga na proslavi  prebrali v slovenščini, poudaril Dušan Štefančič iz Ljubljane, 
jetnik  in suženjski delavec v podružnici Gusen in po vojni dolga leta predsednik združenja bivših 
mauthausenskih kacetnikov. »5. maja 1945 smo spet postali ljudje in nismo več bili številke.« 
Štefančič je svareče izrazil upanje, da se »nekaj podobnega ne bo več zgodilo«.  
Na to je pri spominski tabli za slovenskokoroške žrtve v Mauthausnu opozoril tudi predsednik 
Zveze koroških partizanov Milan Wutte. Pri tabli so koroške udeleženke in udeleženci proslave, ki 
so se na pot podali na vabilo Zveze koroških partizanov, položili venec. Wutte je poudaril 
pravilnost in potrebo, da se »povsod in zmeraj odločno zoperstavimo vsem pojavom nacizma, 
rasizma in antisemitizma, da smo proti sovraštvu do drugih«. Pa tudi država mora proti tem 
pojavom odločno ukrepati, je naglasil predsednik Zveze koroških partizanov. Zahteval je prepoved 
ustaškega srečanja v Pliberku, za kar Avstrijo obvezuje tudi Avstrijska državna pogodba, in vse 
povabil na mednarodno manifestacijo, ki bo v soboto, 11. maja 2019, v Pliberku proti temu 
največjemu shodu nacistov, ustašev in desnih ekstremistov v Evropi. Začetek je ob 10. uri 
dopoldne na glavnem trgu.  
Pred političnim zasukom na desno in porastom nacifašističnih in desnoekstremičnih gibanj, oboje 
bo usodno za nadaljnji razvoj v Evropi pa tudi po svetu, so svarili tudi govorniki in politični 
predstavniki na proslavi, ki je bila v soboto, 4. maja, popoldne v bivši taboriščni podružnici Gusen.  
Koncentracijsko taborišče Mauthausen, ustanovljeno tik po anšlusu leta 1938, je bilo tudi 
uničevalno taborišče. V Mauthausnu in njegovih 52 podružnicah je bilo interniranih nad 200.000 
oseb, tudi približno 4000 Slovencev. Okoli 120.000 jetnikov nasilja ni preživelo. Taborišči na 
Ljubelju in taborišče v bivši SS-kasarni Dhovše-Lendorf, danes Khevenhüllerkaserne, so bila tudi 
podružnica Mauthausna. KZ Mauthausen so 5. maja 1945 osvobodile enote 11. ameriške 
tankovske divizije 3. ameriške armije.                

• Pred 100 leti je umrl Franjo Malgaj, borec za slovensko Koroško. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 5 

Boj za severno mejo - O njegovem legendarnem pogumu in odločnem značaju je pisal Prežihov 
Voranc, njegove vojaške akcije so novi Jugoslaviji zagotovili vsaj Mežiško dolino. 
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/pred-100-leti-je-umrl-franjo-malgaj-borec-za-
slovensko-korosko/ 
 

 
Slika: Pred 100 leti je umrl Franjo Malgaj, borec za slovensko Koroško. Foto: Novice arhiv 
 
Tolsti vrh. 6. maja 1919 je nadporočnik Franjo Malgaj v želji, da bi čim bolje videl sovražne 
premike, splezal na drevo na Tolstem Vrhu pri Dravogradu. Ob sestopu z drevesa se mu je po 
nesreči zataknila veja ob ročno bombo, ki mu je visela za pasom, in ta je eksplodirala. A to je le ena 
izmed različic njegove tragične smrti, ki nikoli ni bila pojasnjena. Jasno pa je v slovenski zgodovini, 
da ima prav mladi Franjo Malgaj, umrl je s 24 leti, neprecenljive zasluge, da je vsaj Mežiška dolina 
bila združena z Jugoslavijo in je tako do danes ostala slovenska. 
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Malgaj, ki se je rodil 10. novembra 1894 v Šentjurju pri Celju, si je vojaške izkušnje pridobil na 
bojiščih prve svetovne vojne, med drugim na soški fronti in na Tirolskem. Za zavzetje italijanske 
vojaške postojanke Monte Zebio, ki jo je osvojil z 18 slovenskimi prostovoljci, je dobil zlato medaljo 
za hrabrost, eno najpomembnejših priznanj za nižje častnike avstroogrske vojske.  
6. novembra 1918 je s štiridesetimi prostovoljci odšel iz štajerskega Celja na Koroško. Z njimi je 
osvobodil Mežiško dolino, v soglasju z generalom Rudolfom Maistrom pa je v usklajeni akciji 23. 
novembra prodrl v Labot in osvobodil Velikovec. Pod njegovim poveljstvom so bili odbiti vsi 
poskusi avstrijskega zavzema teh krajev. Kasneje so slovenske oziroma jugoslovanske oblasti 
Malgaju, tako kakor tudi Maistru, odvzele pristojnosti za Koroško. 
Konec aprila 1919 je jugoslovanska vojska pod poveljstvom srbskega generala Krsta Smiljanića šla v 
novo ofenzivo na Koroško, vendar je napad spodletel. Ko so se čete umikale proti Dravski in 
Mislinjski dolini, je v boje posegel nadporočnik Malgaj s svojo četo in 6. maja padel. Njegov pogum 
in značaj je v romanu Požganica opisal Prežihov Voranc.                              

• Uspešni izpiti z novimi, zanimivimi in predvsem pitnimi kreacijami. Avtor: Bojan Wakounig. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 6 

Višja šola v Šentpetru  
Deset dijakinj in dijakov višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru je konec aprila uspešno 
dokazalo znanje pri pripravi koktejlov. Izpit za mladega barmana je dobra popotnica za poklicno 
življenje. 
https://www.novice.at/novice/lokalno/uspesni-izpiti-z-novimi-zanimivimi-in-predvsem-pitnimi-
kreacijami/  
 

 
Slika: Deset dijakinj in dijakov višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru je konec aprila 
uspešno dokazalo znanje pri pripravi koktejlov. Izpit za mladega barmana je dobra popotnica za 
poklicno življenje. Foto: Novice 
 
Šentpeter v Rožu. Če bi se človek lahko nasitil že samo z očmi, bi bil povsem potešen. Kreacije 
koktejlov, ki so jih dijaki in dijakinje na višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu 
v Rožu pripravili za praktični del izpita za mladega barmana ali barmanko, so namreč skoraj 
prelepe, da bi jih popili. A seveda je tudi okus posamezne pijače bil pomembno, če ne celo 
odličilno merilo za uspeh ali neuspeh na izpitu. Deset kandidatov in kandidatk je 25. aprila 
dokazalo, da obvladajo oboje – všečno oblikovanje in okusno mešanje. 
Kakor je razložila članica izpitne komisije, strokovna predstojnica Natascha Partl, je za prvi del 
izpita mladega barmana »potrebno izdelati lastno barsko karto, uspešno odgovoriti na elektronski 
izpit o strokovnem znanju in uspešno opraviti senzorični del, pri katerem kandidati dobijo 
alkoholne pijače in jih s pomočjo izgleda in vonja – ne okušanja – prepoznajo in karakterizirajo.«  
Preizkušanju teoretičnega znanja je sledil praktični in ustni izpit, pri katerem so dijaki in dijakinje 
morali pred izpitno komisijo pravilno pripraviti eno od 32 standardnih pijač in v obliki pogovara z 
gostom odgovoriti na vprašanja. »Dodatno predstavijo lastno brezalkoholno kreacijo, pri čemer so 
dijaki vedno zelo ustvarjalni. Na vrsto pridejo domači sokovi, zanimivi sirupi, različna zelišča in 
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začimbe. Nastajajo nove, zelo zanimive kreacije, ki jih dijaki predstavijo s pomočjo garnitur, barv, 
arom, pri tem pa skušajo prepričati izpitno komisijo,« pravi Partlova, ki se je po opravljenih izpitih 
posebej zahvalila voditeljici izobraževanja za mladega barmana na višji šoli za gospodarske poklice 
v Šentpetru Mariji Roblek. »S svojim znanjem in prizadevanjem je zaslužna za uspeh dijakov in 
njihovih ustvarjalnih kreacij, za kar jih je dobro pripravila in spodbujala.« 
Odličen uspeh so dosegle Suzana Kokalj, Lara Krassnitzer in Nika Štirn, dober uspeh Ana Čufar, 
Anja Djukič, Ana Kepic, Eva Urbanija in Valentina Wutti, uspešno pa sta znanje dokazala Mateo 
Jakelič in Tilen Lumpert.      

• Dom, ki odseva preko pliberških meja in ki je poln življenja. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 6-7 

Ob 20-letnici Kulturnega doma Pliberk  
Ustanovni predsednik Kulturnega doma Pliberk je bil pokojni Fric Kumer-Črčej, med pobudniki 
doma pa je bil tudi Kumrov naslednik Jurij Mandl. V pogovoru z Novicami poudarja: »Naša hiša 
privabi letno okoli 20.000 ljudi.«  
https://www.novice.at/novice/lokalno/dom-ki-odseva-preko-pliberskih-meja-in-ki-je-poln-
zivljenja/ 
 

 
Slika: Kulturni dom Pliberk. Foto: Novice 
 
Bili ste med pobudniki projekta Kulturni dom Pliberk. Kaj vas je za to motiviralo?  
Jurij Mandl: Govorilo se je že leta prej, da potrebujejo pliberška društva lasten kulturni dom. Sam 
sem leta 1977 začel peti pri mešanem zboru Podjuna. Nastopali smo v farni dvorani ali v dvorani 
nekdanje gostilne Schwarzl, kasneje tudi pri Florjanu v Vogrčah. Kmalu se je izkazalo, da so 
dvorane premajhne. Videl sem, da je treba nekaj narediti in sem izkoristil vsako priložnost, npr. 
občne zbore naših društev, prav tako osrednjih kulturnih in političnih organizacij, da prepričam 
navzoče o potrebi po kulturnem domu.   
Kakšne so bile reakcije?  
Domača društva so bila navdušena, pri osrednjih organizacijah pa sem navdušenje pogrešal. Sami 
smo leta 1993 ustanovili društvo Kulturni dom z namenom, da se dom gradi in vzdržuje. Po 
ustanovitvi društva smo začeli z načrtovanjem ter iskanjem finančnih virov. Povezala pa so se z 
nami tudi športna društva, takrat predvsem predstavniki SAK in odbojkarskega kluba Aich/ Dob, ki 
so izrazila željo, da bi zgradili tudi športno dvorano.  Ob vsem tem je bil odločilen amandma 
državnega zbora Republike Slovenije, ki je zagotovil merodajno finančno podporo. Pri tem je bil 
zelo zagnan sedanji globaški župan Bernard Sadovnik, ki je kot takratni tajnik deželne EL imel 
dobre stike do politikov v Sloveniji. 
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Slika: Predsednik Kulturnega doma Pliberk Jurij Mandl. Foto: Novice 
 
Ustanovni predsednik KD Pliberk je bil Fric Kumer. Zakaj ste mu zaupali to funkcijo? 
Predvsem tudi zato, ker je imel Fric Kumer kot izkušen občinski politik dober kontakt do pliberške 
občine, kot lovec pa dobre stike do politikov v Sloveniji.  
Pri gradnji doma ste se skupaj z Milanom Pikom še posebej močno angažirali.  
Milan in moja malenkost sva imela službo pri Posojilnici in tako sva lahko lažje intenzivno 
spremljala gradnjo Kulturnega doma. Seveda pa nisva bila edina. Pri gradnji doma je pomagala cela 
vrsta pomagačev. Tudi njim velja vsa zahvala.  
Pri uresničevanju projekta KD Pliberk ste bili od vsega začetka zraven. Vaš rezime ob 20-letnici?    
Najbolj vesel sem bil, ko je bila jeseni 1998 prva prireditev v še nedograjeni kulturni dvorani. 20-
letnico pa praznujemo letos zato, ker je bila leta 1999 športna dvorana zaključena 100-odstotno, 
kulturna 80-odstotno. Manjkala pa je predvsem tehnična oprema. To smo na visokem nivoju 
uresničili šele leta 2004. Zato je bilo v tem letu tudi uradno odprtje pliberškega Kulturnega doma. 
So se potemtakem vaša pričakovanja uresničila?    
Absolutno. To potrjujejo tudi podatki, v kolikšni meri je Kulturni dom Pliberk izkoriščen – namreč 
99-odstotno v letu. To mi je v veliko zadoščenje. Takrat namreč, ko smo začeli konkretno 
uresničevati projekt Kulturni dom Pliberk, so nekateri, ki ne prihajajo iz Pliberka, menili: dom boste 
že zgradili, vprašanje pa je, ali boste lahko hišo napolnili tudi z življenjem. Dejansko pa je tako, da 
privabi hiša letno na razne prireditve in srečanja okoli 20.000 ljudi. 
Leta 2015 ste postali predsednik KD Pliberk. Kateri izzivi so trenutno največji?  
Nujno potrebujemo finančna sredstva za personal za organizatorično delo in ažurno opravljanje 
hiše. Zato že dolgo zahtevamo, da bi osrednje organizacije poskrbele za ustrezno bazično podporo 
za vse kulturne domove. 
Vaša največja želja za prihodnost Kulturnega doma Pliberk?  
Da bi Kulturni dom Pliberk naprej vodili najmanj v tem obsegu kot zdaj. Zahvaljujem se še posebej 
vsem društvom za zvestobo, prav tako pa odbornikom in in sodelavcem Kulturnega doma za 
angažirano delo. Iskrena zahvala pa velja tudi vsem, ki so naš projekt podprli ne samo moralno, 
temveč tudi gmotno.          
—- 
Čestitke 
Marko Trampusch (pliberški kulturni referent): V imenu občine in kot kulturni referent prisrčno 
čestitam društvu KD Pliberk ob 20-let-nici te izredno pomembne in dragocene ustanove. 
Arthur Ottowitz (predsednik KIB): Kulturni dom predstavlja bistveno obogatitev raznolikosti v naši 
občini in odseva daleč preko njenih mejá. Še posebej  impozanten je gledališki oder, ki je primeren 
za velike produkcije. Tako tudi leta 2009, ko je bila v okviru Evropske razstave  predstava režiserja 
Hansa Kresnika. 
Michael Stöckl (»oče« Pliberških gledaliških dnevov): Kulturni dom je pomemben kraj srečanja in 
nudi odlične možnosti za  živeto raznolikost. 
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• Dvojezičen spomenik kot novo poglavje v regionalni zgodovini. Avtor: Bojan Wakounig. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 11 

Čebelar in duhovnik Janez Sumper 
V Ločah pri Šentilju so v soboto odkrili spomenik kar štirih mož – posvečen je čebelarju in 
duhovniku Janezu Sumperju, »zakrivili« pa so ga trije neutrudni slovenski koroški čebelarji. 
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/dvojezicen-spomenik-kot-novo-poglavje-v-regionalni-
zgodovini/ 
 

 
Slika: Minulo soboto so v Ločah odkrili spomenik Janezu Sumperju, duhovniku, čebelarju in 
knjižnemu avtorju, ki se je v kraju ob stari strugi reke Drave rodil leta 1827. Zaslužni za 
postavitev spomenika v obeh koroških deželnih jezikih so trije Sumperjevi sodobni »cehovski 
potomci«, koroški slovenski čebelarji Janko Pečnik, Karl Gril in Jozi Hribar. Foto: Novice 
 
Loče. Niti njegovi sorodniki v Ločah pri Šentilju zanj niso več vedeli. V pozabo je tonil njegov izum, 
ki je bil sredi 19. stoletja velika inovacija, izgubil se je celo spomin na njegovo knjigo, prvo takšne 
vrste v slovenščini. 
Minulo soboto so v Ločah odkrili spomenik Janezu Sumperju, duhovniku, čebelarju in knjižnemu 
avtorju, ki se je v kraju ob stari strugi reke Drave rodil leta 1827. Zaslužni za postavitev spomenika 
v obeh koroških deželnih jezikih so trije Sumperjevi sodobni »cehovski potomci«, koroški slovenski 
čebelarji Janko Pečnik, Karl Gril in Jozi Hribar. Kot je na slavju dejal podpredsednik Koroške 
čebelarske zveze Meinhard Schöffmann, so ga dobesedno »povzročili, saj niso dali miru, dokler 
niso prepričali vseh pristojnih, da je treba temu pionirju čebelarstva postaviti spomenik.« 
Občinski svet v Vrbi je pobudo podprl in po prepričanju vrbskega župana Ferdinanda Vouka so z 
njeno uresničitvijo minulo soboto »pisali regionalno zgodovino.« Avtor železnega spomenika je 
Alojz Krevh s Prevalj, ki je poleg kratkega dvojezičnega opisa Sumperjevega pomena vključil dva 
simbola njegovega delovanja – kelih kot znak duhovništva in satje kot prispodobo za čebelarstvo. 
Sumperja je predstavil Erwin Pinter, 93-letni upokojeni ravnatelj ljudske šole Lipa in »starosta 
slovenskih čebelarjev na Koroškem,« kakor ga je opisal Karl Gril. Poudaril je predvsem njegovo 
knjigo Slovenski Bučelarček, prvi izvirno v slovenščini napisani priročnik za čebelarstvo, ki je izšel 
keta 1871 pri Družbi sv. Mohorja in ga je celovška Mohorjeva založba lani ponovno izdala (Janko 
Pečnik ugotavlja, da so njegovi nasveti danes še vedno veljavni), ter Sumperjev izum, tako 
imenovni skočidolski panj, nakladni panj, ki je bil tedaj prav revolucionaren. Sumper ga je skupaj z 
vaškim učiteljem Tomažem Kuchlerjem razvil v Skočidolu, kjer je bil župnik. Danes je po oceni 
strokovnjakov spet aktualen, ker omogoča sonaravno čebelarjenje.  
Spomenik v Ločah pod lipo pri vaški cerkvi je blagoslovil šentiljski župnik Janko Krištof, pel je 
cerkveni zbor iz Šentilja, dogodek pa sta počastila tudi predsednik koroškega deželnega zbora 
Reinhart Rohr, sam čebelar, in delegacija Čebelarske zveze Slovenije s predsednikom Boštjanom 
Nočem na čelu. 

• Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 12 
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O Ziljanu Ludviku Grafenauerju 
Ludvik Grafenauer se je rodil na Zilji, po plebiscitu je moral zapustiti Koroško, leta 1941 so ga 
nacisti izgnali iz Maribora v Srbijo, tam pa se je priključil partizanom. Njegov sin Božo 
Grafenauer je zapisal očetovo zgodbo. 
https://www.novice.at/novice/lokalno/zgodbe-iz-izgnanstva-v-srbijo-in-bojev-na-sremski-
fronti/ 
 

 
Slika: Božo Grafenauer je podrobno raziskal usodo svojega očeta, rojenega Ziljana, v 
izseljeništvu, partizanstvu in nemškem ujetništvu. Knjigo Zgodbe iz izgnanstva in bojev na 
sremski fronti, izdano pri Etno servisu v Ljubljani, je ta torek predstavil koroškemu občinstvu v 
knjigarni Haček v Celovcu. 
 
Celovec. Študij prava je Božo Grafenauer izbral zato, ker je želel postati detektiv. A iz tega potem 
ni bilo nič. »Odločil sem se za profesuro na mariborski univerzi. Po upokojitvi pa imam sedaj čas, 
da se po svoje ukvarjam z detektivstvom.« Grafenauer je podrobno raziskal usodo svojega očeta, 
rojenega Ziljana, v izseljeništvu, partizanstvu in nemškem ujetništvu. Knjigo Zgodbe iz izgnanstva in 
bojev na sremski fronti, izdano pri Etno servisu v Ljubljani, je ta torek predstavil koroškemu 
občinstvu v knjigarni Haček v Celovcu. 
Božo Grafenauer, med letoma 1997 in 2000 minister v vladi Janeza Drnovška, pristojen za lokalno 
samoupravo, med letoma 2001 in 2009 pa predsednik Kluba koroških Slovencev Maribor, je 
neposredni potomec ziljskih Grafenauerjev. Njegov oče Ludvik, o katerem piše v knjigi, se je rodil 
leta 1902 v Blačah na Zilji. Novembra leta 1918 je kot dijak celovške humanistične gimnazije v 
rojstnem kraju sodeloval v pripravljalnem odboru za ustanovitev Narodnega sveta za blaško 
občino. Po izgubljenem plebiscitu je moral leta 1920 zapustiti rodno Koroško in še v Velikovcu 
začeto učiteljišče je zaključil v Mariboru. 
Službo učitelja je dobil najprej v Libeličah, kjer so krajani leta 1922 dosegli izničitev rezultatov 
plebiscita in s tem priključitev Jugoslaviji, leta 1926 nadučiteljsko mesto v Šentanelu, leta 1939 pa 
je postal ravnatelj osnovne šole Fram pri Mariboru. Takoj po napadu na Jugoslavijo in nemški 
zasedbi slovenske Štajerske je gestapo 19. aprila 1941 aretiral Ludvika Grafenauerja, junija istega 
leta pa je bil z družino izgnan v Srbijo. Kakor ugotavlja njegov sin Božo, so načrti za nemško 
okupacijo delov Slovenije nastali že takoj po plebiscitu leta 1920, seznami za izselitev Slovencev pa 
so bili sestavljeni že leta pred napadom na Jugoslavijo. Pri tem so imeli pomembno vlogo v 
avstrijskem Gradcu nameščeni uradi, kakor je bila izpostava nemške obveščevalne službe RSHA 
(Glavnega varnostnega državnega urada), ki je imela pripravljen seznam 1200 oseb na slovenskem 
Štajerskem, ki so jih posebej spremljali in o njih zbirali podatke. Na tem seznamu je bil tudi Ludvik 
Grafenauer, saj je kot učitelj, torej izobraženec, in koroški priseljenec, se pravi zaveden Slovenec, 
sodil med prve tarče.  
Božo Grafenauer v knjigi, ki je opremljena z znanstvenim aparatom (»kot pravnik sem navajen 
citirati«), podrobno opisuje razmere po nemški okupaciji. Pri tem posebej piše tudi o usodi 
duhovnikov, »nad katerimi so se nacisti najbolj izživljali, a se v Sloveniji o tem ne piše.« Obširno 
opisuje razmere v izganstvu v Srbiji, kjer so bili slovenski izgnanci – kljub tudi trpkim izkušnjam – 
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med prebivalstvom po večini dobro sprejeti. Po Grafenauerjevi oceni so jim bili Srbi naklonjeni, 
»ker so Slovenci bili izgnani znotraj prej skupne države, ker je veliko Srbov služilo vojaški rok v 
Sloveniji in so zato imeli dobre  izkušnje, ker so Slovenci veljali za delovne in zanesljive in ker je v 
Srbiji bilo veliko Korošcev, ki so zbežali po plebiscitu, in Primorcev, ki so zbežali iz Italije.« 
Novembra leta 1944 je Ludvik Grafenauer, rojeni Ziljan, vstopil v slovenski bataljon 
Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije in se boril na sremski fronti, enem najbolj krvavih bojišč na 
balkanskih tleh, kjer je bil januarja 1945 ranjen in aretiran. V zagrebškem zaporu je dočakal 
osvoboditev in bil do upokojitve leta 1962 ponovno ravnatelj osnovne šole v Framu. Umrl je leta 
1973. 
O usodi slovenskih izseljencev ali pregnancev se je za časa Jugoslavije malo raziskovalo, šele dobri 
dve desetletji po osamosvojitvi je to poglavje stopilo bolj v središče znanstvene srenje. Knjiga Boža 
Grafenauerja dodaja bistvene nove zapise, tudi zaradi tega, ker govori o usodi človeka, rojenega na 
Zilji, po plebiscitu izgnanega iz rodne Koroške.   

• Glasno in z veseljem na odru, med publiko pa velik ponos. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 13 

Srečanje otroških in mladinskih zborov - Slovenski pevski podmladek na Koroškem je v nedeljo 
prikazal v šentjakobskem farovžu, kaj zna, zmore in ve. In tega ni bilo malo. In bilo je dobro. Zelo 
dobro. 
https://www.novice.at/kultura/glasba/glasno-in-z-veseljem-na-odru-med-publiko-pa-velik-
ponos/ 
 

 
Slika: Šentjakob - Srečanje otroških in mladinskih zborov. Foto: Novice  
 
Šentjakob. Najbolj izvirne koreografije znajo ustvariti najmlajše skupine. In to ne samo na vajah, 
temveč kar neposredno na odru. Dobesedno v živo. Najmanjši otroci po navadi  vedno dodajo kaj 
svojega. Česar so se pred tem učili, včasih sploh ni tako pomembno. Zaplešejo, kakor se jim zazdi, 
zaploskajo, kadar jih pač prime volja. Prisrčno in z vso otroško resnostjo. Toliko svobodoljubnosti 
kakor na otroških koncertih niso zmogli niti ostareli rokerski zvezdniki v svojih najbolj uporniških 
dneh, ko so se trudili podreti meje konvencionalnosti.  
Srečanje otroških in mladinskih zborov, ki je po podjunskem terminu konec aprila v Globasnici 
minulo nedeljo popoldne bilo na sporedu v farovžu v Šentjakobu v Rožu, je bilo polno te 
ustvarjalne svobode. Najmlajši med nastopajočimi še niti niso v šolskih letih, najstarejši že kmalu 
na pragu maturitetnih razredov. Privrženost petju je bila vidna in slišna pri vseh starostnih 
skupinah, najbolj glasno in z največjim navdušenjem so je seveda izražali najmlajši.  
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Slika: Šentjakob - Srečanje otroških in mladinskih zborov. Foto: Novice 
 
Delo z otroškimi in mladinskimi skupinami je pevsko, vzgojno in jezikovna šola obenem. Otroci na 
vajah izdelujejo predmete, poslušajo slovenske zgodbe in se učijo socialnih veščin. Skupine se 
vedno znova tudi prenavljajo. Iz otroških prehajajo pevci in pevke v mladinske skupine, po 
opravljenem šolanju pa jih pogosto zmanjka – nemalo jih odide na študij zunaj Koroške. In se 
mogoče kasneje spet srečajo pri odraslih zborih. 
Srečanje otroških in mladinskih zborov, ki ga leto za letom prireja Krščanska kulturna zveza, je 
prijeten prikaz zavzetega dela s podmladkom in njegovih dožežkov. In zares gre za zavidljive 
dosežke, tako pri doslednosti dela (kdor je kdaj povohal v krajevna društva, ve, da je že samo 
usklajevanje terminov desetih ali dvajsetih otrok in njihovih družin organizacijski izziv) kakor pri 
pevski kakovosti. Skrivati se v Šentjakobu ni bilo treba niti enemu zboru, nekateri pa so bili celo 
nadpovprečno odlični. Nastopili so: otroški zbor Rož’ce iz Šentjakoba (vodita Mirko Lepu-schitz in 
Martina Steiner), iz Bilčovsa so bili Bilkice (Joško Bostjančič), dvojezični otroški cerkveni zbor 
Melodija (Rosi Krušic) in mladinska pevska skupina Aklib (Julija Agaton), otroška skupina Jepca iz 
Ledinc (Mirjam Wrolich-Mosser, Theresia, Ilka in Antonia Ressmann), otroška in mladinska skupina 
Radiše (Heidi in Sandra Lampichler ter Tatjana Tolmaier), vokalno instrumentalna skupina Sanje s 
Suhe (Engelbert Logar) ter mladinski zbor Jamzi z naraščajem iz Celovca (Eduard Oraže).  
Za zaključek so vsi skupaj še zapeli pesem Lenčke Kupper En, dva, tri.        

• Matematični Kenguru 2019. Avtor: Niko Ottowitz. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 14 

Mednarodno matematično tekmovanje 
Razveseljivi rezultati dijakinj in dijakov ZG/ZRG za Slovence 
https://www.novice.at/novice/mladina/matematicni-kenguru-2019/ 
 

 
Slika: Slovenska gimnazija se je – že tradicionalno – z večino razredov udeležila mednarodnega 
tekmovanja matematični Kenguru, ki je letos jubilejno petindvajsetič množično preizkušalo 
znanje matematike. Foto: Novice 
 
Celovec. Slovenska gimnazija se je – že tradicionalno – z večino razredov udeležila mednarodnega 
tekmovanja matematični Kenguru, ki je letos jubilejno petindvajsetič množično preizkušalo znanje 
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matematike. Zaradi igrivo in zabavno zastavljenih problemov je matematični Kenguru zelo 
priljubljen. Z našimi dijakinjami in dijaki je 21. marca 2019 tekmovalo okoli 6 milijonov šolark in 
šolarjev iz številnih držav sveta. Tekmovanje nagovarja vsakogar, ne glede na matematični talent, 
skuša zbuditi matematično žilico v mladem človeku. Tako lahko marsikdo odkrije ali poglobi veselje 
do matematike, kraljice znanosti, ki je vrhu tega še osnova vsakega tehniškega napredka. 
Matematika je temelj naravoslovnih ved, ostro orodje, ki pomaga naravoslovcu pri opisovanju 
vesolja in zakonitosti v njem.  
Že Galileo Galilei (1564–1642) je dejal, da so zakoni narave zapisani v jeziku matematike. 
Matematika je lepa, zanimiva in napeta. Angleški matematik Godfrey Harold Hardy (1877–1947) je 
trdil, da je odločilni kriterij lepota – za grdo matematiko ni trajnega prostora na tem svetu. Ruski 
pisatelj, pesnik in satirik Danijel Ivanovič Harms (1905–1942) je zapisal čudovito misel: matematika 
je glasba človeškega duha, glasba je matematika duše. Pa še poklon geometriji nemškega 
matematika Davida Hilberta (1862–1943): v vrtu geometrije si vsakdo lahko nabere šopek po 
svojem okusu. 
Rezultati dijakinj in dijakov ZG/ZRG za Slovence so tudi letos zelo razveseljivi, imamo nekaj lepih 
mest na deželni ravni. Luka Miličić Eržen (6.B) je osvojil v kategoriji »Junior« 3. mesto na 
Koroškem, Anastasia Sophie Pulvermacher  (2.C) se je uvrstila v kategoriji »Benjamin« na 5. mesto, 
v kategoriji »Študent« je postal Val Vovk Petrovski (8.B) prav tako 5., Jan Krušnik (8.B) pa 9. na 
Koroškem. V kategoriji »Kadet« je dosegel Lan David Cerar (4.C) 8. mesto na deželni ravni, 
Benjamin Ressmann (3.A) je postal 14., Paul Čertov (3.C) pa 17. V Kategoriji »Benjamin« je Mia Lea 
Lutnik (1.A) postala 10., Anja Cerar (1.C) 15., Katharina Elisabeth Olip (1.C) 25., Jakob Sturm (2.B) 
pa 30. na Koroškem.      

• Prvo mednarodno zlato za Užnika v splošnem razredu. Avtor: Niko Ottowitz. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 2019, str. 14 

Športno plezanje 
https://www.novice.at/novice/sport/prvo-mednarodno-zlato-za-uznika-v-splosnem-razredu/  
 

 
Slika: EUROPEAN CUP BOULDER & SPEED 2019 -Innsbruck (AUT) 2nd - 04th May 2019 / image 
shows: Podium Men - 1. Nicolai Užnik 3. Alfons Dornauer. Foto: Organizator tekmovanja 
 
Innsbruck. Nicolai Užnik iz športnega društva Šentjanž je minuli vikend pri European Open v 
Innsbrucku ponovno dokazal, da šteje med najboljše športne plezalce Evrope in osvojil prvo 
mednarodno zlato kolajno v splošnem razredu. V evropskem mladinskem pokalu je Užnik zabeležil 
že več dobrih rezultatov.  
Po osmem mestu v kvalifikaciji v balvanskem plezanju je Užnik v semifinalu najboljših 20 plezalcev 
postal drugi. V finalu najboljših šest evropskih plezalcev pa je Užnik kot edini pri tretji balvani imel 
vse štiri cone.  Kljub dežju si je zmago Užnika v plezalnem centru v Innsbrucku ogledalo več sto 
gledalcev.  Zdaj talentiranega Užnika čakajo tekmovaja v evropskem mladinskem pokalu v Gradcu 
in v Bolgariji.                                                             
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• Finale odpira nova vprašanja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 18, 10. maj 
2019, str. 15 

Odgovori na razvoj v koroški ligi  
https://www.novice.at/novice/sport/finale-odpira-nova-vprasanja/ 
 
1. Koliko klubov gre v regionalno ligo, koliko klubov izpade v podligo? 
Če izpadeta iz regionalne lige dva koroška kluba (trenutno Lendorf in Velikovec), potem izpadejo iz 
koroške lige trije klubi (trenutno so to SVG Bleiburg, Wölfnitz in Lind). V regionalno ligo gre en 
klub, največje možnosti imata ATSV Wolfsberg in Treibach. 
2. Zakaj SAK ni čisto na vrhu koroške lige?  
SAK je šel iz varčevalnih vzrokov v sezono z zelo majhnim kadrom 15 igralcev. Lista poškodovanih 
pa je letos nenavadno dolga, proti Wolfsbergu je izpadlo kar 8 igralcev.  
3. Amaterji SAK se borijo proti izpadu. Zakaj je ta ekipa pomembna za SAK? 
Amaterji SAK (trener Benno Germadnig) so povezava med naraščajem in člansko ekipo v koroški 
ligi. Igrajo večinoma  17- in 18-letni fantje, ki pa potrebujejo pomoč starejših. Če teh ni, ker morajo 
vsi pomagati pri velikih v koroški ligi, potem pridejo mladinci v težave. 1. maja pa so premagali 
Metlovo, ki je sodila med velike favorite lige.    
4. SVG Bleiburg in ASKÖ St. Michael sta v veliki nevarnosti za izpad. Kdo od teh dveh se bo rešil? 
Ekipa v Šmihelu je dobila pozimi 6 novih igralcev iz Slovenije, ki so se počasi vživeli in so celo pred 
Pliberčani, ki so medtem v hudih težavah. Razšli so se s svojim najboljšim napadalcem Renejem 
Partlom, ki ne igra več in trenira v Šmihelu. S tem grozi Pliberčanom po več ko tridesetletju prvič 
izpad v podligo. Odprtih pa je še 7 tekem, ker je seveda še veliko možno.  
5. Zakaj se toliko klubov brani vstopa v regionalno ligo? 
Na Koroškem manjka klubom v primerjavi s Štajersko denarja in dobrih igralcev. Pred 10 leti je 
akademija Austrie (Waschi Mertel, Helmut König) vsako leto producirala dosti igralcev za 
regionalno ligo, WAC v primerjavi nič. To se pozna. VST Völkermarkt je lani poleti iskal okrepitve na 
Koroškem nogometnem trgu in praktično ni ničesar našel. Samo z lastnimi igralci pa ni mogoče 
preživeti v regionalni ligi.  
6. Ali tudi SAK ne bi imel dovolj kakovostnih igralcev za regionalno ligo?  
Nosilci igre SAK so prišli v leta: Tomi Riedl (34), Darjan Aleksič (33), Stephan Bürgler (31), Patrick 
Lausegger (28) niso ravno najbolj navdušeni, če slišijo ime regionalna liga. Lepo število mladih pa 
še ni tako daleč in bi moral SAK na koroškem trgu najti dodatnih 5 zelo dobrih igralcev – ki pa jih 
enostavno ni. Torej bi moral SAK iskati igralce v Sloveniji, kar pa je spet finančno vprašanje in  bi 
razvoj mladih Sakovcev gotovo ne pospeševalo.  
7. Kaj je letos cilj SAK?   
Letos bi SAK rad dosegel vsaj 3. mesto in s tem kvalifikacijo za avstrijski pokal (top 32 klubov v 
Avstriji).  
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• Protest proti spornemu srečanju. ORF, Celovec, 13.05.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/599/  
V Pliberku je v soboto bil prvi od treh protestov proti spornemu srečanju na Libuškem polju, na 
katerem Hrvati obujajo spomin na žrtve povojnih pobojev. Nasprotniki fašizma iz Avstrije, 
Hrvaške, Italije in Slovenije so od zvezne vlade zahtevali, naj spoštuje ustavo in prepove, kar 
sami imenujejo zborovanje „ustašev in fašistov“.  
Po mnenju predsednika Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške Franja Habulina 
zborovanje pri Pliberku ni nič drugega kot „objokovanje propadle ustaške paradržave, gibanja in 
ideje, ki so močno kompromitirale hrvaško ime in za seboj pustilei krvavo sled“. 
 

 
Slika: V Pliberku je v soboto bil prvi od treh protestov proti spornemu srečanju na Libuškem 
polju, na katerem Hrvati obujajo spomin na žrtve povojnih pobojev. Foto: orf  
 
V tej „prevari aktivno sodelujeta tako Katoliška cerkev na Hrvaškem kot hrvaška država“, je med 
drugim menil Habulin. Sicer pa se je zahvalil katoliški cerkvi v Avstriji, ki da je prepoznala zlorabo 
verskega obreda v politične namene, Republiki Avstriji pa, da je prepovedala nekatere ustaške 
simbole. 
Protest, ki ga je podprla tudi mednarodna zveza odporniških gibanj, je organizirala pobuda 
„Spomin in delovanje“, za katero stoji tudi Zveza koroških partizanov (ZKP). Tajnik ZKP Andrej 
Mohar je med drugim dejal, da so dan en teden pred napovedanim spornim zborovanjem izbrali 
namenoma. Z njim so želeli opozoriti na problem, nikakor pa ne izzvati spora z udeleženci 
spominske slovesnosti na Libuškem polju. 
 

 
Slika: V Pliberku je v soboto bil prvi od treh protestov proti spornemu srečanju na Libuškem 
polju, na katerem Hrvati obujajo spomin na žrtve povojnih pobojev. Foto: orf  
 
V sporočilu mednarodne zveze odporniških gibanj pa so poudarili, da v Evropi „ne sme biti 
prostora za revizionizem zgodovine in poveličevanje nacizma – ne v Budimpešti, ne v Sofiji, ne v 
Dresdenu, pa tudi ne v Pliberku“. 

• Osvetlili prihodnje članstvo SSO v FUENS. ORF, Celovec, 15.05.2019 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/599/


https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/616/  
Predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Sveta slovenskih organizacij (SSO) so 
se na srečanju na Zgornjem Brniku med drugim pogovarjali o sprejemu SSO v Federalistično 
unijo evrospkih narodnih skupnosti FUENS. Tega naj bi sklenili na redni skupščini FUENS junija v 
Bratislavi.  
Razpravljali tudi o pobudi Minority Safepack 
Sogovorniki so v torek razpravljali tudi o državljanski pobudi Minority Safepack, po kateri naj bi 
nova Evropska komisija z nizom pravnih aktov zagotovila zaščito jezikovnih manšin in jezikovne 
raznolikosti na evropski ravni. 
 

 
Slika: Predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Sveta slovenskih organizacij 
(SSO) so se na srečanju na Zgornjem Brniku med drugim pogovarjali o sprejemu SSO v 
Federalistično unijo evrospkih narodnih skupnosti FUENS. Foto: nsks.at  
 
Tudi Europeada evropsko nogometno prvenstvo narodnih manjšin leta 2020 je bila tema, na 
katerem bodo koroški Slovenci gostitelji, Slovenci v Italiji pa prvič tekmovali. 
 
Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. Niti naveza upokojencev ni prinesla predstavništva: Italija - v poslanski zbornici 
brez ugodnega premika za slovensko manjšino. Primorski dnevnik, št. 110 (10. maj 2019), 
str. 3 

• Peter Verč.  Ne le o RAI, tudi o tednikih: Italija - državni sekretar sprejel predsednika SKGZ 
in SSO. Primorski dnevnik, št. 110 (10. maj 2019), str. 3 

• Vesna Pahor. NŠK tudi uradno do drugih prostorov v Narodnem domu : Trst - upravni 
svet tržaške univerze odobril sklep o predaji dela pritličja. Primorski dnevnik, št. 111 (11. 
maj 2019), str. 5 

• Peter Verč. Za zastopanost Slovencev priložnost v novem zakonu: Italija - Massimiliano 
Fedriga odgovarja očitkom DS, da se ni zavzel za slovensko manjšino. Primorski dnevnik, 
št. 112 (12. maj 2019), str. 2 

• "V naši evropski civilizaciji bi bila polemika o otrocih nesprejemljiva": Rim - slovenski 
veleposlanik Bogdan Benko odhaja v pokoj/ Bogdan Benko, Sandor Tence. Primorski 
dnevnik, št. 112 (12. maj 2019), str. 3 

• Vloga izobraževanja pri udejanjanju človekovih pravic pri manjšinah: v Bruslju konferenca 
poročevalca ZN za manjšine Fernanda de Varennesa. Primorski dnevnik, št. 112 (12. maj 
2019), str. 13 

• Petra Roter: do konfliktov in nestabilnosti ne prihaja zaradi prevelikega obsega pravic. 
Primorski dnevnik, št. 112 (12. maj 2019), str. 13 

• Marij Čuk. V objemu slovenstva: Argentina - obisk na drugi strani Atlantika. Primorski 
dnevnik, št. 112 (12. maj 2019), str. 16 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/616/


• Peter Verč. Ne piše, da je dovoljeno, a niti, da je prepovedano: Italija - nastop v furlanščini 
odprl vprašanje rabe manjšinskih jezikov v parlamentu. Primorski dnevnik, št. 113 (14. maj 
2019), str. 3 

• Močnejši, solidnejši in bolj kompetitivni": Trst-Gorica - občni zbor Zadružne kraške banke 
(ZKB). Primorski dnevnik, št. 113 (14. maj 2019), str. 5 

• Giorgia Meloni bi rada imela slovensko-italijanske patrulje: Trst – volilni shod voditeljice 
stranke Fdl. Primorski dnevnik, št. 113 (14. maj 2019), str. 5 

• (ak) Zgrešeno govoriti o etničnem čiščenju: LINK – fojbe in eksodus. Primorski dnevnik, št. 
113 (14. maj 2019), str. 7 

• Gorazd Bajc. Valéry in njegov koprsko-tržaški rod: zgodovinopisje – knjigo dr. Žitka bodo 
danes predstavili v Tržaškem knjižnem središču. Primorski dnevnik, št. 114 (15. maj 2019), 
str. 17 

• SSO se bo junija pridružil sorodnemu NSKS v zvezi FUEN: Zgornji Brnik – srečanje krovnih 
organizacij. Primorski dnevnik, št. 114 (15. maj 2019), str. 4 

• (pv). Začela se je igra imen za novi Paritetni odbor: manjšina – trije organi čakajo na 
umestitev. Primorski dnevnik, št. 115 (16. maj 2019), str. 3 

• (maj). »Pomembno je poznati razlike med pokrajinami, da jih lahko ovrednotiš«: pogovor 
– Živka Persi, odhajajoča predsednica ZSKD. Primorski dnevnik, št. 115 (16. maj 2019), str. 
4 

• Aljoša Fonda. Kar je v Gorici mogoče, v središču Trsta (še) ni: Trst – lepaki z volilnimi 
sporočili: župan Dipiazza napoveduje nekaj slovenščine tudi v mestu. Primorski dnevnik, št. 
115 (16. maj 2019), str. 5 

• Vesna Pahor. Kaj vse pomeni pogum?: Trst – mednarodni Forum Tomizza ob 20-letnici 
smrti istrskega pisatelja. Primorski dnevnik, št. 115 (16. maj 2019), str. 12 

 

• Narodni dom: dodatni prostori tudi uradno v slovenskih rokah. Vesna Pahor. Primorski 
dnevnik, Trst, 10. maj 2019  

Upravni svet tržaške univerze uradno odobril sklep, da desne pritlične prostore preda Narodni in 
študijski knjižnici 
https://www.primorski.eu/trzaska/narodni-dom-dodatni-prostori-tudi-uradno-v-slovenskih-
rokah-YX257441 
 

 
Slika: Narodni dom v Ulici Filzi na arhivskem posnetku. Foto: (FOTODAMJ@N)  
 

https://www.primorski.eu/trzaska/narodni-dom-dodatni-prostori-tudi-uradno-v-slovenskih-rokah-YX257441
https://www.primorski.eu/trzaska/narodni-dom-dodatni-prostori-tudi-uradno-v-slovenskih-rokah-YX257441


 
Slika: Delegacija (na levi Livio Semolič in Maurizio Fermeglia) med ogledom prostorov leta 2016 
Foto:  FOTODAMJ@N  
 
Vest je sedaj tudi uradna: upravni svet tržaške univerze je na včerajšnjem zasedanju formalno 
odobril sklep, da bodo pritlične prostore Narodnega doma v Ulici Filzi predali Narodni in študijski 
knjižnici. Naj na tem mestu vsekakor spomnimo, da govorimo o pritličnih prostorih na desni strani, 
za vratarsko hišico, saj na drugi strani uspešno deluje Odsek za mlade bralce NŠK. Pot je bila dolga 
in naporna, pomemben cilj pa je skoraj 99 let, odkar so 13. julija 1920 italijanski nacionalisti in 
fašisti požgali tedanje središče delovanja tržaških Slovencev, le dosežen. 
»Gre za zaključni del daljšega postopka. Ta je zaobjemal tako odločitev tam prisotnega 
univerzitetnega oddelka za pravne in jezikovne vede, tolmačenje in prevajanje kot diskusijo in 
sklep akademskega senata ter na koncu še tistega upravnega sveta,« je za Primorski dnevnik 
utemeljil vodja pravne posvetovalnice pri Slovenski kulturno gospodarski zvezi Livio Semolič. 
Svojega zadovoljstva ni skrival, saj je bila prehojena pot kompleksna: »Lepo je, da je do tega sklepa 
prišlo skorajda vzporedno s pričetkom obnovitvenih del pritličja Trgovskega doma v Gorici. 
Uresničila se je vzporednica med dvema domovoma, ki predstavljata pomemben simbol za našo 
narodno skupnost. Danes pa iz čiste simbolike prehajata v živo kulturno tvorbo našega vsakdana.« 
Mejnik pa ni prelomen samo za pripadnike slovenske manjšine, temveč tudi za rektorja univerze 
Maurizio Fermeglio, ki je vseskozi stremel k uresničitvi predaje prostorov. 

• Patricku Quaggiatu nagrada Pavle Merkù.  Poljanka Dolhar. Primorski dnevnik, Trst, 10. 
maj 2019  

Pogovor z goriškim skladateljem, dirigentom in tolkalcem 
https://www.primorski.eu/kultura/patricku-quaggiatu-nagrada-pavle-merku-KY256950 
 

 
Slika: V Miramarskem gradu so sinoči Patricku Quaggiatu vročili nagrado Pavleta Merkuja. Foto: 
FOTODAMJ@N 
 
Kaj imajo skupnega italijanska plesalka Carla Fracci, slovenska glasbena skupina Elvis Jackson ali 
režiserja Zeffirelli in Škafar? To, da so tako ali drugače povezani s poklicno in ustvarjalno potjo 
Patricka Quaggiata; goriški pevec, skladatelj in dirigent se je na svojih več kot 2000 nastopih srečal 
tudi z njimi, sicer pa sodeloval s številnimi pevskimi zbori, orkestri, godbami na pihala in prispeval k 
osvojitvi marsikatere nagrade. V Miramarskem gradu so sinoči Patricku Quaggiatu (1983) vročili 
nagrado Pavleta Merkuja, ki sta jo letos prvič podelila Svet slovenskih organizacij in Zveza 
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cerkvenih pevskih zborov iz Trsta. Pred podelitvijo nagrade, ki nosi ime pokojnega tržaškega 
glasbenika, skladatelja in raziskovalca, smo nagrajencu postavili nekaj vprašanj. 
 
Pevec, dirigent pevskih zborov in godb, skladatelj, tolkalec, pedagog ... Res ste vsestranski 
glasbenik: v kateri vlogi se počutite najbolj doma? 
Nimam rad rutinskega dela, če bi bilo mogoče, bi vsak dan počel kaj drugega. Ampak to ni mogoče, 
zato se rad in najbolje znajdem v različnih vlogah. Ko dirigiram, skušam izbrati drugačno glasbeno 
literaturo. Ko komponiram, skušam biti kar se da originalen. Ko poučujem, skušam obrazložiti snov 
vsakič drugače, tudi z drugega zornega kota. Zato mi je težko odgovoriti na vprašanje, v kateri vlogi 
se počutim najbolj doma. Komponirati je pasivno delo, biti tolkalec je aktivno delo, biti dirigent je 
ravno nekje vmes ... Glasbenik gotovo čuti nujo biti aktiven, ampak pisati glasbo, voditi skupino in 
interpretirati glasbo po lastnem občutku je tudi krasno. 
Vaš skladateljski opus zajema okrog 600 naslovov: v njem so tako zborovske priredbe slovenskih 
pesnikov kot uglasbeni hajkuji osnovnošolcev, nabožne skladbe, himne za športna društva, songi 
... kako nastanejo vaše skladbe? Kakšen je vaš ustvarjalni proces? 
Ko snujem katerokoli glasbo, si najprej preberem besedilo; velikokrat mi že samo »zazveni« ali mi 
nudi nekaj splošnih ali podrobnih idej. Običajno se prva ideja izkaže za najboljšo. Če mi branje 
besedila ne nudi idej, se moram najprej odločiti, kateri stil bom uporabil, ker le-ta običajno 
zaznamuje skladbo. Če se dilema nadaljuje, se usedem za klavir in začnem igrati v iskanju 
primernega inputa. Vnaprej pa moram vedeti, komu je skladba namenjena, poznati izvajalca, da 
mu na najboljši način prikrojim glasbo, da se bo z njo lepo počutil in da jo bo znal čim lepše podati. 

• »Simboli so za volivce pomembni«. Sara Sternad. Dolina. Primorski dnevnik, Trst, 10. maj 
2019 

Predstavila se je lista Stranke komunistične prenove, ki podpira županskega kandidata Sandyja 
Kluna  
https://www.primorski.eu/trzaska/simboli-so-za-volivce-pomembni-IY256846  
  

 
Slika: Predstavitev Stranke komunistične prenove. Foto: FOTODAMJ@N  
 
 »Pred nami so občinske volitve, ki nam bodo prinesle upravo prelomnega značaja. Zavedamo se, 
da bo tudi v primeru zmage, mandat zelo zahteven, zlasti zaradi vse skromnejših sredstev, ki jih 
občine prejemajo s strani deželne in državne uprave, zaradi novih zakonov, ki stremijo po tem, da 
bi se dela dajalo v zakup zunanjim podjetjem, zaradi pomanjkanja osebja, pa tudi zaradi deželnega 
preustroja krajevnih uprav,« je zbrane v sejni dvorani sedeža dolinske občine nagovoril tajnik 
krožka Stranke komunistične prenove v dolinski občini Igor Ota, ki se je uvodoma z minuto molka 
spomnil preminulega tajnika Petra Behrensa. 
Člani liste Stranke komunistične prenove, ki ponovno podpirajo župansko kandidaturo Sandyja 
Kluna, so v sredo predstavili program, ki ga bodo zasledovali. Glavne točke so v grobih obrisih 
okrepitev občinskih storitev, transparentnost in soudeležba občanov, skrb za okolje in prostor, za 
cestno omrežje in javni prevoz, za socialno politiko in podporo družinam, za vzgojno-izobraževalne 
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storitve in za mlade, za razvoj kulture in krajevnih običajev, turizma, gospodarstva in proizvodnih 
dejavnosti. 
Delo Klunove uprave je bilo v preteklih letih, kljub težavam, vseeno pozitivno. Še vedno pa ni 
zaključeno, tako da mu je treba dovoliti, da ga spelje do konca v prihodnjih petih letih, je poudaril 
Ota. 

• »Za nami naporno in uspešno leto«.  Ivan Žerjal. Opčine. Primorski dnevnik, Trst, 10. maj 
2019  

Predsednik uprave Adriano Kovačič pred bližnjim občnim zborom Zadružne kraške banke Trst 
Gorica 
https://www.primorski.eu/se/za-nami-naporno-in-uspesno-leto-FX257160  
 

 
Slika: Adriano Kovačič. Foto: FOTODAMJ@N 
 
V nedeljo, 12. maja, bo v tržiškem Kinemaxu z začetkom ob 10. uri potekal občni zbor Zadružne 
kraške banke Trst Gorica, na katerem bodo predstavili bilanco za leto 2018, izvolili nekatere nove 
člane upravnega odbora, orisali podatke zadružne skupine Cassacentrale Banca in uradno 
predstavili nov logotip zavoda. Občni zbor bo prvi na Goriškem po združitvi med ZKB in ZB 
Doberdob in Sovodnje, na njem bodo predstavili rezultate prvega leta res skupnega poslovanja 
zavoda. Po besedah predsednika uprave Adriana Kovačiča se zaključuje leto, ki je bilo za banko zelo 
naporno, ampak tudi zelo uspešno, saj so na marsikaterem področju presegli zastavljene cilje. 
Kako je ZKB poslovala v prvem letu zares skupnega poslovanja, kaj boste povedali članom? 
Glavno sporočilo je to: zaključujemo zelo naporno leto, ker smo morali predvsem v prvi polovici 
leta 2018 rešiti nekatere organizacijske probleme, kar je normalno po vsaki spojitvi, zelo naporna 
pa je bila tudi druga polovica leta, ker smo se pripravljali na vstop v skupino Cassacentrale Banca 
(CCB, op. p.). Sočasno je bilo tudi zelo uspešno leto, saj smo dosegli rezultate, ki so presegli 
pričakovanja in zastavljene cilje: na nekaterih področjih smo delali dobro, na drugih malo manj oz. 
nismo dosegli zastavljenih ciljev, ampak, če dam na tehtnico, je bilo več pozitivnih kot negativnih 
rezultatov. Najvažnejše sporočilo pa je to, da se banka predstavi članom močnejša in solidnejša, 
predvsem zaradi tega, ker je del zadružne bančne skupine CCB, ki ima izredno pozitivne indekse. 
Predstavimo se kot najbolj solidna bančna skupina v Italiji predvsem kar se tiče kapitalske 
ustreznosti: CET 1 Ratio celotne bančne skupine je 17,9 odstotka, kar pomeni, da smo daleč na 
prvem mestu kar se tiče tega. Mislim, da je to za člane znamenje velike gotovosti, saj biti del 
bančne skupine, ki ima tako dobre rezultate, pomeni, da lahko še naprej zaupajo naši banki, ki bo 
še naprej avtonomna, pomeni pa tudi slediti smernicam matične družbe. 
Kakšno je »zdravje« banke glede na obveze, ki jih predvideva novi statut? 
Preden odgovorim na to vprašanje, povem še to: s tem, da smo pristopili v bančno skupino, smo 
morali prilagoditi celo vrsto pravilnikov in postopkov prav zaradi tega, ker je matična družba rekla, 
da mora vseh 84 bank delovati po istih principih in načelih. Zato je bilo v prvih mesecih leta 2019 
ogromnega dela prav kar se tiče prilagoditve novim pravilnikom. 
Kot ZKB pa v novo bančno skupino vstopamo z nekaterimi zelo dobrimi rezultati, predvsem kar se 
tiče premoženjske solidnosti in kakovosti aktive. Glede kapitalske solidnosti imamo dober CET 1 
Ratio, kakovost aktive pa se je tudi izredno izboljšala, predvsem zaradi tega, ker smo zelo znižali 
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naše neredne kredite z dvema operacijama: prvič, prodali smo neredne kredite, ker take so bile 
smernice matične družbe, drugič, dobro smo delali na področju upravljanja slabih kreditov, kar 
pomeni, da smo dosti stvari, ki smo jih v prejšnjih letih razvrednotili, potem v celoti tudi unovčili in 
smo imeli izredne prihodke tudi od tega delovanja. Prodali smo 35 milijonov slabih kreditov in se je 
naš NPL Ratio oz. razmerje med slabimi in celotnimi krediti znižal z 18,8 odstotka na 10,7 odstotka. 

• O zastopanosti Slovencev v novem zakonu. Peter Verč.Trst. Primorski dnevnik, Trst, 11. 
maj 2019  

Massimiliano Fedriga si ni premislil in še upa, da bo parlament manjšini zagotovil predstavništvo 
https://www.primorski.eu/se/o-zastopanosti-slovencev-v-novem-zakonu-AN258233 
 

 
Slika: Predsednik deželne vlade Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Foto: 
FOTODAMJ@N 
 
Predsednik deželne vlade Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga si ni premislil in še vedno 
upa, da bo slovenska manjšina imela zagotovljen sedež v italijanskem parlamentu. Na očitek, da se 
ni oglasil, ko je ta teden poslanska zbornica sprejemala dopolnila k volilnemu zakonu in potrdila 
predlog o zmanjšanju števila parlamentarcev, pa odgovarja, da se manjšini lahko zagotovi 
predstavništvo z novim volilnim zakonom. 
Prav tako stališče je v petkovem Primorskem dnevniku izrazil vodja senatorjev Gibanja petih zvezd 
(G5Z) Stefano Patuanelli. 
A kljub temu sta na včerajšnji novinarski konferenci v Trstu poslanka Debora Serracchiani in 
senatorka Tatjana Rojc, obe iz vrst Demokratske stranke, obtožili Ligo, da je snedla besedo. Očitek 
je letel zlasti na Fedrigo. 
»Stališče Demokratske stranke je presenetljivo, saj v svojo ustavno reformo, ki je bila nato 
zavrnjena na referendumu, niso vključili zajamčene zastopanosti Slovencev,« vrača Fedriga. »Kako 
to, da se za zajamčeni mandat zavzemajo šele zdaj, ko so v opoziciji? Ljudi imajo za norca.« 

• »Danes me podpirajo tisti, ki me v preteklosti niso«. Sanela Čoralič. Trst. Primorski 
dnevnik, Trst, 12. maj 2019  

V današnjem Primorskem dnevniku intervju z vršilcem dolžnosti predsednika tržaškega 
občinskega sveta Igorjem Svabom 
https://www.primorski.eu/trzaska/danes-me-podpirajo-tisti-ki-me-v-preteklosti-niso-BN258120 
 

 
Slika: Igor Svab. Foto: FOTODAMJ@N 
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Tržaški občinski svet je brez predsednika že skoraj dva meseca, točneje 51 dni. Dolžnosti 
predsednika vrši Igor Svab (DS - SSk). In očitno zelo dobro, saj mu profesionalnost in 
nepristranskost priznavata oba politična tabora. Večinski desnosredinski tabor zadovoljstvo s 
Svabovim delom večkrat tudi glasno izrazi. V tej vlogi bo Svab po vsej verjetnosti nastopal še kar 
nekaj časa, saj se po hodnikih mestne hiše šušlja, da novega predsednika ne bodo izvolili pred 
evropskimi volitvami (konec meseca). Desnosredinska večina, ki se nikakor ne more dogovoriti, kdo 
bo njihov skupni kandidat, je namreč v tem trenutku popolnoma osredotočena na prihajajoče 
evropske volitve. Še posebej tržaška Severna liga, ki bi lahko v primeru ugodnega izida teh volitev 
povečala svoje apetite v tržaškem mestnem svetu. 
Vršilec dolžnosti predsednika občinskega sveta Svab pa je v danem položaju zadovoljen, da ga 
cenijo, manj zadovoljen pa s tem, da je tržaški občinski svet že dva meseca brez predsednika. Z njim 
smo poklepetali v sobi, ki pripada podpredsedniku občinskega sveta in ne v sobi, ki bi dejansko 
lahko pripadala vršilcu dolžnosti predsednika, se pravi v predsednikovi pisarni. »Ne želim si lastiti 
nečesa, kar mi ne pripada. Čisto v redu se počutim v pisarni podpredsednika,« pravi Igor Svab. 
Situacija v tržaškem občinskem svetu je groteskna. Se je že kdaj zgodilo, da bi bil najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine toliko časa brez predsednika? 
Če se pravilno spomnim, se ni nikoli zgodilo. Bivši predsednik Marco Gabrielli je 22. marca odstopil 
iz osebnih razlogov, delo srčnega kirurga je namreč odgovorno delo, ki zahteva celega človeka. Še 
za časa njegovega predsedovanja sem mu kot podpredsednik pogosto priskočil na pomoč, še 
posebej v primerih, ko je Gabrielli zjutraj imel na programu kirurške posege. 
Leta 2006, ko ste prvič prišli v tržaški občinski svet, ste bili kot kandidat za podpredsednika 
občinskega sveta za mnoge nesprejemljiv. So se časi od takrat spremenili? 
Časi so se bistveno spremenili. Tisti, ki so takrat nasprotovali moji kandidaturi, me danes 
podpirajo. Podporo so izrazili tudi ob zadnjem imenovanju za podpredsednika občinskega sveta 
leta 2016. 

• Manjšina se mora sama odločati.  Sandor Tence. Primorski dnevnik, Trst, 12. maj 2019  
Pogovor s slovenskim veleposlanikom v Rimu Bogdanom Benko, ki odhaja v pokoj 
https://www.primorski.eu/se/manjsina-se-mora-sama-odlocati-HX257911  
 
V ekskluzivnem intervjuju za Primorski dnevnik odhajajoči slovenski veleposlanik v Italiji Bogdan 
Benko ocenjuje italijansko-slovenske odnose in svoje skoraj petletno službovanje v Rimu. Benko, ki 
odhaja v pokoj, pravi, da Slovenija glede nerešenih problemov manjšine lahko zelo pomaga 
Slovencem v Italiji, ključne rešitve (npr. parlamentarno predstavništvo) pa pripadajo manjšini sami. 
Benko v intervjuju tudi ocenjuje nedavno spominsko prireditev na fojbi pri Bazovici in pojasnjuje 
zakaj se Slovenija ni odločneje odzvala na hude besede, ki jih je tam izrekel italijanski notranji 
minister in vodja Lige Matteo Salvini. V intervjuju teče beseda tudi o prepoznavnosti Slovenije v 
Italiji in o stikih, ki jih je ambasador (doma je iz Solkana) imel s prejšnjimi in s sedanjo italijansko 
vladno garnituro. Benko je vsekakor zadovoljen, da svojo diplomatsko pot končuje v Rimu. 

• »V naši evropski civilizaciji bi bila polemika o otrocih nesprejemljiva«. Intervju: Bogdan 
Benko. Pogovarjal se je: Sandor Tence. Primorski dnevnik, Trst, 12.5.2019, št. 112, leto 75, 
str. 3 

Rim - Slovenski veleposlanik Bogdan Benko odhaja v pokoj 
Rim - Diplomati navadno delajo v tišini in o svojem delu neradi govorijo. Take vrste diplomat je 
Bogdan Benko, od leta 2015 veleposlanik Republike Slovenije v Rimu, kjer ga bo v kratkem 
nadomestil Tomaž Kunstelj, trenutno slovenski ambasador v Vatikanu. Benko je v Rimu od leta 
2015, v tem času je med drugim doživel italijanske parlamentarne volitve s posledično izvolitvijo 
nove vlade, nazadnje pa meddržavno polemiko, ki jo je izzvala februarska spominska prireditev 
na fojbi pri Bazovici. Veleposlanik, ki je doma iz Solkana, je pred odhodom iz Rima, ki pomeni 
njegovo upokojitev, prijazno privolil v intervju za Primorski dnevnik. 
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Slika: Veleposlanik Bogdan Benko v Rimu zaključuje dolgo diplomatsko kariero, ki se je začela leta 
1976. Foto:  FOTODAMJ@N 
 
Gospod Benko, kako ocenjujete splošne odnose med Italijo in Slovenijo? 
Na splošno bi lahko ocenili, da so odnosi med Slovenijo in Italijo zelo dobri, s potencialom, da 
postanejo odlični. Slovenija in sosednja Italija imata razvejane odnose na vseh področjih, še zlasti pa 
se v zadnjih letih razvija gospodarsko sodelovanje. 
Bi nam postregli s kakšno številko? 
Italija je drugi zunanjetrgovinski partner Slovenije, je na tretjem mestu po obsegu menjave storitev 
ter peti največji investitor v slovensko gospodarstvo. Italijanski turisti so že vrsto let na prvem mestu 
glede na število prihodov tujih gostov v Slovenijo. Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo se je v 
letu 2018 povečala za 12 % ter dosegla vrednost 8,4 milijarde evrov. Slovenija v Italijo izvozi 3,8 
milijarde evrov, iz Italije pa uvozi 4,6 milijarde evrov. Na deželni ravni ima Slovenija najintenzivnejšo 
blagovno menjavo z Lombardijo, sledi Benečija, tretja je Furlanija-julijska krajina, četrta pa Emilija-
Romanja. 
Kaj bi rekli o skupnih meddržavnih projektih? 
Zelo dobro se razvijajo skupni projekti na znanstveno-tehnološkem področju. Odpira se tudi 
možnost okrepljenega sodelovanja na področju start-upov. V začetku marca 2019 je Italija objavila 
razpis Global Start-Up Program, kjer bodo izbrani italijanski start-upi obiskali pospeševalnike in 
inkubatorje v Veliki Britaniji, ZDA, Južni Koreji, na Kitajskem, Japonskem in v Sloveniji. 
Mislite, da Italijani dovolj dobro poznajo Slovenijo oz. kaj bi bilo treba po vašem še narediti, da bi 
bila Slovenija v Italiji bolj prepoznavna? 
Večjo prepoznavnost Slovenije v Italiji bi zagotovo lahko dosegli, če bi okrepili kulturno sodelovanje 
med državama. Italija, s svojo bogato kulturno dediščino in afiniteto do lepega, je na tem področju 
zagotovo partner, ki si ga lahko le želimo. Za ilustracijo slednjega naj omenim le primer letošnjega 
sodelovanja študentov in predavateljev Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v 
Ljubljani na letošnjem 22. Trienalu v Milanu, ki sodi med najpomembnejše mednarodne prireditve 
s področja oblikovanja in arhitekture. 
Zakaj se vam ta primer zdi izpostavljanja vreden? 
Čeprav se je naša akademija na Trienale prijavila kot izobraževalna inštitucija, so jo organizatorji 
zaradi visoke kakovosti njenega projekta uvrstili med državne paviljone. To pomeni, da Akademija 
za likovno umetnost in oblikovanje pod oznako Slovenski paviljon razstavlja na najelitnejši lokaciji, v 
glavni stavbi Trienala. Pomembno vlogo imajo tudi lektorati za slovenski jezik v Italiji in številni 
slovenski umetniki, pisatelji, pesniki, slikarji, filmski ustvarjalci, ki so redno vabljeni s strani 
italijanskih organizatorjev. Da zaključim, kultura je področje, ki ima največji potencial na področju 
krepitve prepoznavnosti Slovenije v Italiji. 



Odnose med državama še vedno tako ali drugače bremeni zgodovina. Dovolj, da pogledamo 
februarsko spominsko prireditev na fojbi v Bazovici. Kaj bi rekli o tem, tudi zato, ker ste se s temi 
vprašanji tudi vi precej ukvarjali? 
Nedvomno obstajajo številna poglavja slovensko - italijanskih odnosov, ki vzbujajo boleče občutke 
na obeh straneh. Vendar je ovrednotenje zgodovinskih dejstev in okoliščin treba prepustiti 
strokovnjakom in se izogniti enostranski interpretaciji in selektivnemu prikazovanju zgodovinskih 
dogodkov. Ravno zato smo se na ravni zunanjih ministrov obeh držav že leta 1993 dogovorili, da 
oblikujemo mešano slovensko-italijanski zgodovinsko- kulturni komisiji, da razišče in kritično oceni 
zgodovino odnosov med narodoma v letih 1880-1956. Po sedmih letih dela omenjene komisije je 
bilo objavljeno skupno poročilo strokovnjakov iz obeh držav, ki je osnova in referenčna točka, ki 
lahko pripelje k boljšemu medsebojnemu razumevanju in procesu sprave. 
Slovenija je odločno reagirala na besede predsednika evropskega parlamenta Antonija Tajanija na 
fojbi pri Bazovici, medtem ko je skoraj preslišala to, kar je tam rekel italijanski notranji minister 
Matteo Salvini. Zakaj takšno dvojno merilo? 
Tajani je kot predsednik evropskega parlamenta v Bazovici uporabil retoriko, ki ni primerna njegovi 
funkciji, saj je v nasprotju s temeljnimi vrednotami Evropske unije. 
Kaj pa Salvini? 
Salvini, podpredsednik italijanske vlade, notranji minister in vodja ene od vladajočih strank v Italiji, 
je v svojem nagovoru uporabil prispodobo o otroških žrtvah. V naši evropski civilizaciji bi bila 
polemika o otrocih kot žrtvah lahko tako psihološko kot etično težko sprejemljiva, kar otežuje 
primerno reakcijo, čeprav med žrtvami v fojbah glede na poročilo slovensko italijanske zgodovinsko-
kulturne komisije ni otrok. Vendar bi še izpostavil, daje predsednik Slovenije Borut Pahor takoj po 
izjavah v Bazovici pisal predsedniku Italije Sergiu Mattarelli, ki mu je tudi takoj odpisal. 
Za diplomacijo je takšno hitro dopisovanje še kar nenavadno, mar ne? 
To me navdaja z upanjem, da sta državi na najvišjem političnem vrhu pripravljeni nadaljevati pot 
sprave, ki so jo v evropskem duhu simbolno začrtali trije predsedniki, Danilo Turk, Giorgio 
Napolitano in Ivo Josipovič, s svojim srečanjem leta 2010 v Trstu ob 90. obletnici požiga Narodnega 
doma. Srčno upam in v to bi morali biti usmerjeni tudi naši napori, da bomo leta 2020 ob stoletnici 
požiga Narodnega doma v Trstu zmožni na primeren način storiti še en simbolni korak v spravnem 
procesu. 
Vi ste doma s Primorske, zato dobro poznate obmejno stvarnost. Kako ocenjujete odnose in 
ozračje na nekdanji meji oz. mislite, če so kakšne težave oz. kje in kako bi se dalo še kaj izboljšati? 
Rojen sem v Solkanu, v hiši tik ob meji z Italijo, do odhoda na študij v Ljubljano sem živel v Piranu in 
služboval sem kot vice-konzul v Trstu v začetku 90. let. Iz mojih osebnih izkušenj lahko rečem, da so 
se odnosi in ozračje na nekdanji meji bistveno izboljšali. Predvsem pa je pomembno, da se je okrepila 
samozavest Slovencev v Italiji, kar je lepo opisal Rudi Pavšič, dolgoletni predsednik SKGZ, v svojem 
nedavnem intervjuju za Radio Koper. 
Kaj se vam je zdelo zanimivega v tem radijskem intervjuju? 
V spominu so mi ostale naslednje Pavšičeve besede: Mislim, da bit Slo-venec v Italiji pomeni biti več. 
Mladi bi rekli, da je danes “figo” biti Slovenec v Italiji, ker znamo več, znamo dva jezika, razumemo 
dve filozofiji, beremo pesmi v italijanščini in v slovenščini, razumemo globino teh pesmi. Veliko let 
nismo razumeli, da je to dodana vrednost. 
Veliko ste se ukvarjali s slovensko manjšino v Italiji. Kakšno mnenje ste si kot veleposlanik ustvarili 
o njej? 
Slovenska manjšina v Italiji je vi-talna, dobro organizirana in kot subjekt samozavestno nastopa v 
dialogu z Italijo ter Slovenijo. Kako bogata je njena dejavnost in kako razvejan sistem ustanov ter 
organizacij ima na celotnem njenem poselitvenem območju najbolje priča trojezična publikacija 
»Mi, Slovenci v Italiji«, ki je bila predstavljena javnosti v začetku letošnjega leta. 



Sedaj je znova aktualno vprašanje manjšinskega parlamentarnega predstavništva. Nekateri so za 
recipročnost (po zgledu italijanske in madžarske skupnosti v Sloveniji), slišati pa je tudi druge 
predloge, o katerih pa v manjšini ni enotnih gledanj. Kako gledate na ta problem? 
Zaščitni zakon daje slovenski manjšini v Italiji pravico do izvolitve svojega predstavnika v poslansko 
zbornico in senat, ko določa, da mora volilna zakonodaja vsebovati določila, ki olajšajo izvolitev 
njenih predstavnikov. Torej, pravica je, nedorečeno pa je vprašanje konkretne zakonske rešitve za 
njeno uresničitev. Zahteve manjšine po ureditvi vprašanja predstavništva v parlamentu so 
upravičene in legitimne. Osebno menim, da je potrebno vložiti vse napore za dosego zastopstva 
manjšine v parlamentu, ki bo trajno, sistemsko in sprejemljivo za vso manjšino. 
Kakšno vlogo lahko igra pri tem Slovenija? 
Poglejte, ključno vlogo pri obli-kovanju zakonske rešitve glede zastopstva ima slovenska manjšina v 
Italiji. Slovenija, ki je doma zgledno uredila zastopstvo italijanske in madžarske narodne skupnosti, 
pa ji lahko pri teh prizadevanjih nudi vso podporo v stikih z visokimi italijanskimi predstavniki. 
Večkrat ste v Rimu na raznih nivojih posegli v korist Slovencev v Italiji. Na kakšen odziv ste naleteli 
pri italijanskih sogovornikih v prejšnjih in aktualni vladi? 
S sogovorniki prejšnje italijanske vlade sem imel zelo korektne in konstruktivne stike. Priznati pa 
moram, da sem imel pri navezavi stikov z ne-katerimi sogovorniki sedanje vlade določene težave. 
Čemu pripisujete te težave? 
Predvsem dejstvu, da so relativno novi na svojih položajih. Verjamem in upam, da se bo sčasoma in 
z večjo utečenostjo delovanja to stanje spre-menilo. V to smer se je odvijal novembrski sestanek 
zunanjih ministrov Italije in Slovenije. 
Srečanje se je vsaj medijsko zdelo zelo rutinsko, da ne rečem nezanimivo, očitno pa ni bilo tako ... 
Veseli me pa, da smo novembra lani uspeli organizirati obisk ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja 
v Rimu. Naj omenim, da je minister Cerar v pogovorih s svojim gostiteljem, zunanjim ministrom 
Enzom Moaverom Milanesijem, med drugim izpostavil tudi takrat pereče vprašanje financiranja 
manjšinskih medijev in sprejete dogovore v skupnem zapisniku ob srečanju zunanjih ministrov 
novembra 2017 v Rimu, ki se nanašajo na izvajanje zaščitnega zakona. Med te sodi vprašanje 
zastopstva slovenske manjšine v italijanskem parlamentu in vrnitev Narodnega doma v Trstu 
slovenski narodni skupnosti v letu 2020. 
Gospod Benko po službovanju v Rimu odhajate v pokoj. S kakšnimi občutki zapuščate Rim in 
aktivno dejavnost v slovenski diplomaciji? 
Jaz sem svojo profesionalno kariero v celoti posvetil diplomaciji, v katero sem vstopil že leta 1976. 
Posebej pa sem zadovoljen, da svojo kariero zaključujem prav v Italiji, ki je pomembna evropska 
država, ena od ustanoviteljic Evropske unije in NATO, ter vsestransko pomembna slovenska soseda, 
s katero si želimo v evropskem duhu razvijati zgledne dobrososedske in partnerske odnose. 

• Nad zamejstvom se nabira ... Prah.  Valentina Sancin. Primorski dnevnik, Trst, 14. maj 
2019  

V Peterlinovi dvorani slovesno podelili 56. literarno nagrado vstajenje 
https://www.primorski.eu/trzaska/nad-zamejstvom-se-nabira-prah-NM259825  
 

 
Slika: Marija Čuka so nagradili v ponedeljek v Peterlinovi dvorani. Foto: FOTODAMJ@N  
 

https://www.primorski.eu/trzaska/nad-zamejstvom-se-nabira-prah-NM259825


»Ni ga književnika, ki pri ustvarjanju ne bi izhajal iz svojega mikrokozmosa,« je dejal tržaški pesnik 
in pisatelj Marij Čuk, dobitnik 56. literarne nagrade vstajenje za leto 2018. Njegov zadnji roman 
Prah je izšel lani pri založbi Mladika in navdušil številne bralce ter strokovno žirijo, ki je v 
ponedeljek, 13. maja, zvečer počastila nagrajenca v Peterlinovi dvorani na večeru Društva 
slovenskih izobražencev. 
Večer je uvedel Marijan Kravos z branjem odlomka iz nagrajenega romana. Nato je gojenec 
Glasbene matice Nikita Krebelj iz razreda Tamare Ražem Locatelli prisotnim ponudil v poslušanje 
skladbo Arabesque Williama Guillocka in Rumbo Toccato Paula Harveya. 
Strokovno žirijo so letos sestavljali Lojzka Bratuž, Zora Tavčar, Neva Zaghet, Robert Petaros in 
urednik založbe Mladika Marij Maver, ki so pod drobnogled postavili 32 del zamejskih in zdomskih 
avtorjev. 
»V romanu Prah, ki obravnava slovensko narodno skupnost v zamejstvu, avtor spodbuja k 
razmišljanju in razpravi,« so zapisali v utemeljitvi. Denarni prispevek je kot vsako leto prispevala 
Zadružna kraška Banka Trst Gorica. 
Po mnenju avtorja se je žirija lotila zahtevnega dela in se pri tem znašla pred marsikaterim vozlom: 
»Izbira človeka, ki ni politično opredeljen, je pogumna,« je povedal. 
O delu in avtorju je spregovorila literarna zgodovinarka Maja Smotlak, ki je razčlenila glavne 
elemente t.i. zamejske trilogije in primerjala roman Prah ter glavnega junaka Ivana Čuka z deloma 
Pena majskega vala iz leta 1998 in Molk koloradskih hroščev, ki je izšlo leta 2016. 
Večer je sklenil nastop učenca Glasbene matice Simona Kravosa, mladega pianista iz razreda 
Tamare Ražem Locatelli, ki je najprej presenetil publiko z vihravo jazz improvizacijo iz osebnega 
repertoarja, nato pa poskrbel za sanjav zaključek in zaigral Nocturno Franza Liszta. 

• ZKB: »Velika priložnost, večja vidljivost, večja doslednost«.  Spletno uredništvo. Tržič. 
Primorski dnevnik, Trst, 14. maj 2019  

Predstavili novi logotip Zadružne kraške Banke Trst Gorica 
https://www.primorski.eu/se/zkb-velika-priloznost-vecja-vidljivost-vecja-doslednost-XM259563 
 

 
Slika: Predsednik uprave Adriano Kovačič na nedeljskem občnem zboru. Foto: BONAVENTURA  
»Upoštevali smo nekatere dosedanje elemente, predvsem pa smo se osredotočili na našo 
prihodnost.« Tako je predsednik uprave Adriano Kovačič na nedeljskem občnem zboru v dvorani 
Kinemax v Tržiču uvedel svojo predstavitev novega logotipa Zadružne kraške Banke Trst Gorica. S 
časom bodo novi logotip uporabili tudi na napisih na zunanjosti podružnic; dosedanje bodo seveda 
nadomestili. 
 

 
Slika: Novi logotip Zadružne kraške Banke Trst Gorica. Foto: Primorski dnevnik 
 
»Obdržali smo kratico ZKB, brand ki je dobro poznan, uporabljen in cenjen med slovenskimi in 
italijanskimi člani in strankami. Kratico ZKB pa smo obogatili tako, da bo logotip odražal ves 
teritorij, na katerem zdaj posluje naša banka: Trst in Gorica. Logotip odraža to, kar smo. Trije 

https://www.primorski.eu/se/zkb-velika-priloznost-vecja-vidljivost-vecja-doslednost-XM259563


kvadrati ponazarjajo vključitev, biti del skupine, bogastvo raznolikosti, vendar tudi: člani in stranke, 
teritorij in banka.« Dodal je, da so kvalitete novega logotipa »velika priložnost, večja vidljivost, 
večja doslednost«. 

• »Govoriti morate v italijanščini«. Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 14. maj 2019  
Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico prekinil nastop v furlanščini Guida Germana 
Pettarina, nikjer pa ne piše, da je treba govoriti v italijanščini 
https://www.primorski.eu/se/govoriti-morate-v-italijanscini-JM259496  
 

 
Slika: Guido Germano Pettarin med nastopom v furlanščini. Foto: SPLET  
 
Nastop v furlanščini Guida Germana Pettarina v poslanski zbornici je hitro obkrožil splet. Mnogi 
mediji so objavili videoposnetek njegovega četrtkovega govora, ki ga je predsednik zbornice 
Roberto Fico prekinil z dvakrat ponovljenim opozorilom: »Govoriti morate v italijanščini, govoriti 
morate v italijanščini.« 
Goriški poslanec Forza Italia je nekaj besed v furlanščini, nemščini in slovenščini izrekel že v sredo, 
kar pa se Ficovi namestnici Marii Ederi Spadoni ni zdelo sporno. V obeh primerih je Pettarin prosil 
za besedo, da bi podprl amandmaje k predlogu o zmanjšanju števila parlamentarcev. 
Sredine besede, ki jih je izrekel v treh manjšinski jezikih Furlanije Julijske krajine, so bile: 
»Doberdan, gospa predsednica.« Začel je prav s slovenskim pozdravom ter isto ponovil še v 
furlanščini in nemščini, ne da bi ga nihče prekinil. 
V četrtek pa je najprej v italijanščini opozoril, da ustava ne sme odražati »perfektnih številk, ampak 
mora odražati perfektne kriterije«. Nato je nadaljeval v furlanščini z nagovorom »president« 
(predsednik), ki mu je sledilo še kratko razmišljanje, da je ustava nekaj »večjega od nas« in da jo je 
treba spoštovati. 
Trajalo ni niti deset sekund. Fico ga je opozoril, da mora govoriti v italijanščini, Pettarin pa je 
medtem že odrinil mikrofon in sedel, kar je pomenilo, da ne namerava nadaljevati. Še isti 
popoldan je spletna stran dnevnika Il Fatto quotidiano objavila posnetek s pripisom, da je Fico 
prekinil Pettarina, »sklicujoč se na poslovnik«. 
Gre za neresnično informacijo. Fico ni pojasnil, zakaj je prekinil Pettarina, česar tudi ne bi mogel 
storiti. V poslovniku poslanske zbornice (Regolamento della Camera dei deputati) ne piše, da 
morajo poslanci govoriti v italijanščini. 
Še celo v ustavi italijanščina ni omenjena. To poudarja tudi Pettarin: »Za zdaj še nisem našel 
norme, ki bi pritrjevala temu, kar mi je rekel predsednik Fico. Če bom še vedno neuspešen, bom 
prosil predsednika, naj mi pove, na kateri člen se je mogoče sklicevati.« 
36. člen poslovnika sicer določa, da nihče ne sme govoriti brez dovoljenja predsednika. Fico bi se 
torej lahko kvečjemu skliceval na ta člen in pojasnil, da mora Pettarinu vzeti besedo, ker ne 
razume, kaj govori. Vsak poslanec bi namreč lahko v drugem nerazumljivem jeziku obrekoval ali 
žalil državne inštitucije, kar seveda ni dovoljeno. 

• Kdo bo sedel v novem Paritetnem odboru.  Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 16. maj 
2019  

Trije organi čakajo na umestitev 
https://www.primorski.eu/se/kdo-bo-sedel-v-novem-paritetnem-odboru-MC260907 
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Slika: Minuli Paritetni odbor. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Trije organi, ki imajo besedo pri vprašanjih slovenske manjšine v Italiji, bodo v nekaj tednih začeli 
novo pot. Kmalu naj bi bila prva seja nove deželne posvetovalne komisije, po zadnjih, neuradnih 
informacijah pa je na vidiku tudi seja t. i. vladnega omizja po treh letih. Paritetni odbor pa se 
približuje novemu sklicu. 
Po določilih uredbe predsednika republike je treba postopek imenovanja novih članov Paritetnega 
odbora zaključiti do 15. avgusta. Dvajset članov imenujejo državna vlada, deželna vlada FJK, 
deželni svet FJK ter skupščina slovenskih županov in občinskih svetnikov. 
Skoraj zanesljivo bosta v odbor imenovana predsednika krovnih organizacij Ksenija Dobrila (SKGZ) 
in Walter Bandelj (SSO), in sicer na predlog deželne vlade, ki mora po zakonu imenovati šest 
članov, od tega štiri Slovence v dogovoru s krovnima organizacijama. Koga bo še predlagala vlada 
Massimiliana Fedrige, za zdaj ni znano. 

• »Finančna sanacija nam je omogočila mirno delovanje«.  Jaruška Majovski. Primorski 
dnevnik, Trst, 16. maj 2019 

Živka Persi, odhajajoča predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev 
https://www.primorski.eu/trzaska/financna-sanacija-nam-je-omogocila-mirno-delovanje-
DC260647 
 

 
Slika: Živka Persi. Foto: ARHIV  
 
V trebenskem Ljudskem domu bo v soboto ob 10. uri deželni kongres Zveze slovenskih kulturnih 
društev, na katerem se bo dosedanja predsednica Živka Persi potegovala za dodaten mandat. 
Sobotni kongres bo potekal v znamenju gesla Mi in naš čas. Kaj ste želeli »prišepniti« z izbiro 
tega mota? 
Pomislili smo na čas v dvojnem kontekstu: na srečanjih, sestankih, občnih zborih večkrat govorimo 
o času, češ da ga je malo ali ga ni. Veliko je takih, ki se sploh ne udejstvujejo na nobenem področju, 
ker pravijo, da nimajo časa. En pomen se torej navezuje na pojem časa, ki ga mi, kulturne delavke 
in delavci, posvečamo ljubiteljski kulturi oz. kulturi. Drugi pomen je čas kot obdobje, v katerem 
živimo; čas negotovosti, poln vprašanj, v nekaterih pogledih tudi malo nevaren. Ponuja nam 
priložnost za obuditev določenih vrednot in razmislek o tem, kaj je za nas demokracija. Torej čas, v 
katerem živimo kot družbeni subjekti, posamezniki, pa tudi kot ustanova. 

https://www.primorski.eu/trzaska/financna-sanacija-nam-je-omogocila-mirno-delovanje-DC260647
https://www.primorski.eu/trzaska/financna-sanacija-nam-je-omogocila-mirno-delovanje-DC260647


V primeru izvolitve bo to za vas drugi mandat na čelu ZSKD. Lahko začrtate nekakšen obračun 
doseženih ciljev, ki ste si jih bili zastavili pred tremi leti? 
Najprej sem hotela doseči sanacijo finančnega stanja oz. izničenje primanjkljaja, kar nam je uspelo, 
kot bo tudi razvidno iz predsedniškega poročila. To nam omogoča mirno, a vseeno previdno 
delovanje. Drugi cilj pa je bila sanacija prostorov, v katerih zveza deluje. Sedaj so prostori 
prenovljeni in ustrezajo zakonskim predpisom. Ljudje imajo namreč pravico ne le do dela, ampak 
tudi do ustreznih prostorov, v katerih opravljajo svoje delo. Sredstva za obnovo prostorov je delno 
prispevala Dežela Furlanija Julijska krajina, ostalo pa smo primaknili sami. 

• Na slovensko-italijanski meji kmalu skupne policijske patrulje? Spletno uredništvo. 
Primorski dnevnik, Trst, 16. maj 2019  

Prvič so jih za preprečevanje nezakonitih prehodov uvedli leta 2001 
https://www.primorski.eu/se/na-slovensko-italijanski-meji-kmalu-skupne-policijske-patrulje-
HC260595 
 

 
Slika: Mešane policijske patrulje. Foto: ARHIV 
 
Dogovarjanje o vzpostavitvi skupnih policijskih patrulj na slovensko-italijanski meji, ki ga je 
slovenski zunanji minister Miro Cerar načel z italijanskim zunanjem ministrom Enzom Moaverom 
Milanesijem v ponedeljek v Bruslju, postaja konkretno. Sicer ne gre za novost, saj so jih prvič uvedli 
že leta 2001 z namenom preprečevanja nezakonitih prehodov meje. 
Glede ponovne vzpostavitve skupnih policijskih patrulj na slovensko-italijanski meji je slovenski 
notranji minister Boštjan Poklukar že pisal italijanskemu kolegu Matteu Salviniju in mu predlagal 
operativno sodelovanje na ravni policij. O tem se bosta 16. in 17. maja v Rimu pogovarjala 
generalna direktorja obeh policij. 
 
 

         Novi Glas, Trst, Gorica 
 

• Zaupati čez mejo: Darko Bratina med sociologijo in filmom. Davorin Devetak. Novi glas, 
Trst, Gorica, 14.5.2019 

https://www.noviglas.eu/zaupati-cez-mejo-darko-bratina-med-sociologijo-filmom/      
Zadnji seminar iz niza Kultura in družba 
Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) Ljubljana in društvo Kinoatelje Gorica z raziskovalnimi 
inštituti iz Trsta, Celovca in Rovinja prirejajo zadnji seminar iz niza Kultura in družba, v okviru 
projekta “Zaupati čez mejo: Darko Bratina med sociologijo in filmom“. Seminar je posvečen 
slovenskemu sociologu, kulturniku in senatorju v italijanskem parlamentu, Darku Bratini (1942-
1997).  INV in Kinoatelje skušata izpostavili Bratinovo študijsko prizadevanje in delovanje, ki sta 
vezana na etnos. 

https://www.primorski.eu/se/na-slovensko-italijanski-meji-kmalu-skupne-policijske-patrulje-HC260595
https://www.primorski.eu/se/na-slovensko-italijanski-meji-kmalu-skupne-policijske-patrulje-HC260595
https://www.noviglas.eu/zaupati-cez-mejo-darko-bratina-med-sociologijo-filmom/
https://www.noviglas.eu/


Po srečanjih na teme “Kultura in politika” 25.5.2018 na Goriški univerzi, “Kultura in teritorij” 
26.11.2018 na Videmski, “Kultura in sociologija” v dveh nizih, 28. marca na Univerzi v Trstu in 4. 
aprila letos v Gorici, bo na vrsti v petek, 24. maja 2019, ob 9.30 na sedežu INV-ja v Ljubljani, še 
zadnji seminar Kultura in meje z naslovom: “Čezmejno raziskovanje etničnosti (Etnične delavnice 
štirih inštitutov 1989 – 1990). 
Odmerjen bo čas tudi za razmislek, informacijo in aktualizacijo o njegovi vsestranski dejavnosti, ki 
sega od filma do kulture, od družbene in politične analize do akcije. 
 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Zmeraj je povedal tisto, kar je mislil. Silva Eöry. Foto: K. Holec in arhiv časopisa Porabje. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, 
str. 2  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf  
V nedeljo, 19. maja, bo imela Zveza Slovencev na Madžarskem svoj volilni občni zbor. Na njem se 
bo po skoraj 29-tih letih s predsedniškega mesta poslovil Jože Hirnök, ki je omenjeno organizacijo 
Porabskih Slovencev vodil vse od njene ustanovitve leta 1990. 
 

 
Slika: Ob prevzemu Reda za zasluge RS, ki ga je Zveza Slovencev dobila l. 2010. Foto: Arhiv 
časopisa Porabje 
 
Ustanovni občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem je bil 27. oktobra 1990. Takrat ste mladi 
izobraženci, ki ste šolali v Ljubljani in Sombotelu, skupaj z nekaterimi starejšimi narodnostnimi 
aktivisti dokončno zapustili Demokratično zvezo Južnih Slovanov. 
Kakšni so vaši spomini na to obdobje? 
»Že ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko smo doživljali politične spremembe, smo se 
zavedali, da Demokratična 
zveza Južnih Slovanov ne more več zastopati naših interesov. Najprej smo ustanovili Društvo Lipa, 
potem pa tudi Zvezo Slovencev na Madžarskem. Bil sem edini kandidat za predsednika. Takrat se 
je začelo moje poslanstvo, pa tudi moja politična kariera. Poudariti moram, da na začetku ni bilo 
lahko, saj voditi eno takšno organizacijo ni bilo enostavno. Bil sem še mlad, učil sem se politike, tu 
in tam sem se boril proti svoji državi, vse v želji, da čim več dosežem za Slovence na 
Madžarskem. Na začetku sem bil včasih tudi neroden in zaletav, toda kljub temu so me spoštovali 
tako na Madžarskem kot v  Sloveniji. Moram še poudariti, da sem zmeraj povedal tisto, kar sem 
tudi mislil.« 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf


 
Slika: Predsednik Jože Hirnök na enem od občnih zborov Slovenske zveze. Foto: Arhiv časopisa 
Porabje 
 
Kako se spominjate dogajanja na samem ustanovnem občnem zboru? Takrat je imelo kar nekaj 
delegatov težave priti na Gornji Senik, a ne? 
»Da. Bali smo se, da ne bodo mogli vsi priti pravočasno, zlasti tisti iz Budimpešte in še iz nekaterih 
drugih krajev Takrat so bile namreč v glavnem mestu demonstracije, zaprti so bili tudi mostovi na 
Donavi. Bilo je nekaj kaotičnih dni, toda kljub temu smo mi občni zbor uspešno spravili pod streho. 
Takrat smo ustanovili Slovensko zvezo, v nekaj mesecih po tem pa še druge pomembne institucije, 
med drugim časopis Porabje, pozneje čez nekaj let pa tudi Radio Monošter.« 
V obdobju, ko je bila Slovenska zveza ustanovljena, je bila nekaj časa edina politična organizacija 
Porabskih Slovencev. 
»Da. Državna slovenska samouprava je bila ustanovljena šele sredi 90-tih let prejšnjega stoletja. 
Pravzaprav smo bili mi tisti, ki smo pomagali ustanoviti tako državno kot tudi lokalne slovenske 
narodnostne samouprave. Po tistem so oni prevzeli politično zastopanje slovenske narodnosti, mi 
pa od takrat naprej delujemo kot civilna organizacija, kot društvo, katerega 
glavna naloga je skrb za negovanje naše kulture, bogate kulturne dediščine in seveda tudi 
maternega jezika. Seveda še naprej pomagamo Državni slovenski samoupravi, ona pa pomaga tudi 
nam. Kot v vsaki državi, v kateri živijo Slovenci, 
in obstaja več krovnih organizacij, je potrebno tu in tam sprejeti tudi kakšen kompromis. Imeli bi 
veliko problemov, če bi se tudi pri nas dogajalo podobno, kot se je pred leti na avstrijskem 
Koroškem ali pa v Italiji, ko so krovne organizacije delale 
ena proti drugi.« 
Sploh prva leta vašega delovanja so bila polna dogodkov, ki smo jim rekli zgodovinski. Prav 
gotovo je bilo med njimi 
tudi odprtje obeh mejnih prehodov, najprej na Gornjem Seniku potem še na Verici.  
»Borili smo se za to, da čimprej dobimo neposredno povezavo z rojaki onstran meje. To je bilo za 
nas zelo pomembno, saj smo bili do takrat zaprti, v določenem smislu tudi izolirani od matičnega 
naroda. Z odprtjem meje smo lažje navezovali 
stike, tako z občinami, predvsem na Goričkem, kot tudi z drugimi institucijami in organi v Sloveniji. 
Dejstvo je, da brez pomoči iz Slovenije ne bi dosegli tega, kar smo. Z njeno pomočjo je bil zgrajen 
tudi Slovenski kulturni in informativni center, 
poleg tega pa je bilo za nas pomembno tudi to, da je Slovenija v Monoštru odprla svoj generalni 
konzulat, ki nam veliko pomaga. 
Z njegovo pomočjo imamo dnevne stike s Slovenijo, poleg tega pa imamo Slovenci večji ugled, tako 
tukaj v Monoštru, v Železni županiji in nasploh na Madžarskem.« 
Omenili ste, da je ena vaših poglavitnih nalog ohranjanje maternega jezika. Na žalost pa se je, 
kar se tega tiče, položaj 
od takrat, ko je bila vaša Zveza ustanovljena, pa do danes, poslabšal ne pa izboljšal. Kakšen je 
vaš pogled na to? 



»Seveda položaj ni takšen, kot bi si želeli, čeprav menim, da določeni rezultati so. Pred tridesetimi 
ali pa še malo več leti nazaj, ko sem še sam hodil v osnovno šolo, smo se v šoli začeli učiti 
madžarsko, zdaj je obratno in se otroci v šoli začnejo učiti slovensko. Vsekakor bi bili, kar se tiče 
učenja slovenskega jezika na naših dvojezičnih šolah, lahko doseženi 
boljši rezultati. Sam sem že pred 15. leti rekel, da potrebujemo pomoč učiteljev iz Slovenije. Morda 
je ta pomoč 
prišla prepozno.« 
 

 
Slika: Jože Hirnök na otvoritvi razstave v Slovenskem domu. Foto: K. Holec 
 
V nedeljo se po skoraj 29-tih letih poslavljate kot prvi mož Zveze Slovencev na Madžarskem. Ali 
to pomeni, da se 
boste popolnoma umaknili iz narodnostne politike? 
»Prišel je čas, da se poslovim od moje funkcije. Skoraj 29 let je kar dolga doba. To ne pomeni da 
sem se naveličal, toda prišel je čas, ko je potrebno delo prepustiti mladim. Nek madžarski politik je 
pred leti dejal, da je bil tam, kjer je moral biti, in je delal tisto, kar je moral storiti. Sam bom še 
naprej pomagal, saj vodenje Slovenske zveze ni bilo le moje delo, ampak tudi moje življenje. 
Več ljudi me je vprašalo, kaj nameravam početi čez tri leta, takrat se bom namreč lahko upokojil. 
Odgovoril sem jim, da to ni tako, kot če bi šel na primer iz Opla v torek v pokoj in me v sredo več 
ne bi pustili v tovarno. To je takšno delo, ki ga lahko 
opravljam do konca življenja, seveda če me bodo potrebovali.« 

• Tradicija, združena s sodobnimi tehnologijami. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 3  

Intervju: Helga Lukač, vodja Expana, strokovna sodelavka Razvojnega centra Murska Sobota,  
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf 
V eni od naših prejšnjih številk ste lahko prebrali, da so 13. aprila pred obiskovalci odprli paviljon 
»Expano« ali - kakor ga tudi imenujejo - »Vrata v Pomurje« nedaleč od Murske Sobote. Ob 
Soboškem jezeru smo se o zasnovi regijskega promocijskega centra, ponudbi v njem in izkušnjah v 
prvem obdobju pogovarjali z vodjo Expana, strokovno 
sodelavko Razvojnega centra Murska Sobota, Helgo Lukač. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf


 
Slika: Helga Lukač je od samega začetka vodja projekta Expano. Foto: Porabje 
 
- Kako je slovenski paviljon s svetovne razstave v Milanu prispel na lokacijo, dober streljaj od 
Murske Sobote? 
»Ko smo v Milanu s sodelavci – med njimi je bil tudi naš direktor Bojan Kar – zastopali Pomurje, 
smo si ogledali, kako se druge države predstavljajo. Dobili smo ideje, kako bi lahko preko 
čezmejnih projektov na našem območju svojo regijo predstavili nekoliko drugače kot doslej, in 
sicer s pomočjo sodobnih tehnologij. Potem se je ta svetovna razstava zaključila in se je naša 
država odločila, da bo slovenski paviljon podelila regiji, ki bo predstavila najboljšo zamisel. Takrat 
smo se ekipirali in naš župan Aleksander Jevšek je zbral pogum in vložil kandidaturo za ta objekt. 
Okrog sebe je zbral sodelavce in tako 
smo pripravili vsebine.« 
- Kako ste zasnovali novi promocijski center? 
»Ko smo pripravljali to vlogo, smo rekli, da bodo to ’vrata v Pomurje’, oziroma vrata v Slovenijo na 
severovzhodni strani. Center smo zasnovali kot gospodarsko in turistično vozlišče naše regije, torej 
da tukaj predstavimo tisto najboljše, kar regija ponuja, tako na področju turizma kot tudi 
gospodarstva. Dajemo tudi priložnost, da se naša podjetja predstavijo. Je res, da na majhnem 
prostoru, toda s pomočjo sodobnih tehnologij je lahko ta predstavitev dokaj široka. V poslovnem 
središču  Expano organiziramo različne dogodke dogodke, seminarje, delavnice, srečanja in 
sestanke. Tukaj bo tudi prostor za coworking, za start-upe, okolje, v katerem bomo spodbujali 
gospodarski razvoj v regiji.«  
 

 
Slika: »Experience Pannonia« - Izkusimo Panonijo. Foto: Porabje 
 
- Ko vstopimo v paviljon, nas najprej pričakajo domače dobrote. 
»Ponujamo pomursko kulinariko. Rada bi izpostavila dejstvo, da smo pri izbiri gostinca postavili 
kriterij, da morajo biti sestavine, iz katerih se tukaj pripravlja hrana, vsaj 50-odstotno iz same 



regije. Našemu gostincu je to uspelo uresničiti v še večji meri, zato je učinek v okolje toliko večji. 
Tudi naši pridelovalci in predelovalci imajo nekaj od tega objekta.« 
- Mnogo obiskovalcev pritegnejo razstavni prostori Expana. 
»Tukaj predstavljamo naš turizem, ki je vedno bolj pomemben  del našega gospodarstva in tudi v 
svetovnem merilu najbolj raste. Odločili smo se, da bo ta naša predstavitev nekoliko drugačna, kot 
smo je sicer bili vajeni v preteklosti. Naše tradicije smo združili s sodobnimi tehnologijami in 
predstavljamo pet stebrov našega turizma. Ko obiskovalec gre skozi razstavo, spozna Pomurje 
takšno, kot je, vendar ga mogoče zaznava na malce drugačen način.«  
- Ali je razstava dostopna tudi turistom iz inozemstva? Denimo z Madžarske? 
»V regiji imamo vsako leto čez 350 tisoč prihodov turistov in med njimi je kar nekaj tujcev. 
Predvsem prihajajo iz nemško govorečih dežel, zaradi tega je tudi poudarek na nemškem jeziku. Za 
ostale pa smo uporabili angleščino, v kateri 
se dandanes vsi sporazumevamo.« 
- Zakaj ste se pri postavljanju paviljona odločili ravno za to lokacijo?  
»V sami Murski Soboti zanj ne bi bilo dovolj prostora, ker je ta zgradba vseeno zelo velika, čeprav 
zdaj tukaj ne deluje tako. Odločili smo se, da glede na to, da gre za recikliranje nekega objekta, da 
ga ponovno postavljamo tukaj v Murski 
Soboti, ga moramo postaviti na neko območje, ki bo imelo tudi neko trajnostno noto. Soboško 
jezero je bilo prej poznano kot Kamenšnica, kot gramozna jama, in to je bila priložnost, da to 
območje revitaliziramo.«  
- Ali je kompleks namenjen vsem generacijam? 
»Ko smo območje revitalizirali, smo vanj vnesli dodatne vsebine. Starši lahko sedijo zgoraj na terasi 
gostilne, občudujejo  Soboško jezero in pazijo na svoje otroke na bližnjem otroškem igrišču. 
Postavili smo tudi gibalni park, ki smo ga zasnovali 
skupaj s Fakulteto za šport in Fakulteto za zdravstvo. To pomeni, da so vsa orodja strokovno 
postavljena. Če greš od 
orodja št. 1. pa do orodja št. 35., boš na pravilen način, v pravem vrstnem redu razgibal vse 
mišične skupine in tako seveda naredil najboljše za svoje telo.« 
- Soboško jezero tako privlači privlači tudi ljubitelje aktivnega oddiha. 
»Tukaj delujejo različni klubi, društva in posamezniki, ki so že dalj časa prisotni na področju vodnih 
športov. Sedaj so dobili priložnost, da svojo ponudbo razširijo in ponudijo vsem obiskovalcem. 
Tako si je možno izposoditi kajake, kanuje, supe in jadrnice. Čeprav se zdaj zdi, da je tukaj dokaj 
prazno, smo posadili skoraj 130 dreves. V naslednjih letih bo vedno več sence in tako vedno več 
prostora, kamor bomo lahko zahajali poleti in se skrivali pred soncem. Postavili smo tudi piknik 
prostore, 
kjer je manjšim družbam omogočeno, da sedejo in napravijo svojo zasebno zabavo. Tako je 
poskrbljeno za mlajše in starejše obiskovalce, za tiste, ki so bolj aktivni in za tiste, ki so manj.« 
- Kakšne so prve izkušnje z obiskom? 
»Expano smo odprli 13. Aprila za vse obiskovalce. Takrat je bil bolj kisel vikend, kljub temu smo 
imeli kar nekaj gostov. Teden dni kasneje, ob velikonočnih praznikih, pa smo pokazali vse 
potenciale, ki jih to območje ima. Priredili smo različne športne igre, doganjanje na vodi in glasbeni 
program, da pokažemo obiskovalcem, kaj vse lahko tukaj počnejo. Z obiskom smo bili zelo 
zadovoljni, težko pa je oceniti število gostov, ker gre za zelo veliko območje. Kljub temu računamo, 
da je v enem dnevu prišlo 4-5 tisoč obiskovalcev. Vsa parkirna mesta so bila zasedena, proti 
avtocesti in proti Murski Soboti so ljudje parkirali. Potrjeno je bilo, da je to točka, nova destinacija, 
ki vabi obiskovalce, da si jo pridejo pogledat. Tudi okoli 
prvomajskih praznikov smo beležili lep obisk. Računamo, da nas bo v tem prvem letu obiskalo vsaj 
30 tisoč gostov.« 



• Prekmurje je šest dni melo svoj rosag. Silva Eöry. Foto: Silva Eöry in internet. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 4  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf  
Murska republika - 29. maja 1919 - 3. junija 1919 
Po prvi svetovni bojni, gda je velka Avstro-Ogrska razpadnola, so se granice med rosagi na nauvo 
začnile postavlati. 
Vse do avgusta 1919, gda je na podlagi odločitev, sprejetih na Pariški mirovni konferenci, 
jugoslovanska sodačija prišla v 
Prekmurje, se je v krajini med Rabov in Mürov vöminilo devet oblasti (hatalom). »Leko povemo, ka 
se je vlast vöminila vsakši mesec. Prva je bila ljudska republika, pod vodstvom ministrskoga 
predsednika Mihálya Károlyija, za 
par dni je v Prekmurje prišla sodačija, stera je prišla z Rovaškoga, te je bila revolucionarna vlada na 
Vogrskom, 
pa Sovjetska republika pod vodstvon Béle Kuna, šest dni pa smo meli tüdi samostojno Mursko 
republiko. Če smo bili prva nekak na roubi rosagov, smo v tistom cajti, gda se je vse tau godilo, in 
so se po cejloj Evropi menjavale granice, vej pa so velka cesarstva razpadala, tüdi mi staupili na 
parket svetovne zgodovine, « pravi zgodovinarka Metka Fujs, direktorica Pomurskega muzeja 
Murska Sobota. 
 

 
Slika: Metka Fujs: »Tkalec je biu najvekši avanturist, steroga je gdakoli melo Prekmurje«. Foto: 
Silva Eöry 
 
Mursko republiko (v prekmurščini tüdi Respubliko Slovensko okroglino ali Respubliko Mörsko) je z 
balkona Hotela Zvezda 
- te ške Hotela Dobray - 29. maja 1919, ob 11.30, vörazglaso Vilmoš Tkalec. »Naš znani pisatel 
Miško Kranjec, steri 
je o tom piso v svojom romani Rdeči gardist, je pravo, ka je biu Tkalec najvekši avanturist, steroga 
je gdakoli melo Prekmurje,« raztolmači Metka Fujs in cujda, ka je biu predsednik Murske republike 
rojeni leta 1894 v Törnišči. 
Njegov oča je biu krčmar Števan Tkalec, mati Marija Hohoffer pa je bila nemškoga roda. Vilmoš se 
je za škonika vönavčo v Čakovci, po tistom pa je zgotovo ške glasbeno akademijo v Budimpešti. 
Pred prvo svetovno bojno je včiu na osnovni šauli v Črenšovcaj, gé se je tüdi oženo z Ano Margitko 
Preisler. Leta 1914 je biu kak sodak poslani na rusoško fronto. Tam je biu ranjeni, 1917 pa tüdi 
zgrableni. Kak sodak je daubo čin nadporočnika nadporočnika. Leta 1918 je prišo domau 
in po razglasitvi Madžarske sovjetske republike (12. Aprila 1919) je grato vodja Sveta Slovenske 
krajine. »V tistom cajti 
je vodo sodačke akcije, tak v Prekmurji kak tüdi Međimurji. Biu je tüdi med tistimi, steri so bili 
špekulanti in so šejftali prejk 
granice z Avstrijo. Vlast je stela njegvo šejftanje, čarno borzo doj staviti, on pa si je te, tüdi zavolo 
toga, ka se je gučalo o samoodločbi narodov, vözbrodo, ka Prekmurje razglasi za samostojni rosag. 
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Fejst velko sodačijo, več kak gezero sodakov, si je vküp nabro. Peneze naj bi njemi dali bogatci, tüdi 
soboški plemiči Szapáryji, steri so te pred socializmom že emigrejrali 
v Avstrijo. Madžarska se je brž organizejrala in tak so enote njene Rdeče armade že 3. junija prišle 
v Mursko Soboto. Tkalec je steu dobiti podporo na jugoslovanski strani, vej pa je te prejk Müre že 
bila Kraljevina Srbov, Rovatov in Slovencov, samo so oni pravli, ka de tau tak ali tak naše, pa so 
njemi nej steli pomagati. V tistom cajti se je na Pariški mirovni konferenci 
že vse tak obračalo k tomi, ka de Prekmurje šlo cuj k rosagi matičnoga naroda.« 
 

 
Slika: Vilmoš Tkalec in njegva prva žena Ana Margitka Preisler. Foto: Arhivski posnetek iz 
interneta. 
 
Vilmoš Tkalec in drügi taprednji so svojim sodakom pravli, ka naj povejo, ka so bili nasilno 
mobilizejrani, sami pa so iz Murske Sobote odišli prvo na Cankovo, od tam pa v Avstrijo. Tkalca so 
srbske vlasti sledkar, leta1920, v Lendavi za neka cajta poslale v vauzo, po tistom pa se je z ženo 
preselo na Vogrsko. Leta 1922 je pouleg varaša Nagykarácsony, na 
grünti Szentkirálypuszta, začno delati kak škonik in kantor. Med leti 1922 in 1929 je kak škonik včiu 
v vesnici Szigetújfalu pouleg Budimpešte, po tistom pa na šouli v Kistarcsi. Leta 1929 je tüdi 
vöminiu svoj priimek, in tau v Tarcsay, dvej 
leti po tistom pa se njemi je narodila čerka Hajnalka.  
 

 
Slika: Vilmoš Tkalec je (pod priimkon Tarcsay) piso tüdi pesmi. Foto: Arhivski posnetek iz 
interneta. 
 
Nej je biu samo škonik, liki tüdi skladatelj madžarskih pesmi. Od leta 1946 je s svojo drügo ženo 
Rozalijo Jagoš (v tomzakoni  se jima je naraudo sin Vilmos Tarcsay mlajši) živo v Budimpešti, gé je 
1950. Leta mrau, in je tam tüdi pokopani. Na odločitev,  ka se Prekmurje poveže z drügimi 
slovenskimi pokrajinami, naj bi vplivalo tüdi tau, ka so se v leti 1919 v našoj krajini menjavale 



socialistične vlasti. »Dugo cajta je na Pariški mirovni konferenci tak kazalo, ka de se granica delala 
na Dravi. 
Fontoško vlogo sta odšpilala vözašaulaniva dr. Matija Slavič in Fran Kovačič. Prvi je biu rojeni v 
Bučečovcaj, drügi v Veržeji. Kak Prleka sta znala, kak se žive v Prekmurji. Kovačič je biu na 
konferenci zaduženi za Štajersko, Slavič pa je kak ekspert 
za Prekmurje pripravo gradivo, stero je prepričalo tiste, steri so se odlaučali, gé de šla granica,« ške 
pove Metka Fujs in cujda, ka so se politiki pač odlaučili tak kak so se, in tak je Porabje ostalo zvün 
granice nauve domovine slovenskoga naroda. Dokončna odločitev je spadnola vleti 1919. leta. Po 
tistom je jugoslovanska delegacija dobila dopüščenje, ka njeni sodaki 
pridejo prejk Müre. Tau se je zgodilo 12. avgusta, pet dni po tistom pa je bilou v Böltincaj velko 
ljudsko slavje, na sterom 
so sodaki vlast prejk dali civilistom. 
In tak je biu 17. Avgust tüdi vöodabrani za svetek, den združitve prekmurskih Slovencov z matičnim 
narodom. 

• Akademski slikar Ludvik Vrečič. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 5  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf  
Murska Sobota: publikacija o umetniku in njegovem delu 
Ludvik Vrečič (1900, Skakovci, 1945, Monor pri Budimpešti), Katalog likovnih del iz zbirk 
Pomurskega muzeja in Galerije Murska Sobota, je nova publikacija, ki sta jo o prvem akademsko 
izobraženem prekmurskem slikarju pripravili kustosinji Tamara Andrejek in Irma Brodnjak. 
 

 
Slika: Na naslovnici: del slike Pot proti Korovcem (1927). Foto: Ernest Ružič. 
 
Na sto straneh večjega formata je v besedi, s krajšimi teksti, predvsem pa s številnimi barvnimi 
reprodukcijami predstavljen 
umetnik, ki je večino let preživel v Budimpešti, bil povezan in prisoten v osrednjem likovnem 
dogajanju v Sloveniji, natančneje tudi v Ljubljani, in ki je relativno mlad umrl od strela ruskega 
vojaka na železniški postaji Monor, blizu madžarskega glavnega mesta. 
Dela Ludvika Vrečiča hranita Pomurski muzej in Galerija v svojih stalnih zbirkah, zagotovo pa jih je 
kar nekaj pri zasebnikih. 
V katalogu je objavljenih 142 Vrečičevih del, in sicer 57 oljnih slik, 20 slik na papirju in 65 risb. 
Reprodukcije so dobro odtisnjene in dovolj velike, da na njih vidimo tudi detajle, ki se na manjših 
formatih zgubijo. Kot v Uvodu zapiše kustosinja Irma Brodnjak, sta Pomurski muzej in Galerija z 
razstavama in katalogom počastila tudi 100. obletnico priključitve Prekmurja, katere osrednji 
dogodek bo 17. avgusta v Beltincih. Iz stalnih zbirk so pripravili tri razstave, v Pomurskem muzeju 
razstavo Vrečičevih slik, v Galeriji pa so slikarski pregled v letošnjem letu dopolnili z razstavo 50. 
del na papirju.  
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V katalogu so vsa Vrečičeva dela iz stalnih zbirk prvič tudi v celoti barvno reproducirana. »Ludvik 
Vrečič je kot prvi 
prekmurski akademsko izobraženi likovni umetnik pomemben mejnik na področju likovne 
umetnosti pomuskega prostora, saj se je ravno z njegovo ustvarjalnostjo vzpostavila pomurska 
likovna tradicija, « ocenjuje Irma Brodnjak in dodaja, da je s tem najstarejši predstavnik 
takoimenovane prekmurske literarne četverice, v kateri sta ob njem slikarja Ludvik Pandur in Karel 
Jakob ter kipar Feri Kühar.  
Kljub tragični usodi, ki je prekinila njegovo življenjsko in ustvarjalno pot, je umetnik uspel razviti 
izvirno likovno govorico, »ki pa je dobila ustrezno potrditev s strani stroke šele po njegovi smrti. 
Leta 2000, ob 100. obletnici Vrečičevega rojstva, je Pomurski muzej njegov opus prvič celovito 
predstavil na razstavi in ovrednotil v izdani monografiji, in šele takrat je 
Vrečičev opus dobil ustrezno mesto v slovenski umetnosti,« izpostavi Irma Brodnjak. 
Pomenljiv je Vrečičev vpliv na razvoj likovne umetnosti v Prekmurju, kar so pokazali že na začetku 
sedemdesetih let člani 
skupine DHLM (Ladislav Danč, Štefan Hauko, Lojze Logar in Franc Mesarič) in pozneje Zdenko 
Huzjan, Štefan Galič, 
Nikolaj Beer, Sandi Červek, Mirko Rajnar in drugi.  
»Likovni jezik je tako kot govorjena in pisana beseda ter glasba pomemben gradnik (sestavina) 
identitete tega prostora,« je mnenje umetnostne zgodovinarke Irme Brodnjak. 
Kustosinja Tamara Andrejek je v katalogu zapisala, da so v Vrečičevem slikarskem opusu 
prevladujoče krajine, slikar pa 
se je izkazal tudi kot portretist. »Značilnost Vrečičeve pokrajine so horizontalna delitev na 
zemeljski in nebesni pas v zlatem rezu, svetloba prihaja iz ozadja, neskončno nebo žari v soncu ali 
je grozeče temno pred nevihto. Pokrajina je zaznamovana z 
delom človeških rok, je večidel prazna in otrpla v nekem trenutku dneva.« 
Irma Brodnjak v katalogu  predstavlja tudi dela na papirju, ki so nastala pred avtorjevim formalnim 
likovnim izobraževanjem v Budimpešti. »Datiramo jih v čas med letoma 1915 in 1921. Je pa iz 
drobnih risb in sličic razvidno, da je Vrečič že v mladosti 
premogel veliko talenta in potenciala, da lahko dozori v resnega likovnega umetnika, zato ta dela 
pomembno osvetljujejo osvetljujejo njegove ustvarjalne začetke in so kot taka pomemben 
dokument znotraj njegovega opusa.« 
Ludvik Vrečič je na visoki slikarski šoli v Budimpešti diplomiral leta 1929. »V času šolanja je doma 
preživljal počitnice, med 
katerimi ga je očaral prekmurski pejsaž, ki mu je v likovni govorici ostal najdražji. Zapustil je 
številne portrete družine, sosedov in znancev, ki štejejo za njegov najbolj dovršen in umetniški 
izraz, ter kot prvi v slovenski umetnosti upodabljal Cigane.« 
Prvo samostojno razstavo je Vrečič imel v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani leta 1928 (s pomočjo 
Riharda Jakopiča in Mihe Maleša). Predstavil se je z 226 deli. Razstavo so pohvalili kolegi, medtem 
ko ji kritika ni bila naklonjena. Zadnjo razstavo 
za časa življenja je imel leta 1943 v Murski Soboti. 

• Porabski slovenski penzionisti démo na Goričko. Klara Fodor, predsednica. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 6  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf 
Drüštvo porabski slovenski penzionistov že od začetka mau vsakšo leto pripravla izlete pa prauške, 
eno leto v Slovenijo, eno leto pa na Vogrsko. Ka je pravica, po 23. Lejtaj nam je že trno težko 
gornajdti tašne krajine za en den, stere se nam zaslüži gora ziskati, se ne vozimo dosta pa aj vsi 
zadovolno, z lejpimi spomini leko pridemo domau. Letos smo si tak zbrodili, ka mo 
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bole skrak šli zatok, ka djeseni, 15. septembra tak daleč démo, na prauško na Rovačko. No, dosta 
smo iskali na interneti, spitavali naše znance na Goričkom, dočas smo tak skončali, ka gora ziščemo 
ves Dolenci, gde je trno lejpa cerkev, nauvafela gazdija Mali raj/marof pa Vulkanijo pri Gradi.  
 
Zahvaliti se moramo direktorici Vulkanije pa njenim kolegicam, ka so nam vse želenje spunile, vse 
probleme pomogle rejšiti tak s časom kak pri geziki, aj döjn leko spoznamo tau bogato, zanimivo 
lepoto Goričkoga.  
4. juniuš, 2019 - izlet na Goričko 
Zglasilo se nas je malo prejk 70, etak sa dva avtobusa napautita z nami. EDEN avtobus (Mercedes) 
de iz Varaša (s centra pred banko OTP) vkraj pelo zazranka v 6-oj vöri, steri de pod vodstom 
podpredsednice Marijane Kovač med potjauv vküp brau lidij od Slovenske vesi do Gorejnjoga 
Senika. Penzioniste lepau prosimo, aj bus čakajo na autobusni čakalnicaj. DRÜGI (MAN) avtobus de 
pelo Veričane, Števanovčane, Otkauvčare pa Varašance. S tej tri vasnic se penzionisti pripelejo z 
ránim rednim avtobusom do Varaša. Naš posaba zapoveden avtobus de kraj pelo iz Magyarlaka v 
5.45-oj vöri, zatau se leko stavi  med potjauv v Traušča pa v Varaši  pri avtobusni čakalnicaj. Vsi 
drügi Varašanci pridemo k čakalnici v centri pred OTP 
banko. Za té drügi avtobus mo brigo mejla dja sama. Na avtobusi eške itak tapovejmo najbole 
potrejbne informacije 
za cejli den. 
V Gradi program začnemo v 7.30-oj vöri. Razdelimo se na tri skupine, eni demo v Vulkanijo, drügi z 
mali cugom (zaprejti) se pelamo kaulek po vesi, tretji si pa poglednemo muzej. Tak mo se 
menjavali, tau de držalo do 10.30 vöre. Kaulek 11. vöre se pelemo naprej kaulek 50 kilometrov 
daleč v Dolence, med potjauv pa mamo zavolé časa napuniti svojo tejlo tü s kakšno dobro domanjo 
djüžinov. V Dolenci si najprvim poglednemo cerkev, gde nas sprvodijo gospaud Vili Hribernik, 
potistim pa  
kaulek 13.30 vöre pridemo na gazdijo Mali raj. Najprvim si malo zdenemo, mo koštavali domanje 
kozdjine sire, potistim nam pa gazda tapovej v  domanjoj prejkmurskoj rejči vse kaj od gazdije, na 
tau si pa poglednemo marof. Té sipa rejsan že  zaslüžimo fajnski gorički bograč s tri fele mesa med 
drüžanjom, gda mo se leko pogučavali, spejvali pa plesali tü, vej smo pa pozvali našoga muzikanta 
Lajčina Nemca. 
Prosimo, ka osebno pravico, zdravstveno (TAJ) karto, europsko zdravstveno karto pa  potrejbno 
vrastvo vsi prinesite s seov. Najbole fontoške informacije na večfele formo pridejo do vsakšoga. 
Leko si pa poglednete, steri mate internet na: www.kmetija-mali-raj.si pa www.vulkanija.si Lejpo 
paut, dosta lejpoga pa dobroga doživetja želim vsakšomi izletniki! 

• V Sakalovcih so voščili materam. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 6  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf 
Na prvo nedeljo v mesecu maju so v sakalovskem kulturnem domu voščili mamicam in babicam za 
materinski dan.  
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Slika: Na prvo nedeljo v mesecu maju so v sakalovskem kulturnem domu voščili mamicam in 
babicam za materinski dan. Foto: Porabje 
 
Nastopili so malčki iz domačega vrtca, ki so gledalce razveselili s slovenskimi in madžarskimi 
pesmimi in rajalnimi igrami. V programu so sodelovali tudi učenci z Gornjega Senika, ki so se 
predstavili s folklornimi in modernimi plesi. Program so zaključili člani domače folklorne skupine, ki 
deluje pod okriljem ZSM. 

• Skupaj smo močnejši. Metka Perger, učiteljica asistentka. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 9  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf 
V torek, 7. maja, je bilo na OŠ Jánosa Aranya v Monoštru prav posebno druženje, na katerem se je 
srečala številčno najmočnejša generacija učencev v Porabju, ki se uči slovenski jezik. 
 

 
Slika: Skupaj lepši svet gradimo. Foto: Porabje 
 
Preteklo šolsko leto sta obe porabski dvojezični osnovni šoli, seniška in števanovska, gostili 
prvošolce iz Monoštra, ki se učijo slovenski jezik, in že takrat smo si obljubili, da se bomo srečevali. 
Ravnateljica OŠ Jánosa Aranya, Andrea Schleipfnerné Gáspár je seveda obljubo držala in povabila 
učence obeh šol in njihova učitelja slovenščine, Ibolyo Neubauer in Norberta  
Gerencsérja, na letošnje srečanje v Monošter.  
Devetim monoštrskim drugošolcem in obema učiteljicama, Metki in Ildiki, se je pridružilo sedem 
števanovskih in sedem seniških drugošolcev z učiteljema, Norbertom in Ibolyo.  
Najprej so si mali gostje obeh šol skupaj z učiteljema slovenščine, pedagoško svetovalko Valerijo 
Perger in ravnateljico Andreo Schleipfnerné Gáspár ogledali, kako poteka pouk slovenščine v 
Monoštru. 
Monoštrski gostitelji so pripravili sproščeno in zabavno zabavno šolsko uro, polno petja, plesa in 
preprostih matematičnih 
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operacij (seštevanja, odštevanja, deljenja in množenja). Spontano se je v pouk vključila tudi seniška 
skupina in nam zapela pesmico, števanovski učenec Levente pa je dokazal, da obvlada številke v 
slovenščini. 
 

 
Slika: Tako si zajček umiva zobe ...  Foto: Porabje 
 
Ob petju, pogovoru, plesu, športnih in družabnih igrah smo vsi skupaj preživeli čudovit dopoldan. 
Sproščeno in prijateljsko 
vzdušje je porodilo idejo za nadaljnja sodelovanja in druženja in tako se bomo ponovno srečali že 
jeseni na Gornjem Seniku. 
 

 
Slika: Bilo je super! Foto: Porabje 
 
To je odličen način sodelovanja in povezovanja, brez katerega v prihodnosti ne bo šlo, če bomo vsi 
skupaj želeli, da se ta majhna skupnost govorcev slovenskega jezika ohrani pri življenju.  
Prisrčna hvala ravnateljici Andrei za ves trud in podporo pri ohranjanju slovenščine v Monoštru ter 
vsem učiteljem slovenščine, da se trudijo. Tovrstna srečanja nas bodo povezala, izmenjava idej pa 
nam bo vlila pogum, da ne izgubimo volje 
in upanja … Skupaj smo močnejši! 

• Praznovanje Materinskega dne v vrtcih Števanovci in Gornji Senik. Napisala: Andreja 
Serdt Maučec Foto: Diana Kosar Nagy, Izabella Petres. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 9  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf 
V mesecu maju smo v obeh vrtcih praznovali materinski dan. V ta namen smo povabili v vrtec vse 
mamice, babice 
in prababice in jih razveselili s plesom, pesmijo in recitiranjem deklamacij. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_20.pdf


 
Slika: V mesecu maju smo v obeh vrtcih praznovali materinski dan. V ta namen smo povabili v 
vrtec vse mamice, babice 
in prababice in jih razveselili s plesom, pesmijo in recitiranjem deklamacij. Nastop otrok na 
praznovanju materinskega dne v Vrtcu Gornji Senik.  Foto: Diana Kosar Nagy 
 
Ob koncu programa so otroci povabili na ples svoje mamice in skupaj z njimi zaplesali, se jim 
zahvalili, ter jim izročili rože in izdelana darila. 

• »Nega lepšega, nega dragšega«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 16. maja 2019 - Leto XXIX, št. 20, str. 10  
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Če rejsan je den svetoga Djürina 24. apriliš, so letos zavolo kesnoga vüzma eške samo 3. in 4. 
majuša držali veuko senje v sombotelskom Škanzeni. Organizatorge so nej meli srečo, vej je pa v 
petek, gda so programi samo zadvečerka bili, zavolo deži sploj malo lüstva prišlo v muzejsko ves, v 
nedelo pa so zavolo strašno veukoga vihera ranč nej oprli senje. Soorganizator  programa je bila 
Sombotelska slovenska samouprava, štera je v soboto po obödi v glavni varaš Železne županije 
pozvala spejvat Püconski duo s sausednjoga Prekmurja.  
 

 
Slika: Püconski duo/trio pred prčeci, štere je vözošila Terezija Sever (na srejdi). Foto: Porabje 
 
Vrejmen je milostivo bilau, vej je pa med nastopom pesmarc s Slovenije dež tö gorenjo. Člani 
domanjoga drüštva so z veseldjom poslüšali dvoglasne prekmurske slovenske pesmi voditelice 
skupine Katarine Štefanec ino kolejgarce Terezije Sever, dostakrat so cujspejvali tö. Istina je, ka so 
mele ništerne naute malo ovaške reči, kak smo je včeni v Porabji. Püconski duo je biu po pravici 
trio: dvej pesmarci je na gombasti fudaj sprevajo mladi talent Gašper Marič.  
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Slika: Gašper Marič, Terezija Sever ino Katica Štefanec so pripelali dobro volau v Somboteu. 
Foto: Porabje 
 
Ta formacija je zdaj oprvin vküper gorstaupila, če rejsan Katica že dvajsti lejt gordrži tau skupino. 
Pred en par lejtami – eške s fudašom Pištekom Matkonom  - so v Monoštri nutpokazali svoj CD z 
imenom »Püšlič povila bom«, djenau v takšoj sestavi pa so Pücončani leta 2012 oprvin gorstaupili v 
sombotelskom Škanzeni. 
 

 
Slika: Letos so v Škanzeni nutpokazali dosta vse, ka se z železom dela. Foto: Porabje 
 
Z odra pred kovačnicov smo leko čüli lejpe domanje prekmurske naute: na priliko pesem 
merkanarski Slovencov 
»Mašina je zafüčkala«, hejcno »Lani san se maužila « o žmetnom zakoni, nauto o lepotaj poletnoga 
časa »Nega lepšoga, 
nega dragšoga« ali dvej lübezenski pesmi, šterivi v Porabji tö dobro poznamo. Svojo meštrijo je 
lepau nutpokazo Gašper 
ranč tak: tačas ka sta si pesmarci malo zdenili, je virtuozno zaigro en par polk. Slejdnja pesem »San 
slovenska deklica« 
je poslüšalcom tanačivala - aj nikdar ne pozabijo, ka so Slovenci.  
 

 
Slika: Če rejsan je lagvo vrejmen bilau, je dosta Slovencov vküpprišlo. Foto: Porabje 
 
Veselica je dale üšla v slovenskoj iži, gde so naprejprišle drüge fude tö. Igrala sta prekmurski pa 
sombotelski fudaš, tau se 
vej, ka so pri dobroj krapli vküper spejvali prekmurski pa sombotelski Slovenci.  



Nej daleč od senčarskoga cimpra, v malom škednji so si leko najgir lidgé poglednili prčece, štere je 
vözošila pesmarca Terezija Sever, ali kak go vsi poznajo, Cvetka. Zvün toga je s Püconec v 
Somboteu pripelala eške vsefelé okrasov, štere je naredila s süji rauž ali kokaušovoga perdja.  
Če je štoj malo dale üšo, je leko vüdo poni konje s Kecskeméta, na šteraj pa se je zavolo lagvoga 
vrejmena samo malo mlajšov gezdilo. V ednom škedjni so držali lutkovno predstavo (igro z 
bábami), nej daleč je kovač podkve kauvo.  
V muzejskoj vesi gesteta dvej veuki senji, novembrsko Martinovo je malo vekšo kak sprtolejtno 
Djürinovo. Letos 
na začetki majuša so v Škanzeni odavali vsefelé oline, piskrene posaude, pletene košare, lesene 
škéri - pa eške dosta 
kaj drügoga, ka je inda svejta paversko lüstvo z rokami redilo. Svoje flajsne prste so leko vösprobali 
vsi mlajši ali starejši, 
šteri so za takšo delo frajt meli. 
Na odri smo leko čüli večféle igrauto, depa največ je bilau »plej band« ali godb na pihala. Dosta je 
bilau mlašeči programov, 
nut so se pokazale pesmarske skupine tö. Posabni gostje senja so prišli s škanzena iz Nyíregyháze, 
direktorica dr. Sarolta Szabó je raztomačila, zakoj vési v Županiji Szabolcs ovak vövidijo kak vesnice 
v našoj županiji.  
Sobotin zadvečerak se je tak končo, ka so hejcno na licit odavali ništerne menjše dare. (Ime 
»kótya-vetye« pride z južne slavske rejči »ko će već«, ali »što več dá«). Če je štoj zavolé flajsen biu 
pa je srečo emo, je leko za fale peneze dosta kaj 
lejpoga eške küpo. 
Sombotelsko Djürino senje dosta lüstva šegau má gorpoiskati, zatok so organizatorge sploj žalostni 
bili, ka je njine plane 
vrejmen na nikoj djalo. Sombotelski Slovenci pa so meli srečo v nesreči: Püconski duo z matične 
domovine jim je pripelo 
lejpe slovenske naute pa dobro volau, štero so do kesnoga večera nej zgübili.  
 

Delo, Ljubljana 

• Konec obdobja, ko je Evropska unija nastajala od zgoraj. Rudi Rizman. Delo, Ljubljana, 10. 
maj 2019  

Zasl. prof. ddr. Rudi Rizman je profesor sociologije in političnih ved na univerzah v Ljubljani in 
Bologni. 
Evropske volitve: kaj je na dnevnem redu?  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/konec-obdobja-ko-je-evropska-unija-nastajala-od-zgoraj-
178956.html 
 
Evropske parlamentarne volitve, ki potekajo v ozračju ostre nacionalne in politične polarizacije, se 
gotovo uvrščajo med najbolj internacionalne v svetu. To, da na njih sodelujejo tudi skrajne 
nacionalistične (populistične) stranke pod paradoksnim imenom »nacionalistične 
Internacionale«(!), deloma prispeva k legitimnosti volitev, vendar glede na njihovo protievropsko 
usmerjenost predstavlja tudi tveganje za obstoj EU oz. njeno podreditev skrajni agendi. Tarča 
skrajnih strank in gibanj, ki se zavzemajo za avtoritarno vladavino, ni le sama Evropska unija. Tarča 
je tudi demokracija; cilj je njena odprava, kolikor je te sploh še ostalo tudi v zahodnih 
demokracijah, ki so se ponujale ali vsiljevale svetu kot vzorni model. 
Po volitvah se bo novi evropski parlament najverjetneje soočil z razcepljeno predstavniško sestavo, 
kar pomeni, da bo tradicionalni politični blok, ki sta ga doslej sestavljala desni in levi mainstream, 
prikrajšan za njuno dosedanjo koalicijsko hegemonijo. Ni težko napovedati, da bo prišlo do 
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občutnega premika dosedanjega središča politične težnosti proti (etno)nacionalističnemu 
suverenizmu. Skrajnim nacionalistom in populistom bržčas ne bo uspelo uresničiti cilja, ki ga je 
postavila Marine Le Pen na skupnem srečanju z nemško sestrsko stranko Alternativa za Nemčijo, 
da bi prevladali v evropskem parlamentu. O usodi EU in demokracije bodo zato največ pokazale 
koalicije, ki se bodo sestavljale po evropskih volitvah. Ameriškega zgodovinarja Roberta Paxtona, 
avtorja referenčne študije Anatomija fašizma, pri tem najbolj skrbi, da bi se ponovili zgodovinski 
vzorci sodelovanja tradicionalne desnice z (neofašističnimi) strankami in voditelji. 
Boleče preurejanje Evrope 
Po njegovem so (neo)fašisti najbliže oblasti, ko začne desna (konservativna) politika posnemati 
njihove demagoške metode, mobilizirati emocije in vključevati (kooptirati) ljudi, ki zagovarjajo 
skrajne nacionalistične (populistične) ideje. In najbolj oddaljeni od nje, ko del političnega 
mainstreama ne podleže skušnjavi, da bi z njimi delil oblast. Žal smo takemu sodelovanju že priča 
tudi v času pred evropskimi volitvami: vzemimo sodelovanje Orbána s Salvinijem, ki se občasno 
sklicuje na Mussolinija, nadalje, podpora Nicolasa Sarkozyja Orbánu, ko je razglasil svojo 
»iliberalno demokracijo«, nastajanje tako imenovane »poljsko-italijanske osi«, podpora Trumpa 
protievropskemu nihilistu in najbolj zaslužnemu za brexit Farageu, koalicije z neofašisti v 
posameznih članicah EU, na primer v Avstriji, in druge. Če bo bavarski politik in voditelj Evropske 
ljudske stranke Manfred Weber po evropskih volitvah podlegel podobnim (zgodovinskim) 
skušnjavam, bi to dalo prav kritikom kapitalizma, da se ta, ko se znajde v težavah, praviloma obrne 
na pomoč avtoritarnemu režimu oz. (neo)fašizmu? 
»Bitke za Evropo«, kot se je izrazil britanski zgodovinar Timothy Garton Ash z Oxforda, ne bodo 
dokončno odločile letošnje evropske volitve, ki tudi doslej niso bistveno vplivale na evropsko 
prihodnost, čeprav to ne pomeni, da so nepomembne. Volitve je treba umestiti v širši zgodovinski 
kontekst relativno »dolgega trajanja«, o čemer pa smo/bomo malo ali nič slišali v aktualni volilni 
kampanji. Najprej, kot je pisal njegov kolega in lucidni raziskovalec EU Jan Zielonka, se je treba 
zavedati, da smo šele na začetku dolgega in bolečega procesa preurejanja Evrope v 
institucionalnem, ekonomskem in kulturnem pogledu. Po njegovem smo ta čas priča lokalnim 
verzijam postliberalnega stanja Evrope, ki je posledica razočaranja (resentimenta) ljudi nad realno 
obstoječo (ne)demokracijo in vladajočim (evropskim) razredom, nadalje nad nemočjo nacionalnih 
vlad (držav) pred globalnimi trgi, nad nerazumljivimi in za običajne državljane neoprijemljivimi 
postmodernimi vrednotami ter kaotičnimi razmerami, ki jih je povzročil (pre)hiter prelom s 
preteklostjo, ne da bi ob tem vladajoči razred  
ponudil prepričljive alternative, kako naprej. 
 
Zielonka s tem misli na lokalne politične zgodbe, ki so ta čas v Evropi najbolj v ospredju: Velika 
Britanija z brexitom, ki že spominja na kolektivni sadomazohizem, Madžarska, Poljska, Italija, 
Nizozemska, Avstrija, Danska, Francija in druge, pa tudi Nemčija, ki počasi ujema korak z 
iliberalnim in nacionalističnim virusom od sosedov. Vse to si zasluži oznako, da živimo v 
revolucionarnem oz. kontrarevolucionarnem času. Gre za upor volivcev proti tradicionalnemu 
desnemu in levemu političnemu mainstreamu, ki je vladal v Evropi v času ene generacije, se pravi 
upor proti oligarhičnim političnim nomenklaturam in odločitvam neizvoljenih teles. Ljudem je 
enostavno dovolj neučinkovite (i/e)migracijske in zunanje politike, ki proizvajata sovražnike in 
inkubirata teroriste. Doslej smo se skoraj na vseh (nacionalnih) volitvah lahko prepričali, da 
izgublja »stara garda« in da so njihovi zmagovalci poleg skrajnih nacionalistov in neofašistov tudi 
zelene stranke ter doslej neobstoječa gibanja, kot so Pomladna stranka na Poljskem, Forum za 
demokracijo na Nizozemskem in druge. 
Kdo ima korist od »liberalnih« vrednot? 
Ob tem omenimo, da na politično površje ne prihajajo le novi obrazi, temveč tudi novi družbeni in 
politični pogledi o tem, kaj si ljudje/državljani predstavljajo pod dobro družbo v nasprotju z 



vrednotami, ki so prevladovale v politično korektni liberalni družbi: politični pluralizem, kulturna 
toleranca, pravice manjšin, multikulturna družba, odprte meje in deljena suverenost. Pri tem EU ni 
v prvi vrsti predmet kritike zaradi njene rigidnosti in demokratičnega deficita, marveč zaradi 
diseminacije »tujih« vrednot, ki kot take najedajo njihove tradicionalne (nacionalne, 
konfesionalne) vrednote, identiteto in drugo. 
Naslednja dva izpostavljena očitka se nanašata na to, da, prvič, evropska integracija zapostavlja 
tesno povezanost ekonomske s kulturno solidarnostjo in, drugič, da vzdržna in pravična 
redistribucija nista spojljivi z zamišljeno Evropo odprtih meja. Kot povejo lanski podatki 
Eurobarometra, imajo evropski državljani velika pričakovanja v zvezi z institucionalizacijo 
solidarnosti, zasnovane na vrednotah socialne pravičnosti, dostojanstva in socialne zaščite. Pri tem 
izpostavljajo predvsem naslednja področja: zdravstvo in socialno varnost, migracije, utrjevanje 
demokracije in miru v svetu ter odpravljanje brezposelnosti. 
Tako Zielonka kot vrsta drugih dobronamernih kritikov neznosnega stanja, v katerem se je znašla 
EU, ne vidijo problem toliko v njenih liberalnih zamislih o odprtih mejah, kulturni toleranci in 
individualnih svoboščinah kot to, da so se te vrednote v zadnjem obdobju netransparentno 
implementirale in stregle predvsem koristim privilegiranih slojev, ki razpolagajo z denarjem in 
neformalnimi pristopi do teh »dobrin«. Poleg tega so z mednarodnim pravom sprte, se pravi 
ilegalne vojaške intervencije v svetu, ki nosijo svoj del odgovornosti za pojav migrantov in njihovo 
nehumano obravnavanje, v pravi posmeh proklamiranim liberalnim vrednotam. Za tako politiko bi 
težko rekli, da sledi ciljem človeške decentnosti, civiliziranega ravnanja in pravičnosti. 
»Sovražni prevzem« EU 
Tako kot to velja za volitve na nacionalni ravni, tudi od aktualnih na evropski ne moremo 
pričakovati, da bodo ponudile odgovore na ključne globalne in geopolitične izzive, od katerih je 
odvisna prihodnost EU. Za polnokrvno in vibrantno demokracijo so volitve, ki običajno mobilizirajo 
strasti in potegnejo s sabo demagoško retoriko, sicer neobhodne, vendar veliko premalo. Ali bo 
naslednja politična posadka na evropskem »Titaniku« poslušala evropske državljane ali pa bo še 
naprej sledila interesom posebnih skupin, ki so imune pred demokracijo in kakršnim koli 
prevzemanjem odgovornosti, ostaja nejasno. O tej dilemi bi bilo dobro slišati odgovor tako 
imenovanih spitzenkandidatov in glavnih političnih skupin v sedanjem (in prihodnjem) evropskem 
parlamentu. V nasprotnem primeru bodo od evropske demokracije ostale le »igre« (»circenses«) 
na škodo »kruha« (»panem«), tj. manj od tistega, kar je (po)nudila »demokracija« v Rimskem 
imperiju. 
O tem, kako ne deluje demokracija v EU in kdo v resnici diktira ter informira njeno politiko, piše 
Ann Pettifor, britanska raziskovalka makroekonomije in globalnega finančnega sistema. Čeprav se 
nekateri evropski parlamentarci, med njimi tudi slovenski, odrekajo ideološkemu 
problematiziranju EU, pa je paradoksalno, da se temu navkljub strinjajo s »sovražnim prevzemom« 
EU z izrazito ideološkim ozadjem. Tisti, ki se s tem strinjajo ali so se strinjali v času njihovih 
mandatov, so bolj odgovorni za rušenje EU kot pa aktualni nacionalizmi in populizmi, ki se jim 
upravičeno očitajo podobne namere. Prst je zato potrebno najprej uperiti proti tistim, ki so 
odgovorni za preokret EU od vloge, ki so si jo zamislili njeni »očetje«, k neoliberalnemu 
(ideološkemu) projektu, v katerem se je znašla EU. 
S pasivnim, nekritičnim in še posebej s proaktivnim angažiranjem pri uveljavljanju neoliberalne 
politike so na stežaj odprli vrata skrajnemu nacionalizmu in populizmu. 
»Sovražni prevzem« EU se nanaša na implementacijo ideje o tej skupnosti kot v prvi vrsti 
monetarne unije z namenom, da zavaruje globalni (»davoški«) finančni sistem v tej politični 
skupnosti pred demokratičnimi suverenimi državami. Ta cilj je bil dosežen z maastrichtsko 
pogodbo leta 1992, z vzpostavitvijo ekonomske in monetarne unije (EMU) leta 1999 in tri leta 
pozneje z uvedbo skupne valute. Ideje in arhitekti, ki stojijo za njim, so neoliberalni think tanki iz 
univerzitetnih okolij v finančnih središčih, kot sta London in (Junckerjev) Luxembourg. Otmar 



Issing, nekdanji glavni ekonomist Evropske centralne banke, ne pušča dvoma o tem, komu poleg 
uslužbencev in politikov iz britanskega finančnega ministrstva pripada botrstvo monetarne unije – 
neoliberalnemu mislecu Friedrichu Hayeku. Dodajmo, da je tudi sicer britanska politika, ne glede 
na to, ali so bili na oblasti konservativci ali laburisti, štirideset let uspešno omejevala socialno 
sestavino evropskega projekta s protežiranjem skupnega trga. Za Ann Pettifor predstavlja 
obstoječa finančna arhitektura EU največjo grožnjo njeni stabilnosti in nadaljevanju. 
Osiromašena agenda družbenih vprašanj 
Pred nedavnim je francoski predsednik Emmanuel Macron kot edini med vodilnimi politiki v EU 
obudil metaforo o Evropi kot projektu, ki ne bi smela biti omejena izključno na trg oz. ekonomsko 
integracijo in zanemarjati vzpostavljanja evropske javne sfere. Po šestih desetletjih njenega 
obstoja, ko se lahko EU ponaša s številnimi dosežki, vendar danes tudi z eksistenčnimi problemi, 
smo lahko zaskrbljeni, ker je medtem umanjkala skupna volja o tem, kako in kam naprej z 
nedokončanim projektom. Med prioritetnimi priložnostmi izostaja kredibilna alternativa na izzive 
(neregulirane) globalizacije, vzpona multinacionalnih družb, novih informacijskih tehnologij, 
nereguliranih migracijskih pretokov in ne reševanje finančne krize z ekonomsko in socialno 
kontraproduktivnim »zategovanjem pasu« (austerity), od česar si še deset let po njenem izbruhu 
številne evropske države niso opomogle. 
Profesorica prava na Univerzi v Amsterdamu Marija Bartl meni, da bi se morala vladajoča evropska 
politika in (nacionalna ter evropska) javnost v tem času konfrontirati s temno stranjo, ki zavira 
projekt napredovanja EU kot politične skupnosti. V tej zvezi Bartlova omenja, da je EU tako v 
pravnem kot tudi institucionalnem pogledu osiromašila agendo družbenih vprašanj – problemi 
solidarnosti in delitve tveganj, o katerih odloča. Neoliberalna politika si sicer prizadeva prikazati 
solidarnost kot ideološko relikvijo iz zgodovine delavskih gibanj in socializma, čeprav je od 19. 
stoletja naprej tudi eden od ključnih konceptov katoliške socialne doktrine, ki je kot taka našla 
svoje mesto v političnih programih krščanske demokracije. Poleg tega gre za eno od nepogrešljivih 
idej v evropski politični misli. 
Zato preseneča, da evropski ustavni dokumenti marginalno obravnavajo solidarnost in pravično 
delitev tveganj, medtem ko ju v političnih diskurzih anatemizirajo. Z njima bi EU pridobila 
učinkovito sredstvo družbene kohezije in utrdila ta dva nepogrešljiva stebra demokratične družbe, 
s katerima bi se lahko učinkovito spopad(a)la z realnimi grožnjami globalizacije ter ponudila 
prepričljiv odgovor na skrbi državljanov, ki danes glasujejo za populiste. Ob tem se je treba 
zavedati, da solidarnost v državi blaginje (welfare state) ni omejena le na redistributivni 
mehanizem, temveč gre tudi za družbeno, kulturno in politično normo, ki, kar posebej izpostavlja 
nemški sociolog Stefan Wallaschek, problematizira vsakokratna asimetrična razmerja moči in 
družbeno nevzdržno povečevanje neenakosti. Dodajmo še, da članice EU ljubosumno varujejo 
svoje demokracije s tem, ko blokirajo vzpostavljanje evropske javne sfere. Najbolj eklatanten je 
zadnji primer, ko je bil zavrnjen predlog evropskih (transnacionalnih) list za sedeže v evropskem 
parlamentu, ki bi v primeru uveljavitve brexita ostali na voljo. 
»Upor množic« 
Iz brexita in populističnega vrenja v Evropi bi moral evropski politični razred izluščiti nekaj nujnih 
lekcij. Angleški politični sociolog Colin Crouch je predlagal, da bi se morala nova evropska komisija 
»zahvaliti« neoliberalnim ekonomistom za njihove nasvete, ki danes inspirirajo evropsko politiko. 
Njim in politikom, ki jih je najemala ter poslušala, pripada največji del odgovornosti za 
institucionalno aroganco in neoliberalno politiko, ki sta pripeljali do izgube nezaupanja evropskih 
državljanov do EU. (Miroljubni) socialni upori po Evropi so legitimni in politiki so dolžni ne le 
poslušati njihova sporočila, temveč tudi ustrezno ukrepati. Naraščajoča politična fragmentacija EU 
je dejstvo, zato se zastavlja vprašanje, kako dolgo bo ta kljub vsemu še uživala sorazmerno veliko 
naklonjenosti (afekcije) državljanov do nje, preden bodo v EU spoznali, da so zapravili zgodovinsko 
priložnost. 



Za to pa je potrebna nova (alternativna) politična imaginacija, ki bo spoznala, da neoliberalizem ne 
more inspirirati emocij ljudi in ponuditi vizije prihodnjega razvoja EU, ki se bo dokončno 
osvobodila od politične vere, da lahko EU reši samo »več trga«. Po Jacquesu Delorsu in Romanu 
Prodiju na mestu predsednikov evropske komisije ni bilo več politikov na tem položaju, ki bi 
razumeli, da EU niso le pravila in trg, temveč da je njena politična prihodnost v dobri kondiciji, če 
vključuje robustno socialno politiko in solidarnostno razsežnost. Predvsem Delors je oboje 
implementiral na naslednjih področjih: s širjenjem delavskih pravic, z dialogom na evropski ravni 
med organizacijami oz. delodajalci in sindikati, z ukrepi, ki so spodbujali neposredno sodelovanje 
med Brusljem in družbenimi institucijami v posameznih državah, kot so lokalne oblasti ter 
znanstvene in kulturne skupnosti. 
Kaj si lahko EU obeta v prihodnosti? Njeni kritiki opozarjajo, da predstavljajo aktualne volitve 
zadnjo priložnost, da se ta izkoplje iz globoke krize, za katero Junckerjeva komisija skupaj z 
evropskim parlamentom in evropskim svetom ni ponudila strateških rešitev. Bolj radikalni med 
njimi so izpostavili predvsem komisijo kot zapravljen mandat, poleg tega tudi odgovorno, da se je 
EU še bolj oddaljila od obeh ciljev: nadaljevanje evropske integracije in poglabljanja njene 
demokracije. Namesto da bi v »uporu množic« prepoznala priložnost za reševanje eksistencialnih 
kriz – finančne, migracijske in brexita –, je izraze nezadovoljstva od spodaj pripisovala predvsem 
motečim pojavom politične iracionalnosti (nacionalizmu oz. populizmu). Krivdo se je preprosto 
prevalilo na »prinašalce slabih novic« in ne v prvi vrsti na tiste, ki so jih v resnici povzročili. 
Imuniteta za finančno industrijo 
Več mednarodno priznanih finančnih strokovnjakov omenja primer finančne industrije, ki po 
finančni krizi leta 2008 še naprej uživa zaščito evropskega političnega razreda oz. njegovo 
imuniteto. Navedimo samo nekaj primerov: »finančni davek« je bil pospravljen v predale, banke še 
vedno delujejo »v senci« (shadow banking), nagrajevanje menedžerjev (bonusi) je poletelo do 
neba in ni povezano z rezultati, davčne oaze in pranje denarja še naprej dobro prosperirajo itd. 
Nekateri ob tem upravičeno opozarjajo, da so številni evropski politiki prišli ali bili delegirani (?) iz 
finančnih oz. bančnih inštitucij (Juncker, Macron in drugi) in je zato razumljivo, da ščitijo ta 
kompleks. Seveda pa ni dosti manj pomembno to, da se vplivni evropski politiki (na primer prejšnji 
predsednik evropske komisije José Manuel Barroso) s prejšnjih položajev »vračajo« v svet financ. 
Omenjeni primeri, če se zadržimo samo pri njih, dokazujejo, da imajo evropski državljani 
upravičene zadržke do EU s tem, ko je zapravila njihova pričakovanja. EU predstavlja novo obliko 
politične skupnosti, ki še nima za vse zadovoljivega imena. Nekateri jo predstavljajo kot tipično, 
čeprav bolj močno od običajne, medvladne organizacije, drugi z liberalnim »imperijem« in tretji za 
»regulativno unijo«. Kakorkoli jo že kdo poimenuje, pa se ta politična entiteta, če premore vsaj 
minimalno dozo demokratičnosti, ne more znebiti svoje odgovornosti do evropskih državljanov. 
Minili so časi, ko jih je EU gledala od zgoraj, drugače kot od današnjih, ko jih ti gledajo od spodaj. 
Ostaja vprašanje, na katero bo lahko odgovorila šele prihodnost: kdo bo tokrat izkoristil ponujeno 
zgodovinsko priložnost: nova politika, ki bo nadgradila demokratične in civilizacijske temelje EU, ali 
politika, ki vidi v EU oviro pri vračanju v že videno tragično evropsko preteklost? Volivci imajo 
priložnost, da čez dobra dva tedna odgovorijo nanj. 

• Osumljencem ugrabitve Belokranjca preiskovalni sodnik odredil pripor. STA. Delo, 
Ljubljana, 10. maj 2019  

V Beli krajini so v sredo ugrabili 79-letnega domačina in ga zvezanega odpeljali proti italijanski 
meji, ga tam izpustili, ugrabitelji pa naj bi pot nadaljevali v Italijo.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/osumljencem-ugrabitve-belokranjca-preiskovalni-sodnik-
odredil-pripor-179936.html 
 
Vsem trem osumljencem sredine ugrabitve 79-letnega Belokranjca je preiskovalni sodnik danes po 
zaslišanju odredil pripor, so za STA potrdili na novomeški policijski upravi. Gre za 25-letnega 
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državljana Maroka in 18-letna Alžirca, ki so jih po dogodku prijeli italijanski varnostni organi in jih 
vrnili v Slovenijo. 
V Beli krajini so v sredo ugrabili 79-letnega domačina in ga zvezanega odpeljali proti italijanski 
meji, ga tam izpustili, ugrabitelji pa naj bi pot nadaljevali v Italijo. Tri osumljence so danes 
popoldne s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je po poročanju medijev 
pripor odredil zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. 
Tožilec Srečko Hočevar je za medije dejal, da osumljenim očitajo tri kazniva dejanja, in sicer 
ugrabitev, rop in odvzem motornega vozila. 
Dogodek je razburil domačine, zaradi očitkov, da država premalo varuje mejo s Hrvaško pred 
nezakonitimi prehodi, pa je v soboto v Črnomlju napovedan protest. Zadeva je razgrela tudi 
predvolilno kampanjo pred volitvami v Evropski parlament. 
Policija, pristojni minister Boštjan Poklukar in predsednik vlade Marjan Šarec zagotavljajo, da 
Slovenija ostaja varna država in da se policija na nezakonite prehode meje primerno odziva.  

• Ugrabljeni Moravec: Smo res samostojni in svobodni? Jure Predanič, Lovro Kastelic. Delo, 
Ljubljana, 10. maj 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/ugrabljeni-moravec-smo-res-samostojni-in-svobodni-
179390.html  
Štirje prebežniki niso prišli do Italije z ugrabljenim Slovencem, policija pa zagotavlja, da imamo 
varno državo.  
 
Ljubljana – »No problem, no problem,« je 79-letnemu Miroslavu Moravcu, upokojenemu 
gostilničarju iz Malega Nerajca pri Dragatušu, govoril eden od četverice, ki je možakarja 
predvčerajšnjim sredi belega dne ugrabila in odpeljala na drugi konec države. Čeprav so se 
neznanci med seboj pogovarjali v jeziku, ki ga ni razumel, je hitro razumel, v kakšnem položaju se 
je znašel, sploh ker je eden od njih začel mahati z nožem. 
»Kar sem doživel včeraj, ne bi privoščil niti največjemu sovražniku,« nam je pripovedoval Moravec, 
ki krivdo za dogodek pripisuje pristojnim. »Smo res samostojni in svobodni?« je jezno vprašal. »Če 
na svoji zemlji ne morem normalno delati in če ta država dovoli barabam, ki bi morale biti lepo 
doma in pridno delati, da pridejo brez vsakršnih dokumentov v našo državo in me potem na 
mojem še zvežejo, vzamejo za talca, ukradejo avto in vse moje dostojanstvo ter me tik pred 80. 
letom kot zadnjo smet odvržejo na drugem koncu države, smo potem res še samostojni in 
svobodni?«  
Poskušal je ostati miren 
V sredo se je Moravec odpravil s svoj vinograd z zidanico kilometer stran od njegovega doma, malo 
po 12. uri pa je do možakarja najprej stopil Arabec, ki je imel v rokah dve prazni plastenki in je 
kričal po slovensko: »Voda, voda!« Moravec mu je pokazal, kje je, a ko se je malo kasneje spet 
srečal z njim, je bil v družbi še treh. Začeli so mu groziti z nožem, ga na silo obrnili in mu zvezali 
roke za hrbet, nekdo mu je iz žepa potegnil ključe in telefon. Spraševati so ga začeli po denarju, 
»money, money,« a ga ni imel pri sebi. 
 
Je pa imel na ustih v tistem že obliž, roke in noge pa še dodatno zlepljene s samolepilnim trakom, 
ki ga uporabljajo pri svojem delu pleskarji. Takšnega so ga s svojo prtljago vred vrgli v prtljažnik 
njegovega avtomobila in ga pokrili z odejo. »Ob takih bikih, kot so bili ti lopovi, je bilo brez pomena 
kričati, ubili bi me. Poskušal sem ostati čim dlje miren,« je pripovedoval. Zakričal je prvič šele 
takrat, ko ga je okoli zapestja že tako bolelo, da ni več zdržal. Usmilili so se ga in mu roke na novo 
zvezali v malo manj boleč položaj. 
»Prepričan sem, da so me vzeli za talca za primer, če bi jih zaustavila policija,« nam je povedal in 
dodal, da ne bo nikdar pozabil nore vožnje, zaradi katere so mu, kot pravi, uničili tudi sklopko. 
Nikdar ne bo pozabil tudi njihove jeze, ki se je sprožila vsakič, ko so se izgubili, pri tem pa kar 
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naprej tulili na tistega, ki je bil zadolžen za navigacijo. Pa tudi, ko so zašli pri Starem trgu in 
sunkovito obrnili, je le malo je manjkalo, pa bi pristali v reki. »Takole zvezan se ne bi rešil,« je 
menil. 
Njegova kalvarija je trajala kar šest ur, medtem so ga grabili krči v nogah, naposled pa so ga le 
izpustili tik pred italijansko mejo v Preložah pri Lokvi. Brez četrtega, ki je očitno med enim izmed 
postankov že neznano kam odšel, so izginili. 
Moravec, ki po lastnih besedah skoraj ni več čutil nog, se je nekako le dokopal do prve domačije. 
Zares pomiril se je šele kasneje, ko je v družbi policistov okoli polnoči videl enega izmed njegovih 
ugrabiteljev, ki je nemočno sedel, zdaj je bil namreč zvezan oziroma vklenjen on.  
Dva Alžirca in Maročan 
Policija je hitro sprožila akcijo in po besedah Tomaža Peršolje, vodje sektorja za organizirano 
kriminaliteto v upravi kriminalistične policije, na kraj nemudoma napotila vse razpoložljive 
policiste, posebno policijsko enoto, vodnike službenih psov in policijski helikopter. O prebegu v 
Italijo so obvestili tudi tamkajšnje organe, ti pa so okoli osmih zvečer pri Bazovici trojico prijeli. 
Pokazalo se je, da gre za 25-letnega državljana Maroka in dva 18-letna državljana Alžirije, ki so jih 
zaradi utemeljenega suma ugrabitve in odvzema motornega vozila prijeli. V postopku so koprski 
kriminalisti osumljenim zasegli ročno torbico in žepno baterijo, ki so jo po begu proti Italiji odvzeli 
oškodovancu. Četrtega še iščejo. 
 

 
Infografika:  Delo  
 
Vsi trije prijeti osumljenci so bili že 29. aprila 2019 pri Črnomlju prijeti po ilegalnem prehodu 
državne meje iz Hrvaške v Slovenijo ter 30. aprila 2019 vrnjeni hrvaškim varnostnim organom. 
Trenutno so v pridržanju, o njihovi nadaljnji usodni pa bo odločil preiskovalni sodnik. 
Policija sicer kot v vseh drugih kompleksnejših primerih preiskuje v vse smeri, zato dokončnega 
odgovora, ali se je dogodek res odvijal tako, kot je znano doslej, še ni.  
Še več nedovoljenih migracij 
Policija zagotavlja, da Slovenija kljub ugrabitvi ostaja varna država in da bo lahko sama, brez 
Frontexa, še naprej skrbela, da bo tako tudi ostalo. Je pa namestnik generalne direktorice policije 
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Jože Senica včeraj dejal, da vseh tovrstnih dogodkov ni mogoče preprečiti. Policija ocenjuje, da se 
bo povečani obseg nedovoljenih migracij nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih, zato so pred 
kratkim svoje aktivnosti okrepili. 
Peter Skerbiš, vodja oddelka za upravljanje meja v sektorju mejne policije, je ob tem pojasnil, da je 
bilo lani 153 primerov tihotapljenja, v katerih so prijeli 218 tihotapcev s 1003 nezakonitimi 
migranti. Od tega je bilo 175 tujcev ter 43 slovenskih državljanov. Zoper 158 tihotapcev so odredili 
pripor. Letos pa so do včerajšnjega dne imeli 65 primerov, v katerih so prijeli 95 tihotapcev z 428 
migranti. Od tega je bilo 87 tujcev ter osem slovenskih državljanov. Zoper 77 tihotapcev so odredili 
pripor. 
Predstavnica civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan pa je za jutri ob 17. uri v Črnomlju pred 
stavbo občinske uprave napovedala skupni protest civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in 
Škofije, na katerem bodo vladi sporočili svoje zahteve v zvezi z migrantsko politiko. 
Zlorabe mednarodne zaščite 
Letos je policija obravnavala 1362 izraženih namer vložitve prošnje za mednarodno zaščito. 
Policija ob tem opozarja na zlorabo sistema mednarodne zaščite, kar kaže velik razkorak med 
številom izraženih namer in dejansko oddanimi prošnjami za mednarodno zaščito. Menijo, da bi 
bilo treba spremeniti zakonodajo o mednarodni zaščiti in uvesti varovalke, ki bodo preprečevale 
zlorabe. »Sedanji sistem 'primi in spusti' pomeni, da nezakoniti migranti vedo, da se bodo lahko 
prosto gibali, če bodo zaprosili za mednarodno zaščito, zato zmanjšanja števila nezakonitih 
migrantov kratkoročno ni pričakovati,« opozarjajo.  
»Prava je sredinska pot« 
Premier Marjan Šarec je v odzivu na pozive za zaščito meja, ki jih je bilo slišati iz več političnih 
strank in iniciativ, zagotovil, da nacionalnovarnostni sistem deluje. V tem trenutku po njegovem 
mnenju ni potrebe po sklicu sveta za nacionalno varnost, ki ga je zahtevala SDS. »Večkrat smo 
predlagali, da bi moral Frontex nujno začeti varovati zunanjo mejo EU,« je dejal Šarec in dodal, 
da bo v prihodnje treba razmisliti o pravi politiki glede migracij. »Na eni strani imamo desni 
ekstrem, ki popolnoma zavrača kakršnokoli reševanje tega problema, na drugi imamo levi 
ekstrem, ki bi na široko vsem odprl vrata. Prava pot je samo sredinska,« je komentiral Šarec.  

• Politika mora najti odgovore. Janez Tomažič. Delo, Ljubljana, 10. maj 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/politika-mora-najti-odgovore-179132.html  
Politika mora Belokranjcem povedati, kaj lahko naredi zanje.  
Sem Belokranjec, ki ga je življenje odpeljalo na druge konce Slovenije. Natančneje, doma sem ne 
daleč od Malega Nerajca, kraja, za katerega večina do srede najbrž še ni slišala. To razkritje se mi 
zdi nujno, saj komentar ugrabitve in širšega družbenega konteksta dobi povsem drugačen ton, če 
ugrabljenca in njegovo družino osebno poznaš. 
Če živiš in delaš na primer v Ljubljani, ne moreš vedeti, kako razmišljajo ljudje, ki živijo na južni 
meji. Če povsem poenostavim – strah jih je. Pa ne od srede naprej, ko so ilegalni migranti ugrabili 
in po državi prevažali človeka. Njihov strah je starejši in seže v leto, ko so se za kolone ljudi, ki so se 
prek Turčije in Balkana odpravili v Evropo, boljšemu življenju naproti, zaprle utečene poti. Migranti 
so tudi s pomočjo trgovcev z ljudmi začeli iskati alternative. Ena med njimi pelje čez Veliko 
Kladušo, manj kot 80 kilometrov oddaljeno od Bele krajine. 
Povsem razumem nekoga, ki je v stiski odšel iz Sirije, Alžirije ali Iraka, da utrujen, lačen in 
prestrašen na svoji poti kaj ukrade ali kam vdre, da na suhem prespi. Razumem pa tudi domačine, 
ki jim je val ilegalnih migracij življenje obrnil na glavo. Zdaj bi jim želela državna politika zgraditi še 
velik registracijski center. »Pojma nimaš, kaj se tu dogaja. Ni več varno iti niti v vinograd,« mi je 
povedal znanec, ki po svojih gozdovih in gozdnih poteh pobira, kar migranti odvržejo. In po svoje 
ima prav: še svežo ugrabitev imamo težko le za posamično kriminalno dejanje, migranti so kradli 
avtomobile ali vdirali v zasebne hiše že prej. 
Če je vladajoča politika vsakodnevne probleme ljudi na južni meji od Črnomlja do Ilirske Bistrice do 
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zdaj relativizirala, se jim izogibala, njihov občutek ogroženosti pa podcenjevala, je morda zdaj res 
skrajni čas, da državljanom ponudi odgovore in rešitve. Ljudi zanima, kaj lahko naredijo za boljšo 
zaščito meje, ali je mogoče okrepiti varnost in ali so tudi drugi deli države pripravljeni sprejeti 
breme migrantov. 
Če odgovorov ne bo, bodo občani oziroma volivci te poiskali pri skrajnih političnih silah. Ko bodo te 
na volitvah dobile deset in več odstotkov, bo prepozno za čudenje, izgovori, da se bohoti 
populizem, pa bodo neokusni in tudi sami populistični. 

• Carles Puigdemont na predvolilni turneji. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 10. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/carles-puigdemont-na-predvolilni-turneji-179359.html  
Ob obisku nekdanjega predsednika Katalonije: Na tujem omrežiti tudi domačo javnost s 
»katalonsko vizijo Evrope« ter s sloganom Vztrajali bomo in zmagali  
Spušča se v predvolilno tekmo za evropske volitve, zato se najslavnejši katalonski politični ubežnik 
Carles Puigdemont podaja na predvolilno turnejo. Danes ga pričakujejo v Ljubljani, po pisanju 
Katalonske tiskovne agencije ima na programu tudi London in Berlin. Domačo javnost želi – skupaj 
z nekdanjima ministroma in prav tako kandidatoma za evroposlanca: Antonijem Comínom in Claro 
Ponsatí – na tujem omrežiti s »katalonsko vizijo Evrope« ter s sloganom Vztrajali bomo in zmagali. 
Carles Puigdemont bo danes v Ljubljani katalonsko problematiko razlagal v okviru evropske 
predvolilne kampanje: kajti politični ubežnik, ki mu v Španiji naprej grozi aretacija, ima za zdaj 
»dovoljenje« španskega vrhovnega in prav tako ustavnega sodišča, da se, kot so urgentno odločili, 
na čelu independentistične liste Lliures per Europa (Svobodni za Evropo) poteguje za stolček v 
evropskem parlamentu. Temu so sicer izhodiščno oporekali v državni volilni komisiji, kar je 
katalonski politik označil za »škandal« in nov dokaz, da Španija ni demokratična. Njegovi 
kandidaturi kakor tudi kandidaturi še dveh nekdanjih independentističnih kolegov v eksilu, Comínu 
in Ponsatíjevi, med strankami najbolj zagrizeno oporekajo v Ljudski stranki in Ciudadanos, češ da 
gre za »norčevanje«. 
Na nacionalni ravni 
Zapišimo, da je bilo na splošnih volitvah konec aprila v Španiji – dobili so jih socialisti (PSOE) – v 
nacionalni parlament izvoljenih tudi 22 katalonskih independentističnih politikov, med njimi 
peterica nekdanjih voditeljev, proti katerim teče sodni proces v Madridu in so trenutno za zapahi. 
Za poslanca v spodnjem domu, kongresu, je bil izbran vodja Republikanske levice Katalonije 
(Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), priprti nekdanji podpredsednik Oriol Junqueras, ki mu 
grozi do 25 let zapora. V senat (zgornji dom) je bil izvoljen nekdanji minister za zunanje zadeve 
Raül Romeva (ERC), poslanci pa naj bi bili še Jordi Sànchez, Jordi Turull in Josep Rull, vsi trije so 
člani Puigdemontove Skupaj za Katalonijo (Junts per Catalunya, JxCat). 
Rivalstvo med ERC in Skupaj za Katalonijo je staro in močno, na tokratnih volitvah se je bolje 
izkazala leva formacija (že 88 let zagovarjajo neodvisno Katalonijo), ki bo zaradi dobrega milijona 
glasov podpore v 350-članskem kongresu zasedala 15 sedežev (prej so jih imeli devet), medtem ko 
je Puigdemontova desnica dobila sedem mest (600.000 glasov podpore). Po mnenju analitikov 
utegnejo katalonski independentisti, ki so precej izboljšali rezultat v primerjavi z nacionalnimi 
volitvami 2016, ne pa tudi z regionalnimi 2017 – tokrat so dobili 1,6 milijona glasov oziroma 39,4-
odstotno podporo ali 22 sedežev – mešati štrene premieru Pedru Sánchezu; ta je z 28,7-odstotno 
podporo socialistom resda zmagal, vendar brez absolutne večine, in ob zgodovinsko pomembnem 
preboju skrajne desnice v nacionalni parlament. 
Neimenovani vir iz Barcelone, ki je bil blizu nekdanji katalonski politiki, pravi za Delo, da so nedavni 
volilni rezultati v Španiji (z večinsko podporo socialistom, ki si prizadevajo za enotno Španijo) in 
morda prav tako v Kataloniji (z večinsko podporo ERC) predvsem pokazali, da si »ljudje želijo 
stabilnosti in miru«. Prevladala da je zmernost, želja po dialogu, pogajanjih. »Puigdemontova 
strategija se ni pokazala za pravo, kakor je v resnici spodletelo tudi Ljudski stranki, Ciudadanos in 
Voxu: zato ker nimajo dovolj poslancev za vladanje, kar je dobra novica ... Sánchez hoče vladati 
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sam, poskusil bo manjšinsko, bomo videli, ali bo mogoče.« Neimenovani vir napoveduje, da bodo 
že čez leto dni predčasne volitve. »Po drugi strani si večina gospodarstvenikov v Španiji želi, da bi 
se socialisti povezali v vlado s Ciudadanos. A v tem primeru bi se Albert Rivera, vodja Državljanov, 
verjetno moral umakniti, saj se zdi, da sodelovanje med njim in Sánchezom ni mogoče.« 
Iz izgnanstva in izza zapahov v Evropo 
Kot je znano, je Carles Puigdemont v izgnanstvu vse od spodletele odcepitve jeseni 2017, v Španijo 
pa se ne sme vrniti, ker mu grozi aretacija. Medtem naprej poteka sojenje dvanajstim nekdanjim 
katalonskim voditeljem, desetim političnim in dvema civilnodružbenima. Pred dnevi se je odprlo 
vprašanje, ali bodo peterici tistih zapornikov, ki so bili pred kratkim izvoljeni v nacionalni 
parlament, morda prenehali soditi. Včeraj je generalni tožilec tudi zavrnil možnost, da bi pridržane 
katalonske voditelje, ki so se lahko potegovali na volitvah 28. aprila in so volilno telo nagovarjali po 
spletu, izpustili na prostost, da bi se lahko kot na novo izvoljeni poslanci udeleževali 
parlamentarnih zasedanj. Končno besedo bo pri tem imelo sodišče ... V zraku je prav tako 
vprašanje, kaj se utegne zgoditi, če bodo, recimo, Carles Puigdemont, Antoni Comín in Clara 
Ponsatí izvoljeni na evropskih volitvah: bodo lahko evropsko službo tudi opravljali? Kot španski 
evroposlanci bi morali priseči doma, kjer bi jim organi lahko stopili na prste. In kaj čaka ob 
morebitnem preboju v Evropo na skorajšnjih evropskih volitvah Oriola Junquerasa, ki je v 
primerjavi s Puigdemontom v bistveno slabšem položaju, za zapahi in v sodnem postopku? 
Šestindvajseti maj bo prinesel mnoga pomenljiva sporočila, tudi o Kataloniji. 
 

 
Slika: Španski veleposlanik José Luis de la Peña. Foto: osebni arhiv  
   
José Luis de la Peña, španski veleposlanik 
Carles Puigdemont bo obiskal Slovenijo v času, ki ga sam pojmuje kot prvo etapo svoje kampanje 
za volitve v evropski parlament. V tem kontekstu se mi zdi primerno opomniti, da je bilo ravno 
špansko vrhovno sodišče pred nekaj dnevi tisto, ki je Puigdemontu dovolilo, da se predstavi kot 
kandidat. In tudi včeraj se je ustavno sodišče, največji varuh človekovih pravic in svoboščin v 
Španiji, izreklo enako. Španski sodišči sta menili, da je pravica vsakega državljana, da kandidira na 
volitvah, tako temeljna, da ne dopušča omejitev, tudi kadar nekoga – takšen je primer gospoda 
Puigdemonta – preganja špansko pravosodje, ni pa še (bil) obsojen na nobenem sodišču. Ta 
odločitev ni bila pogodu mnogim sektorjem. Veliko Špancev težko razume, da osebo, ki je kot 
predsednik ene španske avtonomne skupnosti poskušala uničiti ustavni red svoje države, lahko 
izvoli za evropskega poslanca ta ista država. Puigdemont je prejel zaščito od istega ustavnega 
sodišča, katerega zahtev večkrat v preteklosti ni upošteval, kot je sam razširil v medijih in na 
družbenih omrežjih. To je paradoks pravne države. A hkrati njena veličina.  
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Slika: Oriol Junqueras, priprti vodja ERC. Foto: Ivan Alvarado/Reuters  
   
Oriol Junqueras, priprti vodja ERC 
Volilnega 28. aprila so Katalonci pritrdili demokraciji. Milijon jih je podprlo Republikanske levice 
Katalonije (ERC), kar nas opogumlja, da vztrajamo na svoji poti, ki je nismo nikoli zapustili: na poti 
dialoga in pogajanj. Osemindvajsetega aprila so Katalonci glasovali za neodvisno in napredno 
opcijo pod mojim vodstvom (sem v priporu), ki naj bi dosegla referendum. Na skorajšnjih 
evropskih volitvah želimo ponovno pokazati, da bi lahko postal član evropskega parlamenta, 
medtem ko so v Španiji te pravice kršene. V kateri demokraciji ni mogoče organizirati 
referenduma? V Španiji.Šestindvajsetega maja želimo množično vzklikniti Evropi: Dovolj je. Želimo, 
da katalonski volivci še enkrat izkažejo zaupanje opciji, ki jo predstavlja ERC. Šestindvajsetega maja 
bomo slišali sporočilo, da je edina pot dialog, dialog, ki bo omogočil neizogibni referendum o 
samoodločbi Katalonije. Resda nas lahko strpajo v zapore, ne morejo pa zadušiti naših prepričanj.  

• Vojsko na mejo, so vzklikali protestniki v Črnomlju. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 11. maj 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/protestni-shod-v-crnomlju-181126.html  
Protestniki so sicer prišli celo z avtobusom iz Ljubljane in Ajdovščine, Škofij in Ilirske Bistrice, 
nekaj pa tudi iz Zasavja.  
 

 
Slika: Protest proti migrantom v Črnomlju. Foto: Roman Šipić 
 
Črnomelj – V središču Črnomlja je danes potekal protestni shod, na katerem je množica ljudi pod 
geslom »Za varovano mejo in varnost občanov« zahtevala, da jih pristojne državne službe 
zavarujejo pred migranti. Sodu je zbila dno nedavna ugrabitev 79-letnega Mirka Moravca v 
njegovem vinogradu v Nerajcu. 
Protestnikov je bilo sicer manj od pričakovanj. Verjetno zato, ker so imeli danes v Črnomlju sveto 
birmo. 
Vojsko na mejo, je odmevalo sredi Črnomlja, s čimer so navzoči izražali protest zoper nedejavnost 
vlade, ki jih pri tem, kakor so opozarjali, ne zaščiti dovolj. Na številnih transparentih, ki so preplavili 
parkirišče pri gradu, je med drugim pisalo: Vojska potrebuje policijska pooblastila, Stop ilegalnim 
prebežnikom, Zavarujmo slovensko mejo, Zaščitimo prihodnost svojih otrok.  
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Slika: Protest proti migrantom v Črnomlju. Foto: Roman Šipić  
 
Vlada naj prepreči nezakonite prehode 
S pismom se je oglasil tudi ugrabljeni Moravec, ki ga žalosti, ker se na spletnem omrežju pojavljajo 
besedila, ki so ga globoko prizadela, češ da je sam sebe ugrabil oziroma zrežiral ugrabitev. »Lažne 
obtožbe so kaznivo dejanje,« je dodal 79-letna žrtev ugrabitve Moravec, ki pri svojih častitljivih 
letih redno spremlja, kaj se piše na facebooku.   
 
»Namesto, da bi nam odgovorni ob tem dogodku zagotovili varnost in preprečili prepovedane 
ilegalne migracije, smo bili vsi skupaj deležni že slišanih pavšalnih ocen, kako je Slovenija varna in 
kako ni razloga za strah,« je za spletno Delo povedala predstavnica civilne iniciative Proti 
migrantskemu centru v Beli Krajini in občinska svetnica iz vrst SDS Maja Kocjan. 
Protestniki so sicer prišli celo z avtobusom iz Ljubljane in Ajdovščine, Škofij in Ilirske Bistrice, nekaj 
pa tudi iz Zasavja. 
 
Pred in po zborovanju so protestniki, ki se jih je zbralo približno tristo, podpisovali peticijo, s katero 
zahtevajo, da vlada nemudoma zavaruje mejo in prepreči nezakonite migrantske prehode, da 
poskrbi za varnost ljudi in njihovega premoženja, da zagotovi dodatne policijske enote in na mejo 
pošlje tudi vojsko z ustreznimi pooblastili in med drugim tudi, da noben migrant ne bo mogel 
začeti postopka za pridobitev azila, ter da vlada ustavi vse aktivnosti za postavitev migrantskih 
centrov ob meji. 
 
Številni govorniki so poudarjali, da kritika ni namenjena zoper policiste, da je varnost temeljna 
ustavna pravica vseh prebivalcev Slovenije, ne samo tistih, ki migracije spremljajo iz varnih pisarn v 
Ljubljani, ter da je država dolžna varovati svojo mejo in zagotavljati varnost. 
 
Naslednje zborovanje v Ljubljani? 
Predstavnik civilne iniciative iz Ilirske Bistrice je napovedal, da se bo kmalu veliko ljudi odpravilo v 
Ljubljano in bodo tam zahtevali svoje pravice in zaščito pred migranti. Schengenska meja 
predstavlja varnost in to je največja dobrina, ki se je marsikdo ne zaveda.  
Sabina Homjak iz Škofij je povedala, da imajo ekonomski migranti, ki prihajajo s poštenimi nameni, 
pri sebi osebne dokumente in ne vstopajo v državo v nasprotju s pravnim redom republike 
Slovenije.  
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Slika: Protest proti migrantom v Črnomlju. Foto: Roman Šipić  
 
»V naši državi je svoboda govora vedno bolj omejena in resnica vedno bolj cenzurirana, kar se je 
zgodilo včeraj pa dokazuje, da smo civilne iniciative ves čas pravilno opozarjale vlado in pristojno 
ministrstvo, da nastale situacije nimajo pod kontrolo. Če bi imeli vse pod nadzorom do Italije, čez 
Slovenijo ne bi prišel noben migrant nezakonito,« je povedala Homjakova in dodala, da se tudi 
Italijani bojijo neuspešnosti varovanja schengenske meje. 
 
Strah pred migranti v Zasavju 
Marinka Pavlič iz Trbovelj je prišla podpreti Belokranjce, ker trpijo zaradi migrantskih vdorov. 
Prepričana je, da bodo migranti slej ko prej prispeli tudi v osrednjo Slovenijo. »Jaz nisem zoper 
prebežnike, ki bežijo iz nevarnih držav, sem pa proti migrantom, ki se gredo socialni turizem in 
trošijo naš denar,« je povedala Pavličeva. Tone Jeglič iz Ljubljane pa pravi, da imajo že tudi v 
Ljubljani težave z migranti, a da to ne gre v javnost, ker je cenzurirano. Zelo zameri predsedniku 
vlade Marjanu Šarcu, ker je brez dlake na jeziku povedal, da se dogodek z nesrečnim 
ugrabljencem izrablja v predvolilne namene. 
 

 
Slika: Protestni shod v Črnomlju. Foto: Bojan Rajšek  
 
Netenje sovraštva je nedopustno 
Belokranjska poslanka Violeta Tomič, ki se protesta ni udeležila je za spletno Delo povedala, da jo 
žalosti, ker migrantski problemi izbruhnejo pred vsakimi volitvami. Izrazila je upanje, da bo policija 
ugrabitev temeljito preiskala, »da se bo videlo kako in kaj«. Nedopustno pa je, ljudi pozivati k 
oboroževanju, da oblast vzamejo v svoje roke, pravi Tomičeva. Sekretar Alternativne akademije 
Božidar Flajšman je prepričan, da so nekateri ugrabitev zlorabili za novo širjenje sovraštva do 
beguncev, s čimer si kujejo politični dobiček.  
 
Protesta so se udeležili tudi Janez Janša, predsednik SDS, Marjan Podobnik, predsednik SLS, Božo 
Predalič, nekdanji generalni sekretar v dveh Janševih vladah, Branko Grims, Milan Zver in med 
drugimi tudi velik nasprotnik drugega tira od Divače do Kopra Vili Kovačič. 
 

• Država brez državnikov. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 11. maj 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/drzava-brez-drzavnikov-178613.html  

https://www.delo.si/sobotna-priloga/drzava-brez-drzavnikov-178613.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/05/11/520261.jpg
https://www.delo.si/images/slike/2019/05/11/520238.jpg


Italija je že dolgo sinonim za ekonomsko stagnacijo in politično nezanesljivost.  
 
Tu je nastal rimski imperij, ki je pol tisočletja obvladoval celotno Sredozemlje in Zahodno Evropo, 
in tu je zibel renesanse. Italija je bila v kulturnem razvoju dolgo prva v Evropi in zahodni Evraziji. 
Toda že dolgo je sinonim za politični zaton. Redki so trenutki, na primer zdajšnja 500. obletnica 
Leonardove smrti, ko Italija občuti ponos. Evropska unija jo že dolgo enači z ekonomsko stagnacijo 
in politično nezanesljivostjo. 
Preden se ozremo na neskončen niz kriz, politično, ekonomsko, finančno, moralno, identitetno, ki 
bremenijo Italijo in jo uvrščajo med najbolj problematične članice Unije, in še posebej na aktualno 
vladno krizo – pretekli teden je bil najtežji, odkar sta Luigi Di Maio in Matteo Salvini junija lani 
podpisala famozno pogodbo o vladni koaliciji –, se je treba spomniti tistega, kar je Italija bila in kar 
še vedno je. 
Belpaese 
Kadar hoče Evropa najsijajnejši dekor, se ozre k Italiji. Slavja ob šestdeseti obletnici pogodbe o 
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti pred dvema letoma seveda ni bilo mogoče praznovati 
nikjer drugje kot v Rimu, kjer je bila leta 1957 podpisana. In vendar lepšega prizorišča od 
Michelangelovega Campidoglia ni nikjer na evropski celini. 
Dante in Leopardi, De Gasperi in Spinelli niso prispevali samo k italijanski identiteti, temveč tudi 
k evropski ideji.  
Izraz belpaese je izrabljen in obrabljen, za ves svet pa je še vedno pojem lepih in dobrih reči, 
italijanski izdelki so svetovna blagovna znamka. V obdobju po vojni je Italija dosegla čudežno 
obnovo, v svoje produkte je znala vgraditi lepoto, esenco svoje neizmerne kulture. To ji prinese 
šestdeset milijard evrov na leto, in številka se nanaša samo na hrano in ne vključuje mode, dizajna, 
pohištva, področij, kjer ta država še vedno določa globalne trende. Je kulturna velesila, z več 
dediščine kot katera koli druga evropska država, najbrž ga ni umetnika, ki bi bil bolj znan in bolj 
večen od Leonarda da Vincija. In tu je še neskončen seznam teh, od Danteja do Leopardija, od De 
Gasperija do Spinellija, ki niso prispevali samo k italijanski identiteti, temveč tudi k evropski ideji. 
Nedavni obisk predsednika republike Sergia Mattarelle v Franciji, kjer je skupaj z Emmanuelom 
Macronom položil venec na grob renesančnega genija – petstoletnica njegove smrti je letos –, v 
Louvru bodo jeseni odprli veliko razstavo, je trenutek za refleksijo; med drugim o vlogi Italije in 
Italijanov v svetu. Umetnost in lepota v današnjem hitrem in skrhanem svetu nista več razumljeni 
kot najpomembnejši stvari. Toda nesprejemljiva je ideja, kot je nekje zapisal publicist Aldo 
Cazzullo, da Italija nima več nobene prednosti, zato ker je v državi velika neenakost, ker je revna, 
čeprav ne toliko denarja kot priložnosti, predvsem za mlade, ki se izseljujejo in se nimajo namena 
vrniti. »Po vojni je bila italijanska država bistveno siromašnejša, vendar relativno velika v majhnem 
svetu. Danes je majhna v velikanskem svetu.« 
A država ne more biti pomembna samo zaradi hrane in umetnin, ni vse la dolce vita. Bistveno 
vprašanje je, ali se je sposobna revitalizirati: ali je zmožna izoblikovati boljšo politično kulturo, 
izbrati kvalitetnejše voditelje, se otresti koruptivnih mafijskih praks, dvigniti moralne standarde. 
Postati torej spodobna država. 
Primer Siri 
Zanimivo je dogajanje zadnjih tednov, sredi kampanje za evropske volitve je v sredico političnih 
razprav treščilo vprašanje morale – pa čeprav v svojem bistvu prerivanje za moč. Vse se je vrtelo 
okrog »primera Siri«, visokega uradnika na ministrstvu za infrastrukturo, ki se je zaradi sumov 
korupcije moral posloviti proti svoji volji in proti volji stranke Liga, katere član je. Premier je 
zahteval njegov odstop in ga zatem z dekretom tudi odslovil. To je bila prva klofuta predsednika 
vlade Giuseppeja Conteja Matteu Salviniju, prvi poraz ta čas najmočnejšega italijanskega politika, 
pravzaprav celotne nomenklature njegove skrajno desne stranke. Kolumnist Corriere della Sera je 



zapisal, da je bila razprava o zakonitosti skrbno premišljena strategija Gibanja 5 zvezd, slednje je 
Salviniju kazalo, da je obdobje dobrohotnosti mimo, Liga je bila potisnjena v defenzivo. 
 
Armando Siri ni bil samo državni podsekretar, temveč tudi ekonomski svetovalec Salvinija, ta ga je 
vztrajno branil do zadnjega. Na tiskovni konferenci tik po prvomajskih praznikih v palači Chigi pa je 
bil ministrski predsednik nedvoumen. Rekel je, da pušča ob strani vprašanje sodne preiskave zaradi 
očitane korupcije in se osredotoča na politično raven, navedel je »etični kodeks« vladne pogodbe 
in terjal uradnikov odhod. Vedno blagozveneči avvocato Conte je naredil korak naprej. 
Nikoli ni bil razbijač, praviloma ostaja nekje v ozadju, deluje diplomatsko, opaznejši kot na 
notranjepolitičnem je na mednarodnem prizorišču, kjer si prizadeva ustvarjati vtis Italije, ki je 
privržena Evropi. Toda v Rimu je Conte predvsem notar, izvrševalec pogodbe, ki sta jo z vstopom v 
vlado podpisali obe stranki. Ni politik, ob njem ves čas ministrirata vplivna podpredsednika, od 
njega se ne pričakuje dosti drugega, kakor da mediira. Tokrat pa se je opredelil. »Če hoče ostati 
prilepljen na svoj položaj, bom našel način, kako ga bom odlepil,« je komentiral desperatno 
vztrajanje državnega uradnika. Hkrati je taktično opomnil Gibanje 5 zvezd, ki je od začetka 
vztrajalo pri Sirijevem odstopu, naj ne razglaša lastne zmage. 
Nekaj tednov pred volitvami v evropski parlament si voditelj Lige ni mogel privoščiti nove krize, še 
najmanj o vprašanju legalnosti in obtožbah o korupciji, posredno tudi sumih povezav s sicilijansko 
mafijo. To je bil od vsega začetka duel, v katerem Salvini ni mogel zmagati. In obenem prvi poskus, 
kako ga ponovno pozicionirati v njegovo hišico, manjšo od njegovih ambicij, kakor je bil v zadnjih 
dneh nazoren eden od italijanskih analitikov. 
Zaveznika in sovražnika 
Trenja v vladi, med Gibanjem 5 zvezd in Ligo, pa so razvidna od prvega dne: konflikti si sledijo eden 
za drugim, pravzaprav iz tedna v teden, gledamo nenehne vojne in premirja, stalne žalitve in 
pomiritve. Prvaka koalicije sta bolj tekmeca kakor partnerja, bolj sovražnika kot zaveznika. 
Nesoglasja porajajo vsebinske razlike med heterogenima strankama, ki imata v mnogočem 
kontradiktorna programa in različna stališča do dobesedno vsega, od priseljenske politike in 
okoljskih tem do davčne problematike. 
Zlagoma in čedalje izraziteje so se začela spreminjati medsebojna razmerja moči. Salvini, ki je na 
volitvah minulega marca dobil 17,4 odstotka glasov, jih ima zdaj 35, Di Maio oziroma njegova 
zmagovalna stranka, ki se je ponašala z 32,5 odstotka podpore, ima trenutno samo še 22 
odstotkov glasov; fenomenalne obljube o državljanskem dohodku, enem glavnih predvolilnih 
adutov Gibanja 5 zvezd, s katerimi je pridobilo italijanski jug, so se izkazale za predimenzionirane. 
Protagonist italijanske politike je postal vplivni notranji minister, ta svojemu partnerju v vladi 
nenehno maha pod nosom z javnomnenjskimi anketami, ki kažejo njegov siloviti vzpon, medtem 
ko druga stranka izgublja tla pod nogami. 
Vprašanje ostaja, ali je primer Siri, s katerim so večmesečna koalicijska obtoževanja in konflikti 
dosegli vrhunec, kaj spremenil to razmerje. Premier in arbiter Conte ter minister in podpredsednik 
Di Maio sta se znašla na isti strani, Salvini na drugi. V občutljivem politično-sodnem spopadu je bilo 
razbrati poskus zamejevanja Lige, nemara novo pozicioniranje Gibanja 5 zvezd. Oziroma, kot je 
pripomnil eden od udeležencev oddaje Porta a porta, konflikt nakazuje, da hoče podrejena 
populistična stranka afirmirati svoj položaj v koaliciji, potrditi, da imata ključe vlade v rokah obe 
stranki in ne samo ena. 
In vendar ta čas ni zmagovalca in vsekakor bo zmagovalec tisti, ki bo prejel največ glasov 26. maja. 
Evropske volitve so ključne za prihodnje razmerje moči med Gibanjem 5 zvezd in stranko Liga, 
morda celo za obstoj vlade, oba akterja se v zadnjih tednih ukvarjata večidel s tem, kako spraviti 
drug drugega v stisko. Njuno sobivanje pa je problematično samo po sebi, odnos je anomalen, v 
rimsko vlado je vgrajena protislovnost. 
Anomalija in regresija 



Enoletno življenje italijanske vlade je kontinuirana zgodba o krizi. Ena in druga stranka mislita 
samo na to, kako bi se pojavljali na prvih straneh, obe druži samo neznosna sla po oblasti. Strasti 
miri tehnokratski predsednik vlade, in čeprav je zadnjo krizo razmeroma spretno menedžiral, je 
vprašanje, kolikšna kriza lahko izbruhne po evropskih volitvah. 
Bizarna povezava Gibanja 5 zvezd in Lige daleč presega nestrinjanje o odhodu Armanda Sirija ali 
Virginie Raggi, nekompetentne rimske županje iz Di Maiovih vrst. Prominentni tednik L'Espresso je 
pred kratkim razkril njene pritiske na nekdanjega vodilnega družbe za zbiranje odpadkov, naj 
prikroji bilance. Vtem ko je Gibanje 5 zvezd zahtevalo Sirijev skalp, je Liga opozarjala na dvojne 
standarde svoje vladne partnerice. Temeljni problem je nekompatibilnost zdajšnje vlade, še večji 
problem je nekompetentnost politične elite. Nepojmljivo je, kako zelo je regresirala politična 
kultura Italije. 
Italijansko politično prizorišče je specifično, bizarnosti je več kot drugod. Italijani ljubijo spektakel, 
verjamejo čudežnim obljubam, vajeni so praznega govorjenja in protagonistov, ki obljubljajo vse. 
Strankarski programi so pogosto utopični, polni dobrikanja, politika ima polna usta fiskalnih 
popustov, bonusov, pokojnin, ukinitev davkov, zavajanj, da je država neskončna vreča. Zakaj Italija 
nikoli ne pride do drugačnega političnega razreda in zakaj si zelo malo njenih državljanov sploh želi 
drugačne države? Vprašanje velikokrat zastavlja publicist Ernesto Galli della Loggia in 
problematizira znano nespremenljivost, ki se ne bi mogla obdržati, če stanje stvari ne bi bilo pisano 
na kožo povprečnemu državljanu. »Ali nemara nismo tudi sami naredili kaj, da si zaslužimo vse 
to?« 
V preteklih dveh desetletjih je italijanska družba doživela zaton, ta ni bil samo ekonomski, v bistvu 
ga je pospremilo nekaj, kar bi lahko definirali kot temeljno degradacijo, piše imenovani. To seže 
onkraj bruto domačega proizvoda in gospodarskih investicij, vključuje poslabšanje civilne strukture 
države, politična kultura se je znižala in postala robata, razširili so se malomarnost in vzorci 
obnašanja, ki mejijo na nezakonite. Rezultati v šolah so slabi in šolanje pogosto ostane 
nedokončano, univerzitetni študenti so manj številni, Italijani berejo malo in nadpovprečno veliko 
gledajo televizijo. Tu so še korupcija v administraciji, nespoštovanje davčnih pravil in zakonitosti. 
Zgoraj omenjeni strne: »Zakaj bi potem takšna država imela politični razred, drugačen od tega, ki 
ga ima? Zakaj bi imela drugačne parlamentarne predstavnike? Čemu bi se torej pretvarjali, da nam 
vlada 'normalna' garnitura, če pa obstaja toliko očitnih 'abnormalnosti'?« 
In tako smo prišli do degeneracije političnega procesa, o čemer govori profesor Giovanni Orsina. 
Pisec knjige o berlusconizmu navaja izroditev politike, ki je recidiv petindvajsetletnega razkrajanja 
javne debate, omenja komunikacijsko metodo Salvinija, ki samo provocira in simplificira, pri čemer 
označuje prvaka Lige bolj za »žrtev« kot »rablja«. 
Številke in perspektive 
Politična pokrajina Italije se je radikalno spremenila, nič manjši problem niso italijansko 
gospodarstvo in finance. Italija ima šibko rast, velik javni dolg in problematične banke, visoko 
brezposelnost in slabše izobraženo delovno silo. Velja za ključni problem evrskega območja, njeno 
gospodarstvo pravzaprav stagnira že od devetdesetih let in vstopa v evrsko območje leta 1999. 
Vrstijo se ocene, da Italija vse bolj postaja podobna Grčiji, nekateri kazalniki, denimo donosnost 
italijanskih obveznic, so si zelo blizu. Ekonomisti opozarjajo, da so primerjave poenostavljene, med 
državama obstaja preveč razlik: Italija ni samo ena od ustanovnih članic evropske skupnosti in del 
evrskega območja, je med drugim veliko gospodarstvo, celo v svetovnem merilu, njena 
gospodinjstva imajo zelo visoke prihranke za evropsko raven. Mednarodni opazovalci razlagajo 
italijanske številke kot strašljive, še bolj drastično se odzivajo mednarodni trgi. Njihove reakcije so 
venomer pretirane, kot v svoji zadnji knjigi piše Janis Varufakis – ko delnice padejo, je padec 
čezmeren, ko se pojavijo dobre novice, pa spet nerazumno poskočijo. 
Pa vendar ostaja dejstvo močno zadolžene države, italijanski javni dolg po nedavnih podatkih 
Eurostata znaša 132,2 odstotka BDP. In medtem ko se politika pregovarja po foteljih, ostajajo 



bistveni problemi nerešeni. Ostajajo tudi številni napačni miti o dolgu in porabi, kot na straneh 
italijanskega časopisja pogosto opozarjata Alberto Alesina in Francesco Giavazzi, profesorja s 
Harvarda in Bocconija. Problematizirata miselni svet aktualne garniture in obširen program 
nacionalistično-populistične vlade, ki ga poganja prepričanje, da so državni viri neskončni; če pa 
niso, se je tako ali tako mogoče zadolžiti, ne glede na kakršne koli evropske omejitve. Toda kdor je 
bral Varufakisovo knjigo Je tu kakšen odrasel?, bi težko ne razumel, da je največji problem Italije 
rigidno fiskalno pravilo članstva v evru, ki ne dovoli investicij in jo potiska čedalje bolj v depresijo. V 
tem smislu bi si človek želel, da bi Italija prevpraševala pravila in politike evrskega območja kot 
takega, kot velika država članica je tista, ki bi lahko začela proces spreminjanja pravil. 
* * * 
O fragmentiranem političnem sistemu na robu kolapsa, globoki politični krizi Italije in državi brez 
voditelja je lani napisal knjigo direktor milanskega dnevnika Corriere Luciano Fontana (Un Paese 
senza leader: Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi, 2018), zdaj je tu nova 
izdaja z recentno spremno besedo. Avtor pomenljivo opisuje, kako je nastajala nacionalistično-
populistična vlada in kam je državo pripeljala. Niza težko preizkušnjo za predsednika republike, ki v 
povolilni konstelaciji postane arbiter. Sergio Mattarella se je lotil vloge z vso spoštljivostjo za volilni 
rezultat, a pokazal je tudi sicilijansko trdnost, ki dotlej ni bila poznana, in nepopustljivost za 
morebitni odhod iz EU in evra; ni privolil v evroskeptika Paola Savono kot ministra. Po 
devetdesetih dneh je nastala vlada, bizaren »laboratorijski eksperiment«. Avtor omenja 
izključujoče prvine programa, opisuje novo zvezdo italijanske politike, »idealnega populista« 
Salvinija, ki pita javnost s ponavljanjem znanih sloganov, našteva zagate Gibanja 5 zvezd, 
konfliktne cilje in povezave vladnih strank na evropskem prizorišču. 
Ostaja nešteto vprašanj, povezanih z dvema velikima odločitvama: skorajšnjimi evropskimi 
volitvami, ki bodo križišče, in jesensko stabilizacijsko zakonodajo, vključno z možnim močnim 
zvišanjem davka na dodano vrednost. In nemara bodo za dokončanje tranzicije, ki se je začela 4. 
marca 2018, potrebne vnovične volitve, kot predvideva zgoraj omenjeni Orsina, in nemara bo 
Italija dočakala desnosredinsko (konservativno, identitetno) zavezništvo. Edina gotovost, 
zaključuje Fontana, je, da zasuk ne bo mogoč brez neke nove figure. 

• Slovenska vojska za varovanje dodatno angažirala 35 pripadnikov. STA. Delo, Ljubljana, 
12. maj 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenska-vojska-za-varovanje-dodatno-angazirala-35-
pripadnikov-181232.html  
Policija in vojska sta se odzvali na povečan obseg nezakonitih prehodov meje, na kar opozarjajo 
prebivalci ob meji.  
 

 
Slika: Karl Erjavec in Marjan Šarec v družbi vojakov. Foto: Jure Eržen 
 
Slovenska vojska (SV) je na zaprosilo policije že poslala okrepitev na južno mejo, ima pa tudi 
pripravljene enote, da lahko vsak trenutek okrepi prisotnost, je v soboto ob robu slovesnosti v 
Topolšici dejal obrambni minister Karl Erjavec. Kot so pojasnili v SV, so za sodelovanje pri 
varovanju južne meje v soboto dodatno angažirali 35 pripadnikov. 
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Trenutno je v dnevni izmeni angažiranih 66 pripadnikov SV, od tega jih je 31 na različnih lokacijah v 
redni izmeni, 35 pa jih je SV dodatno angažirala v soboto na območju Policijske postaje Ilirska 
Bistrica, so danes za STA pojasnili v SV. 
Enote so pripravljene 
 
Policija in vojska sta se tako odzvali na povečan obseg nezakonitih prehodov meje, na kar 
opozarjajo prebivalci ob meji, dodatno pa jih je vznemirila sredina ugrabitev 79-letnega 
Belokranjca, katere so osumljeni štirje tujci, ki so nezakonito vstopili v državo. Tri so italijanski 
varnostni organi prijeli in predali slovenski policiji, za vse pa je preiskovalni sodnik odredil pripor. 
Glede dogajanja je Erjavec v soboto na slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne v 
Topolšici še povedal, da sta z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem ves čas v 
neposrednem kontaktu in dnevno usklajujeta potrebe, operativno pa to izvajata generalna 
direktorica policije Tatjana Bobnar in načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc. 
»Lahko pa povem, da imamo pripravljene enote, da lahko v vsakem trenutku tudi okrepimo 
prisotnost Slovenske vojske na južni meji, seveda skupaj v mešanih skupinah s policijo, zato ker 
Slovenska vojska nima pristojnosti, lahko pa pomaga policiji,« je dejal Erjavec in dodal, da so glede 
na dogodke v minulem tednu že poslali nekaj okrepitev, in sicer na zaprosilo slovenske policije. 
Ni potrebe po protestih 
Da so v zadnjih dneh povečali aktivnosti policije in število enot SV v občinah, kjer so ilegalni 
prehodi meje pogostejši, je v petek dejal tudi minister Poklukar. Ob tem je ocenil, da trenutno ni 
potrebe po protestih in nezadovoljstvu, saj policija obvladuje situacijo, prepričan je, da je Slovenija 
varna država in da sistem nacionalne varnosti deluje. 
Ne glede na to se je v soboto v Črnomlju zbralo nekaj sto ljudi, ki so s protestnim shodom in 
podpisom peticije opozorili na težave ljudi, ki živijo ob meji, zaradi nezakonitih migracij. Vlado so 
pozvali, naj zaščiti mejo ter zagotovi varnost ljudi in njihovega premoženja. Zahtevali so tudi 
spremembo azilne zakonodaje. 
Slovenska vlada je sicer januarja ministrstvu za notranje zadeve namenila dodatnih 15 milijonov 
evrov letno za projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih 
migracij. Sredstva so namenjena za plačilo delovne uspešnosti policistom in nekaterim na 
ministrstvu za notranje zadeve iz naslova povečanega obsega dela. Policija je nedavno podala tudi 
dodatne predloge za ukrepanje, med drugim za postavitev dodatne panelne ograje. 
 
 
Odziv na iterpelacijo 
Minister Erjavec se je v soboto v Topolšici odzval tudi na interpelacijo, ki jo je proti njemu vložila 
poslanska skupina SDS. Dejal je, da je neutemeljena in prazna ter da gre za politično dejanje. 
»Je pa pomembna zlasti s tega vidika, ker se je pokazalo, da stranka, ki je vložila interpelacijo, želi 
spolitizirati Slovensko vojsko. Zame je nerazumljivo, da zato, ker je bil brigadir Slovenske vojske 
razrešen po postopku, ki smo ga imeli že neštetokrat, odkar obstaja Slovenska vojska, da se ena 
stranka postavi kot odvetnik in govori o tem, da je ta razrešitev nezakonita in da je bila zlorabljena 
obveščevalno varnostna služba. Ta je opravljala naloge v skladu z zakonom, to je že povedala 
stroka,« je dejal minister. 
Erjavec meni, da gre predvsem zato, »ker so ugotovili, da smo z nekaterimi potezami, tudi s tem, 
ko smo imenovali novo načelnico Generalštaba, prvo žensko na svetu, ki vodi eno od vojska, 
gotovo povzročili nek nemir zlasti v smislu, da stranka SDS očitno ne bo več imela tistega vpliva v 
Slovenski vojski, ki ga je imela doslej«. 
Poslanska skupina SDS Erjavcu med drugim očita zlorabo vojaške obveščevalne službe, nezakonito 
razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca ter laži in zavajanje.  

• Mondeni socialist prve republike. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 12. maj 2019  



https://www.delo.si/novice/svet/mondeni-socialist-prve-republike-181243.html  
Umrl Gianni De Michelis: Kariera, zveza s Craxijem, diskoteke in operacija Čiste roke  
 
Bil je eden od protagonistov italijanske prve republike, poslanec socialistične stranke, ki je veljal za 
bonvivana, zunanji minister v vladah od Craxijeve do Andreottijeve. Njegov podpis je pod 
maastrichtsko pogodbo, bil je opevan in kritiziran, pa tudi obsojen v protikorupcijskem procesu 
Čiste roke. 
Gianni De Michelis je umrl konec tedna, po dolgi bolezni pri 78. letih, v Benetkah, kjer je bil rojen 
in kjer je zadnja leta tudi živel. Sodi med najbolj znane italijanske politike osemdesetih in 
devetdesetih let. Bil je vodja diplomacije v času, ko je bila Italija pomembna država in med 
peterico industrijskih sil sveta, ministroval je v času vélikih prelomov na mednarodnem prizorišču – 
padca berlinskega zidu, združitve Nemčij in sesutja Sovjetske zveze, na čelu rimske Farnesine je bil 
tudi med osamosvajanjem in priznavanjem Slovenije. V obdobju med 1980 in 1992 je zasedal 
različne ministrske položaje v vladah premierov Cossige, Forlanija, Spadolinija, Fanfanija, Craxija, 
De Mite in Andreottija.  
Bonvivan 
De Michelis je bil znana javna figura, v bučnih osemdesetih letih ga je javnost pomnila kot stalnega 
udeleženca zabav v diskotekah, mediji so ga nenehno fotografirali kot strastnega plesalca. Napisal 
je tudi knjigo o najbolj znanih nočnih lokalih, vodič po 250 italijanskih diskotekah. Iz tega obdobja 
je znana njegova šaljiva izjava, »da so konec stoletja v Italiji diskoteke nadomeščale vojaško 
obveznost z začetka stoletja in bile za mlade prva velika šola življenja in vedenja«. Vedno so ga 
obkrožale ženske, razvpit je bil njegov mega sekretariat, petdeseterica mladih žensk, mnoge brez 
vsakršnih referenc, samo zato, ker so mu bile všeč. Venomer je bil poln življenja, s svojim 
vitalizmom je odstopal od sivine siceršnje politike, je v soboto ob smrti zapisala Repubblica.  
Politično kariero je začel sredi sedemdesetih let, ko je podprl Bettina Craxija na volitvah za 
generalnega sekretarja Socialistične stranke. Poslanec socialistov je bil od leta 1976 do 1993. Bil je 
privrženec Craxija, njegova desna roka, a z lastno avtonomijo, je te dni komentiral eden od 
italijanskih časnikov. Toda ni se mu odrekel niti po tem, ko je bivši večkratni premier postal simbol 
sprijenega sistema, obsojen na eksil v tunizijskem Hammametu, kjer je tudi umrl. 
Dimitrij Rupel o De Michelisu 
De Michelis je bil član Socialistične stranke, ki je skladno s politiko Socialistične internacionale 
nasprotovala razpadu Jugoslavije. Torej nas ne sme presenetiti njegovo prvotno stališče, da Italija 
ne bo priznala neodvisnosti Slovenije, pojasnjuje nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel. De 
Michelis pa je bil tudi član Andreottijeve vlade, ki je bila, skladno s politiko evropskih krščanskih 
demokratov in Vatikana, naklonjena slovenski državnosti, in je po napadu JLA podprl Slovenijo, še 
vedno pa je imel pomisleke glede Hrvaške. Na italijansko politiko je vplivalo tudi pričakovanje, da 
se bo zapletlo vprašanje italijanske manjšine, ki bi bila po novem razdeljena na dve državi. Zato je 
De Michelis v zadnjem trenutku, januarja 1992 pogojeval priznanje s sprejetjem t. i. Tristranske 
izjave, ki jo je slovenski parlament zavrnil. Sicer je De Michelis na usodnem sestanku evropskih 
zunanjih ministrov 16. decembra 1991 rešil problem s kompromisom, da sklep o priznanju velja 
šele 15. januarja 1992. De Michelis je – tudi na moje priporočilo – dobil slovensko državno 
odlikovanje, je še dodal Rupel: »Bil je duhovit sogovornik, v svoji funkciji in zaradi privilegijev, ki jih 
je očitno imel, je užival. V kritičnih dnevih leta 1991 sva pogosto govorila po telefonu, med vojno 
se je udeležil tudi zagrebških sestankov Trojke EU s Kučanom, Kacinom in menoj. Tam mi je 
povedal, da s priznanjem Slovenije ne bo težav.«  
Škandal Tangentopoli 
V času škandala Tangentopoli, ko se je zaradi zaradi sistematične, institucionalizirane korupcije, ki 
jo je razkrila operacija Čiste roke, zrušil stari režim, je postal del preiskav tudi De Michelis. To je bil 
konec tako imenovane prve republike, ki je odnesel krščansko demokracijo in socialistično stranko, 
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nastal je nov politični zemljevid in prazen prostor za Berlusconija. Največja, najodmevnejša afera je 
segala od politike do gospodarstva, vanjo je bil vpleten vodilni razred takratnih vladajočih strank, 
vključno s socialisti, in proti njemu je bilo sproženih 35 sodnih postopkov. 
 

 
Slika: Gianni De Michelis, eden najprepoznavnejših italijanskih politikov v osemdesetih in 
devetdesetih letih, je umrl v 79. letu starosti. Foto: Reuters  
 
Procesi so se začeli leta 1992, ob številnih oprostitvah pa je bil De Michelis obsojen v dveh: na 
poldrugo leto zaradi korupcije in podkupnin za beneške avtoceste (aktivnost, ki je »hranila njegov 
razkošen slog življenja, tako javnega kot zasebnega«, kot je pisalo v opombi sodišča) in na šest 
mesecev v podkupovalni aferi Enimont. V televizijskem intervjuju Enzu Biagiju leta 1994, ki ga je te 
dni ponovno objavil Corriere della Sera, je De Michelis izjavil: »Podkupnine? V osemdesetih je 
politika pač tako delovala. Sam to priznam, drugi pa ne.« Oziroma, kot ga je parafraziral L'Espresso: 
»Krasti, vendar samo tri odstotke.« Toda razvpiti politik je pozabil na en detajl, italijanski javni dolg 
pa se je v obdobju med leti 1980 in 1992 povečal s 60 na 120 odstotkov BDP. 
Po operaciji Čiste roke in umiku iz aktivne politike je živel v rimski četrti Parioli, med svojimi 
knjigami. Na prelomu tisočletja, po razpustitvi socialistične stranke, je s Craxijevim sinom Bobom 
ustanovil Novo socialistično stranko, ta je bila del desnosredinskega zavezništva Hiša svoboščin 
Silvia Berlusconija. Na evropskih volitvah leta 2004 je bil izvoljen za evropskega poslanca. 
Med številnimi odzivi, ki se vrstijo po smrti, je predsednik republike Sergio Mattarella izjavil, da je 
Gianni De Michelis zaznamoval pomembno zunanjepolitično etapo; z angažmajem na Balkanu, 
Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju je utrdil mednarodni položaj Italije ter pripomogel k miru in 
mednarodnemu sodelovanju. 

• Cerar predlaga skupne policijske patrulje na meji z Italijo. STA. Delo, Ljubljana, 13. maj 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/cerar-italijanom-predlagal-skupne-policijske-patrulje-za-
ucinkovito-preprecevanje-nezakonitih-prehodov-meje-181649.html  
Slovenski minister za zunanje zadeve je italijanskemu kolegu predlagal skupne policijske patrulje 
za učinkovito preprečevanje nezakonitih prehodov meje.  
 
Zunanji minister Miro Cerar je danes v Bruslju italijanskemu kolegu Enzu Moaveru Milanesiju 
predlagal skupne policijske patrulje ob italijansko-slovenski meji za učinkovito preprečevanje 
nezakonitih prehodov. To sem predlagal, da bomo italijanski strani zelo jasno pokazali, da si želimo 
krepiti zaupanje, je izpostavil. 
Notranji nadzor v schengnu je za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija duh schengna, evropsko 
povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in 
migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben, je pojasnil 
minister. 
Italijanski minister je po Cerarjevih navedbah pobuda sprejel pozitivno. Sedaj bosta o njej oba 
obvestila ministra za notranje zadeve, sredi meseca bodo o tem razpravljali generalni direktorji 
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obeh policij, je še povedal slovenski minister. 
Cerar se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev skupnih patrulj, saj da je treba čim prej zajeziti 
nezakonite prehode meje in dati zelo jasen znak kriminalcem, ki nezakonite tokove spodbujajo, da 
mislijo resno. Kdaj točno bodo lahko vzpostavili skupne patrulje, Cerar ni znal oceniti. 
EU in vse njene članice se morajo po Cerarjevih besedah truditi, da bodo izvažale stabilnost in 
varnost, saj sicer tvegajo, da bodo uvažale nestabilnost. Ključni pri tem so učinkovit nadzor 
zunanje meje, sodelovanje in podpora državam, kjer krize izvirajo, je izpostavil. 
Na vprašanje, zakaj ne predlaga skupnih patrulj tudi na slovensko-hrvaški meji, je Cerar odgovoril, 
da slovenska policija za zdaj zelo dobro sodeluje s hrvaškimi organi in da za zdaj ni bila podana 
ocena, da bi bilo treba tudi tam uvajati skupne patrulje. Če bi bila, pa se bo zavzel za kaj takega, je 
dodal. 
Minister je ob tem opozoril, da je preprečevanje nezakonitih prehodov meje resnično postalo 
ključno, na kar kaže tudi nedavni dogodek v Beli Krajini. 
Spomnil je, da se je kot premier v letih 2015 in 2016 zelo intenzivno soočal z migracijskimi pritiski, 
ter izrazil željo, da bi kot takrat tudi zdaj uspela vlada uspešno in brez incidentov omejiti 
migracijske tokove. 

• Migranti vlamljajo v objekte, smetijo in kuhajo špagete v mineralni vodi. Bojan Rajšek. 
13. maj 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/migranti-vlamljajo-v-objekte-smetijo-in-kuhajo-spagete-
v-mineralni-vodi-179766.html  
Vlada mora mejo zaščititi pred vdorom nelegalnih pribežnikov. Gozdovi ob Kolpi so polni 
odvrženih oblačil.  
 

 
Slika: »Problem z migranti bi morali reševati tisti, ki so to zakuhali. Ti, ki bežijo, niso reveži in 
nekdo jih za njihovo pot v Evropo dobro plačuje,« meni Ivan Miketič iz Črnomlja (v ospredju). 
Foto: Roman Šipić/Delo 
 
Črnomelj – Vse več ilegalnih prehodov državne meje na območju Bele krajine spravlja v obup 
tamkajšnje prebivalce. Srečujejo jih podnevi in ponoči, vlamljajo jim v nenaseljene hiše, brunarice 
in druge začasne objekte. Življenje ob meji postaja neznosno. Prejšnji teden ugrabljeni Mirko 
Moravec namerava danes zaprositi za orožni list. 
Ko smo lani v tem času srečali pribežnika pri Bojancih, sta nam povedala, da se policistov ne bojita, 
ker da bosta zaprosila za azil. Zdaj je drugače, njihovo novo geslo ob srečanju z domačini na poti v 
boljši svet je: »No police.« To je: »Brez policije.« Pred leti, ko še ni bilo ne duha ne sluha o 
migrantih na naši južni meji je priljubljena rock skupina Zaklonišče prepeva sestavila skladbo z 
naslovom Hasan iz azila. Pesem govori o tem, kako naši pogumni policisti na meji lovijo migrante in 
med njimi je tudi Hasan na poti v Copacabano oziroma po novem v Berlin. Njihova prerokba se 
očitno uresničuje. Do 10. maja letos so policisti pri nezakonitem prestopanju meje na območju 
Bele krajine prijeli 853 pribežnikov, lani do konca maja 959 oseb. Letos je na območju novomeške 
policijske uprave 110 tujcev zaprosilo za mednarodno zaščito, v center za tujce so namestili še 55 
mladoletnikov brez spremstva. 
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Preostale tujce so na podlagi sporazuma vrnili hrvaškim varnostnim organom. Na naše vprašanje, 
koliko kaznivih dejanj so storili pribežniki, je Alenka Drenik z novomeške policije odgovorila, da 
statističnih podatkov posebej za tujce ne vodijo, da pa policisti ob meji občasno obravnavajo 
posamezne primere vlomov in tatvin. V večini primerov tujci vstopajo predvsem v nenaseljene 
objekte, da bi prenočili in se nahranili. Letos so obravnavali osem takih primerov, ko so storilci 
vlomili v dve hiši, dve zidanici, dve lovski koči, mlin in bivak. V večini primerov je bila škoda, 
povzročena z vlomom, večja od ukradene hrane in pijače. Policisti so od začetka aprila letos do 
včeraj obravnavali enajst tatvin motornih vozil.  
Zgodovina potomcev uskokov se ponavlja 
Belokranjci so strpni in prijazni ljudje, ki se radi pogovarjajo. V Adlešičih smo pred okrepčevalnico 
zmotili Milorada Stipanoviča iz Marindola, ki so mu pribežniki vdrli v brunarico. Zdaj jo je obdal z 
žico, da nepovabljene goste odvrne. »Migranti do zdaj niso bili nasilni, bojimo pa se, kaj nas še 
čaka,« je povedal Stipanovič, ki se mu včasih kot potomcu uskokov, ki so nekoč branili mejo pred 
turškimi vpadi, dozdeva, da se zgodovina ponavlja. 
853 
ilegalnih pribežnikov so polovili policisti na območju Bele krajine  
Njegovemu prijatelju so sredi brunarice celo zakurili. Tudi v hišo v Miličih so vdrli in v mineralni 
vodi donat kuhali špagete, kar jim je povzročilo prebavne motnje, lastnik pa je moral potem 
počistiti številne precej razredčene človeške iztrebke. Sogovornik je pred časom v gozdu našel tudi 
iranske potne liste in takoj poklical policijo. Domačine zelo motijo smeti, ki jih pribežniki v gozdu 
puščajo za sabo, in taka deponija oblačil, obutve, zobnih ščetk in še kaj bi se našlo je med 
Marindolom in Adlešiči. Kupi odvrženih oblačil so tudi v gozdovih pri Učakovcih, Vukovcih in na 
Sinjem Vrhu, kjer se je v zadnjih dneh število ilegalnih pribežnikov povečalo.  
Drva naj pripeljeta Šarec ali Pahor 
»Problem z migranti bi morali reševati tisti, ki so vse skupaj zakuhali. Ti, ki bežijo, niso reveži in 
nekdo jih za njihovo pot v Evropo dobro plačuje. Potne liste pa odvržejo, da skrijejo identiteto. 
Upam, da jih naši policisti skrbno preverijo in jim vzamejo prstne odtise,« pravi Ivan Miketič iz 
Črnomlja. Da bi preprečili vdore, bi morali zapreti mejo že v Turčiji in Italiji ter seveda v Albaniji, 
kjer menda z migracijami zelo dobro služijo. 
 

 
Slika: »Tu nimajo kaj početi. Niso siromašni, dovolj denarja imajo. Jaz pa jih imam tudi že 
dovolj,« je dejal Janko iz okolice Preloke, ki je premraženim in mokrim pribežnikom sicer že 
večkrat podaril suha oblačila. Foto: Roman Šipić/Delo  
 
Precej slabe izkušnje s tremi begunci iz Alžirije ima Zdenka Miketič iz Žuničev, ki so ji februarja lani, 
da bi se v mrzli zimi blizu njenega hišnega praga malce ogreli, zakurili kar vseh 40 kubičnih metrov 
drv. Od takrat jih noče več videti. Prestrašeno vnukinjo vsako jutro spremlja do šolskega avtobusa 
in nazaj, sama pa ponoči ne zatisne očesa, saj jo je strah, da ji ne bodo spet kaj podkurili. Vsi imajo 
mobilne telefone in v njih natančno zarisano pot, kje naj prestopijo Kolpo, saj jih je videla, da pred 
seboj držijo telefone in hodijo. O pokurjenih drveh je obvestila policijo, ministrstvo za notranje 
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zadeve in vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov, tudi vlado in predsednika republike ter 
varuhinjo človekovih pravic in ne nazadnje tudi dvakrat črnomaljsko občino. Ima že zajeten kup 
dokumentacije in pričakuje, da ji država povrne denar ali ji pripelje drva. Iz novomeškega 
državnega odvetništva so ji sporočili, da država ni odškodninsko odgovorna za početje migrantov, 
ampak ji morajo škodo v celoti povrniti alžirski državljani. »A država jih pa z našim denarjem lahko 
hrani,« jezno pravi sogovornica, ki z odgovorom seveda ni zadovoljna, zato bo še naprej vztrajala, 
da ji drva lahko pripeljeta bodisi predsednik vlade Marjan Šarec bodisi sam predsednik republike 
Borut Pahor. 
 

 
Slika: Domačine zelo motijo smeti, ki jih pribežniki odvržejo v gozdu. Deponija je nastala med 
Marindolom in Adlešiči, kupi odvrženih oblačil so tudi v gozdovih pri Učakovcih, Vukovcih in na 
Sinjem Vrhu. Foto: Roman Šipić/Delo  
 
Sogovorniki ob Kolpi so kritični. »Tu nimajo kaj početi. Niso siromašni, dovolj imajo denarja. Jaz jih 
imam pa tudi že dovolj. Srečam jih že skoraj vsak dan,« se je razvnel Janko iz okolice Preloke in 
med pogovorom z nami povedal zgodbico, ki nam je segla do srca. Dejal je, da mu do zdaj še niso 
storili nič žalega, da niso napadalni in da jim je že večkrat podaril suha oblačila, ker so bili mokri in 
premraženi.  
Ugrabljeni Moravec ne verjame »žličkarjem« 
Belokranjce v zadnjih dneh precej zaposluje debata o nedavni ugrabitvi 79-letnega Mirka Moravca 
v njegovem vinogradu v Nerajcu, kar je bil tudi povod za sobotni protimigrantski protestni shod v 
Črnomlju in za katero so osumljeni trije ilegalni pribežniki (ti so se v petek pred preiskovalnim 
sodnikom branili z molkom, op. p.), četrti pa je menda še na begu. Sprašujejo se, kaj sta tik pred 
tem dogodkom na njegovem zemljišču počela arheologa. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
(ZVKD) so nam povedali, da monitoring tega železnodobnega gradišča Nerajski Cirnik poteka že 
štiri leta ter da je njegov namen preverjati stanje na terenu, nadgraditi že opravljeno delo in 
poudariti pomembnost uvajanja novih pristopov in razvoja tudi v arheološki stroki. Gradišče je 
veliko 16,5 hektara in je največje v Beli krajini, odkrito je bilo z analizo posnetkov zračnega 
laserskega skeniranja. Lani ga je črnomaljska občina z odlokom razglasila za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. »Tega dne sta naša sodelavca iz Centra za preventivno arheologijo opravljala 
redni terenski ogled,« je povedala Ingrid Merlak iz ZVKD. 
Na protimigrantskem shodu v Črnomlju, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi, so navzoči 
podpisovali peticijo, s katero zahtevajo, da vlada takoj zavaruje mejo in prepreči nezakonite 
migrantske prehode, da poskrbi za varnost ljudi in njihovega premoženja, da zagotovi dodatne 
policijske enote in na mejo pošlje tudi vojsko z ustreznimi pooblastili, zagotovi, da noben migrant 
ne bo mogel začeti postopka za pridobitev azila ter da vlada ustavi vse aktivnosti za postavitev 
sprejemno-registracijskih centrov ob meji. 
Na južno mejo dodatnih 35 vojakov 
Slovenska vojska (SV) je na zaprosilo policije na južno mejo poslala okrepitev, ima pa tudi 
pripravljene enote, da kadarkoli lahko okrepi prisotnost, je v soboto ob robu slovesnosti v 
Topolšici povedal minister za obrambo Karl Erjavec. V dnevni izmeni je angažiranih 66 
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pripadnikov SV, od tega jih je 31 na različnih lokacijah v redni izmeni, 35 pa so jih dodatno 
angažirali v soboto na območju Ilirske Bistrice, so včeraj za STA pojasnili v SV.  
Ugrabljeni Moravec se shoda ni udeležil. Njegovo pismo so zbranim prebrali, v njem pa je zapisal, 
da ga žalosti, ker se na spletnem omrežju pojavljajo besedila, ki so ga globoko prizadela, češ da je 
sam sebe ugrabil oziroma zrežiral ugrabitev. »Lažne obtožbe so kaznivo dejanje,« je dodal. 
 
Moravec je včeraj za Delo povedal, da se shoda ni mogel udeležiti, ker se šele zdaj zaveda, kaj vse 
je mogel prestati v tistih šestih urah, kolikor je trajala vožnja v Italijo. »Vse skupaj je prišlo za mano 
in strah me je,« pravi Moravec. Prepričan je, da sta bila »žličkarja« (arheologa, op. p.) zgolj 
predhodnica njegove ugrabitve, saj je od njunega odhoda iz vinograda do prihoda treh migrantov 
minilo vsega 15 minut. Za danes je napovedal, da bo pri pristojni službi zaprosil za dovoljenje za 
nošenje orožja, da bo kupil najbolj popadljivega psa ter da bo njegov vinograd, ki sta ga skupaj 
urejala s pokojno ženo, moral samevati, saj so spomini na kruti dogodek še preveč sveži. 
Ilegalni pribežniki se že na daleč poskušajo izogniti srečanju s policijo. 
V Beli krajini so jih policisti letos obravnavali 853. 
Mirko Moravec za ugrabitev krivi arheologa. 

• Poslanec Horváth se mora odločiti do ponedeljka. Jože Pojbič. Delo, Ljubljana, 15. maj 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/poslanec-horvath-se-mora-odlociti-do-ponedeljka-
183677.html  
Po stališču KPK narodnostni poslanec ne more biti še predsednik krovne manjšinske organizacije  
 
Ljubljana – Potem ko je Komisija za preprečevanje korupcije letos že drugič obravnavala primer 
nezdružljivosti funkcij madžarskega narodnostnega poslanca Ferenca Horvátha, se je odločila 
ukrepati. Horvátha so seznanili s tem, da njegovi funkciji – poleg poslanske je še predsednik krovne 
madžarske narodnostne organizacije – nista združljivi, in ga pozvala, da odstopi z ene ali z druge. 
Petnajstdnevni rok se mu izteče v ponedeljek, za zdaj pa zadeve sam noče javno komentirati. 
Ko je KPK Horvátha obravnavala januarja, je ugotovila, da po zakonu o integriteti in preprečevanju 
korupcije njegovi funkciji nista združljivi, a ker je ta zakon subsidiarne narave, ga »nadvlada« zakon 
o poslancih, ki pa je blažji in takšne dvojnosti funkcij, kot je Horváthova, ne prepoveduje. Zato so v 
KPK takrat zavzeli zgolj stališče, naj državni zbor v prihodnje uskladi ta zakona »na način, da se v 
največji možni meri prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj lahko slednje 
pomeni tudi tveganje za korupcijo«. 
 »Če ne bo sam odstopil z ene od funkcij, bomo pozvali DZ, da sprejme ugotovitveni sklep o 
prenehanju Horváthovega mandata.« Boris Štefanec, KPK  
Spremenjeno stališče 
Ko so Horváthovo zadevo obravnavali drugič, pa so člani senata KPK spremenili stališče do 
neusklajenosti omenjenih dveh zakonov in začeli 4. člen zakona o poslancih, ki pravi, da »poslanec 
ne sme opravljati funkcije ali dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva s funkcijo poslanca«, razlagati 
tako, da med dejavnosti, ki so po zakonu nezdružljive, spadajo tudi tiste, ki jih prepoveduje zakon 
o integriteti in preprečevanju korupcije. Novo stališče KPK je torej, da Horváthovi funkciji tudi po 
prevladujočem zakonu o poslancih nista združljivi in da Horváth zato že od 23. septembra lani ni 
legitimen član državnega zbora. Takrat so namreč minili trije meseci od nastopa poslanske funkcije 
in v tem času bi moral neskladje odpraviti, pa ga ni. »Če v roku, ki smo mu ga dali, ne bo sam 
odstopil z ene od funkcij, bomo svoje stališče javno objavili in pozvali državni zbor, da brez 
postopka sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju Horváthovega mandata,« pravi predsednik KPK 
Boris Štefanec. KPK sama namreč nima možnosti ukrepanja. 
 
Zakon kršil tudi z direktorovanjem družbi 
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Letos pa se je izkazalo, da je Horváth več kot pol leta kršil tudi določilo zakona o poslancih, ki 
govori o nezdružljivosti s pridobitno dejavnostjo. Bil je namreč direktor podjetja Minta, d. o. o. In 
čeprav je aprila to funkcijo nehal opravljati, je po mnenju Borisa Štefaneca vendarle prekršil zakon 
in bi mu mandat moral prenehati tudi zaradi tega. Takšnega mnenja so tudi v poslanski skupini 
Levice, ki je že v petek predsedniku državnozborske mandatno-volilne komisije Ivanu Hršaku 
predlagala, naj razširi dnevni red četrtkove seje MVK s sprejetjem ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju mandata Horváthu. MVK do včeraj ni reagirala, zato bo Levica po besedah Mateja 
Tašnerja Vatovca danes do dvanajstih sama vložila predlog te dodatne točke. 
V kabinetu predsednika državnega zbora Dejana Židana pa so nam včeraj samo potrdili, da bodo 
počakali do izteka petnajstdnevnega roka, ki ga ima na voljo Horváth, in da se bodo z zadevo začeli 
ukvarjati takrat, če Horváth seveda ne bo odstopil z nobene od nezdružljivih funkcij. 

• Bodo migracije na povolilni ponedeljek izginile z agende? Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 
15. maj 2019 

https://www.delo.si/novice/slovenija/bodo-migracije-na-povolilni-ponedeljek-izginile-z-
agende-183676.html  
Premier Šarec in minister Erjavec vidita »potenciranje« in »umetno napihovanje« težav z 
migracijami v luči evropskih volitev.  
 
Ljubljana – Stranka SDS svari pred varnostnimi izzivi, ki jih prinaša nezakonito prehajanje 
schengenske meje, medtem pa sta predsednik vlade Marjan Šarec in obrambni minister Karl 
Erjavec prepričana, da se bodo »tenzije s strani SDS umirile« že dan po 26. maju, ko bodo evropske 
volitve mimo. Jim bodo pred tem prinesle korist? 
»Na podlagi enega ali nekaj dogodkov ne moremo trditi, da Slovenija ni varna država. To, kar pa se 
je dogajalo v Črnomlju, je bil strankarski shod,« je zahteve po varnostnih zaostritvah komentiral 
predsednik vlade Marjan Šarec. Z besedami, da gre za volilno propagando, je pred tem že zavrnil 
sestanek Sveta za nacionalno varnost, ki je sledil sredini ugrabitvi 79-letnega Belokranjca z 
njegovim vozilom vred. Incident je v ospredje evropskih soočenj in debat pomaknil teme migracij 
in varnosti, kar je praviloma pisano na kožo strankam in listam z desnega političnega pola. 
Bolj kot notranjepolitični ključni evropski odgovori 
»Tematika migracij je nekaj, pri čemer je desnica v prednosti, saj večina državljanov bolj podpira 
odnos desnih strank do tega vprašanja, zato je v interesu desnice izpostavljanje te teme. Medtem 
ko je v interesu levice, da jo poskuša čim bolj umakniti iz politične agende. Od tod tudi takšen 
odziv vlade,« je prepričan Matevž Tomšič s fakultete za uporabne družbene študije, ki nadaljuje, 
da sta temi varnosti in migracij tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah Evropske unije 
pomembni, zato ni presenetljivo, da je dogodek izzval številne burne reakcije državljanov in 
politike. 
Matevž Tomšič, fakulteta za uporabne družbene študije: 
»Jasno je, da bo politika poskušala iz tega nekaj potegniti, kar je povsem pričakovano. Smo v 
predvolilnem obdobju in politiki poskušajo izkoriščati razne predvolilne dogodke, od 
protimigrantskih shodov do pohodov ob poti ob žici.«  
V primerjavi s sosednjimi državami pa je Slovenija po mnenju Igorja Pribca s filozofske fakultete ob 
tem vprašanju doslej ohranila trezno glavo, a pri reševanju varnostnih in migracijskih vprašanj so 
ključni odgovori podani v evropskem merilu. Prav zato so evropske volitve tako pomembne. 
Slovenski kandidati, ki se potegujejo za mesto v evropskem parlamentu, pa odgovorov, ki zadevajo 
evropsko in ne notranjepolitično raven varnostnih vprašanj, žal še niso ponudili. 
Veter v jadra »najbolj domoljubne« SDS 
»Problem liberalnega bloka je, da vedno znova nasedejo na diskurz, da sprejmejo teme in se 
branijo, s tem jim dajejo legitimnost, s čimer pa ne morejo mobilizirati svojega volilnega telesa,« 
izpostavlja Alem Maksuti z Inštituta za politični menedžment in dodaja, da bi izpostavljanje 
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migracij na levi politični sferi lahko koristilo le Levici, ki zastopa povsem drugačno ideologijo od 
preostalih strank in list, zagotovo pa bo velika zmagovalka SDS. 
Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment: 
»Nacionalistična paradigma, na katero prisegajo, je ideologija banalnosti in oblika kolektivne 
paranoje, ki je posledica zavisti in strahu. Izredno dobro funkcionira in zato bodo v primeru 
izpostavljanja teme migracij imeli korist.«  
Največja parlamentarna in opozicijska stranka je tudi s sklicem včerajšnje seje odbora DZ za 
notranje zadeve, na kateri so razpravljali o zaščiti schengenske meje, vnovič sporočila svojo skrb za 
varnostno vprašanje. »S tem poskušajo pridobiti nazaj položaj najbolj domoljubne stranke, ki so ga 
izgubili s tem, ko so se pred državnozborskimi volitvami vpletli v sumljivo kreditiranje in mlačno 
odreagirali ob izjavah predsednika evropskega parlamenta,« je še dejal Igor Pribac. 
Odbor za notranje zadeve brez sklepov 
V SDS so prepričani, da je nezakonito prehajanje schengenske meje največji varnostni izziv za 
Slovenijo pa tudi za druge države članice EU. Vlada po njihovem mnenju od leta 2015 ni sprejela 
ukrepov za preprečitev nezakonitega prehajanja meje, zato so na parlamentarnem odboru za 
notranje zadeve včeraj želeli pojasnila, kako bo poskrbela za učinkovito zaščito schengenske meje 
in ustavitev nezakonitega prehajanja slovensko-hrvaške meje. Minister za notranje zadeve Boštjan 
Poklukar je pojasnil, da število migracij res narašča, a da položaj obvladujejo. Poslanci predlaganih 
sklepov, ki bi notranjemu ministrstvu naložili sprejetje dodatnih ukrepov, niso podprli.  

• Daleč od glave, daleč od srca. Luka Jakše. Delo, Ljubljana, 15. maj 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/dalec-od-glave-dalec-od-srca-183850.html  
Logično je, da volivci zahtevajo več od bruseljskih institucij, a najprej je treba oditi na volitve.  
 
Ljubljana – Stranka SDS svari pred varnostnimi izzivi, ki jih prinaša nezakonito prehajanje 
schengenske meje, medtem pa sta predsednik vlade Marjan Šarec in obrambni minister Karl 
Erjavec prepričana, da se bodo »tenzije s strani SDS umirile« že dan po 26. maju, ko bodo evropske 
volitve mimo. Jim bodo pred tem prinesle korist? 
»Na podlagi enega ali nekaj dogodkov ne moremo trditi, da Slovenija ni varna država. To, kar pa se 
je dogajalo v Črnomlju, je bil strankarski shod,« je zahteve po varnostnih zaostritvah komentiral 
predsednik vlade Marjan Šarec. Z besedami, da gre za volilno propagando, je pred tem že zavrnil 
sestanek Sveta za nacionalno varnost, ki je sledil sredini ugrabitvi 79-letnega Belokranjca z 
njegovim vozilom vred. Incident je v ospredje evropskih soočenj in debat pomaknil teme migracij 
in varnosti, kar je praviloma pisano na kožo strankam in listam z desnega političnega pola. 
Bolj kot notranjepolitični ključni evropski odgovori 
»Tematika migracij je nekaj, pri čemer je desnica v prednosti, saj večina državljanov bolj podpira 
odnos desnih strank do tega vprašanja, zato je v interesu desnice izpostavljanje te teme. Medtem 
ko je v interesu levice, da jo poskuša čim bolj umakniti iz politične agende. Od tod tudi takšen 
odziv vlade,« je prepričan Matevž Tomšič s fakultete za uporabne družbene študije, ki nadaljuje, 
da sta temi varnosti in migracij tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah Evropske unije 
pomembni, zato ni presenetljivo, da je dogodek izzval številne burne reakcije državljanov in 
politike. 
Matevž Tomšič, fakulteta za uporabne družbene študije: 
»Jasno je, da bo politika poskušala iz tega nekaj potegniti, kar je povsem pričakovano. Smo v 
predvolilnem obdobju in politiki poskušajo izkoriščati razne predvolilne dogodke, od 
protimigrantskih shodov do pohodov ob poti ob žici.«  
V primerjavi s sosednjimi državami pa je Slovenija po mnenju Igorja Pribca s filozofske fakultete ob 
tem vprašanju doslej ohranila trezno glavo, a pri reševanju varnostnih in migracijskih vprašanj so 
ključni odgovori podani v evropskem merilu. Prav zato so evropske volitve tako pomembne. 
Slovenski kandidati, ki se potegujejo za mesto v evropskem parlamentu, pa odgovorov, ki zadevajo 
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evropsko in ne notranjepolitično raven varnostnih vprašanj, žal še niso ponudili. 
Veter v jadra »najbolj domoljubne« SDS 
»Problem liberalnega bloka je, da vedno znova nasedejo na diskurz, da sprejmejo teme in se 
branijo, s tem jim dajejo legitimnost, s čimer pa ne morejo mobilizirati svojega volilnega telesa,« 
izpostavlja Alem Maksuti z Inštituta za politični menedžment in dodaja, da bi izpostavljanje 
migracij na levi politični sferi lahko koristilo le Levici, ki zastopa povsem drugačno ideologijo od 
preostalih strank in list, zagotovo pa bo velika zmagovalka SDS. 
Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment: 
»Nacionalistična paradigma, na katero prisegajo, je ideologija banalnosti in oblika kolektivne 
paranoje, ki je posledica zavisti in strahu. Izredno dobro funkcionira in zato bodo v primeru 
izpostavljanja teme migracij imeli korist.«  
Največja parlamentarna in opozicijska stranka je tudi s sklicem včerajšnje seje odbora DZ za 
notranje zadeve, na kateri so razpravljali o zaščiti schengenske meje, vnovič sporočila svojo skrb za 
varnostno vprašanje. »S tem poskušajo pridobiti nazaj položaj najbolj domoljubne stranke, ki so ga 
izgubili s tem, ko so se pred državnozborskimi volitvami vpletli v sumljivo kreditiranje in mlačno 
odreagirali ob izjavah predsednika evropskega parlamenta,« je še dejal Igor Pribac. 
Odbor za notranje zadeve brez sklepov 
V SDS so prepričani, da je nezakonito prehajanje schengenske meje največji varnostni izziv za 
Slovenijo pa tudi za druge države članice EU. Vlada po njihovem mnenju od leta 2015 ni sprejela 
ukrepov za preprečitev nezakonitega prehajanja meje, zato so na parlamentarnem odboru za 
notranje zadeve včeraj želeli pojasnila, kako bo poskrbela za učinkovito zaščito schengenske meje 
in ustavitev nezakonitega prehajanja slovensko-hrvaške meje. Minister za notranje zadeve Boštjan 
Poklukar je pojasnil, da število migracij res narašča, a da položaj obvladujejo. Poslanci predlaganih 
sklepov, ki bi notranjemu ministrstvu naložili sprejetje dodatnih ukrepov, niso podprli.  

• »Kri moje krvi ne bo begunec!«. Milan Vogel. Delo, Ljubljana, 15. maj 2019  
Zgodba o begunski izkušnji, ki jo je doživela avtorica še kot otrok med drugo svetovno vojno  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/kri-moje-krvi-ne-bo-begunec-181345.html 
 
Kako težko je prestati, a nikoli povsem preživeti travme iz otroških let, dokazuje avtobiografski 
zapis danes petinosemdesetletne Bojane Daneu Don, ki ga je v knjižni obliki z naslovom Begunec 
nikdar izdala tržaška založba Mladika. 
Njena urednica je Nadia Roncelli, uvod pa je napisal dr. Jože Pirjevec. Preizkušeni zgodovinar je 
zapisal: »Seveda se ga (besedila) nisem lotil takoj, ker čez dan pišem svoj tekst. Po osmi uri zvečer 
pa je zame čas za branje. Lotil sem se rokopisa z nič kaj privlačnim naslovom Begunec nikdar in 
sem si resignirano dejal, da ga pač moram prebrati. Nato sem bral pozno v noč, ker me je zgodba 
preprosto prevzela. Naslednji večer je bilo branja konec.« 
Konec nevarnega razmerja 
Knjiga Begunec nikdar je večplastna, mogoče jo je listati in brati stran za stranjo, kakšno tudi 
preskočiti in se morda pozneje vrniti in se ponovno prijeti delčka rdeče niti, ki jo prvoosebna 
pripovedovalka vleče skozi vso pripoved z lastnim življenjem potrjeno željo, da begunka ne bo več 
nikoli. Kako aktualno današnje dni! V tem smislu tudi konča svojo pripoved po razhodu s 
partnerjem, mornarjem, s katerim sta bila tik pred poroko: »Mama me je rotila, naj neham s takim 
nevzdržnim obnašanjem, pravila je, da kako on trpi, kako mu je težko, kako da se bo morda še 
premislil. Jaz pa sem ji rekla, da o tem razmišlja že dolga leta, da je misel, kako pobegniti, globoko 
zasidrana v njem in da si je ne bo izbil. Vse je zaman. Trpela sem tudi jaz. Vse moje sanje so šle po 
vodi. Begunka naj bi postala z njim, tako je mislil. Ne! Begunka sem že bila s svojimi starši, vendar 
sem po svetu vsa svoja detinska in otroška leta upala, da bom kje sprejeta, da se bom kje 
ukoreninila. In zdaj mi on nudi isto, meni in morebitnim otrokom, ki bi nama morali slediti, kot sem 
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jaz sledila staršem. Ne, kri moje krvi ne bo begunec. Nikdar!« 
Pobeg iz Banata 
Začetek rdeče, se pravi življenjske poti Bojane Daneu se začenja leta 1934 v Črnomlju, kjer se je 
rodila zaradi fašizma v Italiji pregnanima staršema, očetu iz Trsta in materi iz Gorice. Kot del usode 
številnih slovenskih intelektualcev, še posebej učiteljev, so jih po državni uredbi premeščali po vsej 
takratni državi. Tako so bili njeni kraji odraščanja Vrhnika, Ruše, predvsem pa Črnomelj, zaradi 
vojne pa tudi Beograd in celo Banat. 

 

 
Slika: Bojana Daneu Don. Begunec nikdar. Mladika Trst, 2018. Foto: Delo 
 
Prav z vojno je bila njena mladost še posebej zaznamovana in daje njenim spominom dodatno 
težo, ker na preprost, iskren in literariziran način pisanja razkriva, kako otrok doživlja tako resne 
stvari, kot so vojna, ločenost od svojih, kaj se v takih razmerah sme in česa se ne sme. Ko je po 
vseh peripetijah in pomanjkanjih prišla v Banat k teti, kjer so živeli tako rekoč v razkošju brez 
vsakega pomanjkanja, njeni bratranci pa niso imeli pojma o vojni, ki je razsajala po Evropi, je kot 
desetletno dekle razmišljala: »Molči, sem si rekla vsakokrat, ko me je imelo, da bi jima kaj 
povedala, saj ne veš, kdo te posluša. Pri tem mi je koristilo prav moje neznanje srbščine (pa 
francoščine, angleščine in nemščine). Imej jih za prijatelja, s katerima trenutno deliš svoje dneve, 
sem si rekla.« Ob prvi priložnosti, ko je tja pripeljal voznik s tovornjakom, ki je nabiral hrano za 
rusko misijo tudi v Beli krajini, je izkoristila priložnost in se skrila v vozilo, ker je bolj kot udobno 
življenje pogrešala mamo. Stara je bila deset let! 
Otrok in vojna 
Spomini so razdeljeni v tri zaokrožena poglavja. V prvem piše o rodbini Daneu, o njihovih 
medsebojnih razmerjih, predvsem o očetu, ki pooseblja usodo slovenskega učitelja tako v fašistični 
Italiji kot po drugi svetovni vojni, ko je na Tržaškem obnavljal slovensko šolstvo. Treba je povedati, 
da so bili v družini skoraj vsi učitelji. Tretji del govori o avtoričinem delu po vrnitvi v Trst, ko je bila 
po končani trgovski akademiji zaposlena v različnih uradih »zavezniških« sil. Najpomembnejši del 
knjige pa je po moje gotovo tisti, v katerem govori o svojem otroškem doživljanju vojne. 
Spomini so razdeljeni v tri zaokrožena poglavja. 
Pretresljiv je tisti del, v katerem govori o otroškem doživljanju vojne. 
Knjiga zaradi napete zgodbe prevzame. 
Zmagovalna partizanska vojska ni bila takšna, kot so pričakovali.  
V tem delu je spomin, kako sta z materjo pred napovedano nemško ofenzivo na Belo krajino z 
rusko mirovno misijo, ki se je naselila v njihovem stanovanju in ji je mati, ki se ni hotela umakniti iz 
njega, češ da ne bo spet brezdomka, kuhala, zbežali proti Kolpi. Na neki domačiji so ju stežka 
zaskrbljeni prenočili v sobi, kjer je bil kup koruzne slame, kamor naj bi se ob prihodu ustašev skrili. 
In res so ponoči prišli, z bajoneti prebadali koruznico, da sta bili obe porezani. Mati bolj kot hči, saj 
jo je pokrivala s svojim telesom. 
Pretresljiv je spomin na prihod osvoboditeljske partizanske vojske v Črnomelj, kjer je, potem ko so 
jo po kapitulaciji Italije italijanski vojaki ucvrli vsak po svoje, zavladalo brezvladje in so se domačini 
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organizirali po svoje. Ljudje so pričakovali zmagovito vojsko na konjih in strumnih korakov, 
pričakali pa so betežno kolono komaj še živih ljudi, na koncu katere so izčrpani borci nosili nosila z 
ranjenci, s katerih je še tekla kri iz zadnje bitke. 
Povsem se je mogoče strinjati z besedami dr. Pirjevca, da te knjiga Begunec nikdar »prevzame«. 

• Sedemnajst Venezuelcev zaprosilo Slovenijo za repatriacijo. Gašper Završnik. Delo, 
Ljubljana, 16. maj 2019  

Bo Slovenija rojakom ponudila roko? 
https://www.delo.si/novice/svet/sedemnajst-venezuelcev-zaprosilo-slovenijo-za-repatriacijo-
184293.html 
 

 
Slika: Sedemnajst oseb iz Venezuele je aprila zaprosilo Slovenijo za repatriacijo. Razmere v 
državi so vsak dan slabše, pišejo v prošnji. Foto: Ivan Alvarado/Reuters 
 
Stiske so individualne, a skupni imenovalec vseh je velika gospodarska in humanitarna kriza, ki duši 
venezuelski vsakdan. Na slovenskem veleposlaništvu v Braziliji in na uradu za Slovence po svetu so 
aprila prejeli prvi prošnji za repatriacijo slovenskih državljanov in njihovih sorodnikov iz Venezuele. 
Za preselitev, ki naj bi jo financirala in organizirala Slovenija, je v dveh ločenih zahtevkih zaprosilo 
17 ljudi. 
»Ves čas smo mislili, da smo dosegli dno, ampak vsak dan na lastni koži občutimo, da se razmere 
samo slabšajo,« je v prošnji za repatriacijo, o kateri v Delu pišemo z njihovim privoljenjem, 
pojasnila 14-članska razširjena družina iz Venezuele. Omenjajo dolgoletno hiperinflacijo – marca je 
dosegla 1,62 milijona odstotkov –, zaradi katere so izgubili prihranke, životarjenje z okoli petimi 
evri na mesec, kolikor znaša minimalna mesečna plača, in kolaps zdravstvenega sistema, ki ne 
zagotavlja niti najnujnejše diagnostike in oskrbe. »Življenje v Venezueli ni le zelo stresno in 
izčrpavajoče, tako čustveno kot fizično, ampak se je spremenilo v težek boj za preživetje,« so 
poudarili. V zadnjih mesecih so ga še otežili obsežni električni mrki ter razpad drugih javnih 
storitev, denimo preskrbe z vodo. »Zaradi razraščajočega kriminala [...] in vse hujše represije 
Madurovega režima nas je strah za svoje življenje.« 
Pred krizo – v zadnjih šestih letih se je zaradi zgrešenih ukrepov in korupcije BDP skoraj prepolovil 
– so bili del srednjega razreda. Razmere so bile ugodne, se spominjajo, od svojega dela so lahko 
dobro živeli, tudi privarčevali, redno so hodili čez lužo ... Odločitev seveda ni bila nenadna, kolikor 
je težko ostati, je tudi oditi. In vendar po letih hitrega slabšanja standarda ne vidijo drugega 
izhoda, kot da Slovenijo, ki so jo morali po drugi vojni zapustiti njihovi »starši in bratje«, zaprosijo 
za repatriacijo. »Zavedamo se, da bomo z odhodom v Slovenijo izgubili vse, kar je naša družina 
ustvarila v Venezueli, a to je edini način, da preživimo.« 
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Slika: Venezuela se ukvarja z razpadom javnih storitev, kot sta preskrba z vodo in električno 
energijo. Foto: Reuters  
 
V korespondenci z uradom za Slovence po svetu so zapisali, da nimajo finančnih sredstev za pot, še 
manj za prve korake po selitvi, a da so odrasli člani družine pripravljeni »poprijeti za kakršnokoli 
delo«. Večina, osem je delovno aktivnih, je visoko kvalificiranih, med njimi so specialna 
pedagoginja, biolog, kemijski inženir, zobozdravnica in inženir elektrotehnike. »Radi bi živeli v miru 
in brez strahu ter imeli zagotovljene najosnovnejše razmere, ki jih posameznik lahko pričakuje v 
21. stoletju [...] [ter] da naši otroci in mladi ne bi bili oropani prihodnosti.« 
Množičnih prošenj ni pričakovati 
Odločanje o tem, kdaj so razmere v državi tako resne, da je repatriacija upravičena, je v 
pristojnosti zunanjega ministrstva. To naj bi razmere v Venezueli že opredelilo kot ekonomsko, 
humanitarno in politično krizo, ko so vlado seznanili z razmerami v državi ob prepoznanju vodje 
opozicije Juana Guadiója kot začasnega predsednika in nedavno, ko je Slovenija odobrila Venezueli 
človekoljubno pomoč v višini 50.000 evrov za zdravstveno oskrbo. Na podlagi tega mnenja lahko 
vlada sprejme sklep o začetku izvajanja repatriacije in določi ustrezna ministrstva za vodenje 
postopkov, kot so, denimo, urejanje selitve ter stanovanjskega vprašanja in socialne pomoči. 
Posamezne odločbe o repatriaciji sicer izda urad za Slovence po svetu. 
Čeprav zakon določa sosledje dogodkov in obveznosti države, bi se lahko zapletlo pri njegovem 
uresničevanju. Eden od razlogov naj bi bila izjemnost takšnih dogodkov. Slovenija je za zdaj 
obravnavala le eno prošnjo za repatriacijo leta 2013, v okviru katere je sprejela osem slovenskih 
državljanov oziroma njihovih sorodnikov iz Sirije. 
Po naših informacijah naj bi bila v ozadju tudi bojazen, da bi odobritev repatriacije iz Venezuele, 
kjer političnega izhoda za zdaj ni videti, spodbudila še več ljudi. Konec lanskega leta je v Venezueli 
živelo 321 slovenski državljanov, vseh s slovenskimi koreninami pa naj bi bilo, tako v društvu 
venezuelskih Slovencev, približno trikrat več. A v društvu menijo, da se na Slovenijo ne bo obrnilo 
veliko ljudi. »Venezuela ni Argentina, kjer je več Slovencev. Ovira je tudi jezik. Odrašča že tretja 
generacija, ki je manj povezana s Slovenijo,« so pojasnili za Delo. 
Ali obstaja politična volja za sprejem venezuelskih Slovencev in najožjih družinskih članov, bi lahko 
nakazala že današnja seja parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. 
Dokončno odločitev pa bo morala sprejeti vlada, ki lahko sproži postopek. 
Iz 30-milijonske Venezuele se je v zadnjih letih izselila desetina prebivalcev. Osem od desetih naj bi 
jih, izpostavljajo v mislišču Council on Foreign Relations, odšlo v druge latinskoameriške države, 
največ v Kolumbijo in Peru. V Evropi pa se jih je, razumljivo, največ preselilo v Španijo.  
 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Ugrabljeni domačin na varnem, tujci v priporu, desnica pa sklicuje vaške straže. Uroš 
Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 10. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042885682/slovenija/ugrabljeni-domacin-na-varnem-tujci-v-priporu-
desnica-pa-sklicuje-vaske-straze  
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Policija je potrdila, da so ugrabitelji domačina iz Bele krajine, dva Alžirca in Maročan, že v 
priporu. Grozi jim do deset let zapora. Z desnega političnega pola pa se vrstijo pozivi k sklicu 
sveta za nacionalno varnost, zapiranju meje in organiziranju vaških straž. Policija ob tem miri, da 
je Slovenija še vedno ena najbolj varnih držav na svetu. 
 

 
Slika: Kljub sredinemu dogodku se je treba zavedati, da sodimo v krog najvarnejših držav na 
svetu in da bo policija storila vse, kar je v njeni moči, za čim večjo varnost v državi, je včeraj 
zagotovil namestnik generalne direktorice policije Jože Senica (na fotografiji desno, ob generalni 
direktorici policije Tatjani Bobnar). Foto: Luka Cjuha  
 
Skupina migrantov je namreč v Beli krajini v sredo ugrabila domačina, ko je ta delal v vinogradu; 
zvezali so ga z vrvjo, stlačili v prtljažnik njegovega avtomobila in pobegnili proti Italiji, pri Sežani so 
ga izpustili in pot čez mejo nadaljevali sami, v Italiji pa so jih nato prijeli italijanski policisti. 
Slovenska policija je včeraj potrdila, da so domačina iz Bele krajine Miroslava Moravca v sredo 
ugrabili osemnajstletna državljana Alžirije in 25-letni državljan Maroka. Za zdaj še ni jasno, kje 
natančno so ugrabitelji potem z Moravčevim avtomobilom vozili, kot kaže, pa so jo po stranskih 
cestah ubrali od Bele krajine proti Ilirski Bistrici. Policisti so ugotovili le, da so verjetno vozili po 
obmejnem območju, kjer »meja še ni natančno določena«. Trojico migrantov je po tistem, ko so 
Moravca izpustili pri Sežani, ob prehodu slovensko-italijanske meje v Bazovici prijela italijanska 
policija. V noči na četrtek okoli polnoči so jih že predali slovenski policiji. Trenutno so v priporu, 
osumljeni so kaznivih dejanj ugrabitve in odvzema vozila. Grozi jim do deset let zapora. Moravec 
na srečo ni bil poškodovan. 
Policisti so včeraj potrdili tudi Moravčevo pripoved, da je sprva pri ugrabitvi sodelovala četrta 
oseba, ki je za zdaj še niso našli. Preverjajo tudi navedbe, da sta pred ugrabitvijo Moravčev 
vinograd, kjer je bil napaden, obiskala dva arheologa. To v kontekstu ugrabitve zveni zelo 
nenavadno, a kot kaže, gre za naključje, oba dogodka zelo verjetno nista povezana. 
Namestnik generalne direktorice policije Jože Senica je včeraj nastopil s pomirjujočim pojasnilom, 
da kljub ugrabitvi Slovenija ostaja »v krogu najvarnejših držav na svetu«. A je priznal, da nevarnih 
dogodkov, kot je bil sredin, ni mogoče popolnoma preprečiti. Ugrabitev pa je nemudoma izkoristila 
politična desnica, ki že več let hujska proti migrantom. Prvak SDS Janez Janša je včeraj zjutraj 
pozval k sklicu sveta za nacionalno varnost. 
Na družbenih omrežjih in na spletnem mediju Nova24TV.si, ki pripada SDS, so se po razkritju 
ugrabitve v Beli krajini začeli pozivi k protestom; najti je bilo mogoče celo pozive anonimnega 
komentatorja k pobijanju muslimanov. Civilna iniciativa iz Črnomlja, ki jo vodi članica SDS, in civilna 
iniciativa iz Jelšan, ki je na nedavnem protestu gostila poslanca SDS Branka Grimsa ter skrajno 
desno stranko DOM, sta se povezali. Za soboto popoldne je v Črnomlju napovedan protest z 
zahtevo za boljše zavarovanje meje in zamejitev prihodov migrantov. 
Pozivi k organiziranju vaških straž 
Iz stranke SDS so prišli tudi pozivi k organiziranju vaških straž. Predstavniki vlade in vladnih strank 
se vse do poznega popoldneva na dogodke niso uradno odzvali. 



Policija je včeraj sporočila, da je dejavnosti na obmejnem območju že okrepila in prebivalcem 
izdala navodila, kako naj ravnajo samozaščitno. Komandir policijske postaje Črnomelj je s kolegi 
obiskal vas Mali Nerajec, kjer so domačini po ugrabitvi prestrašeni. Policisti sicer od države 
pričakujejo, da bo spremenila zakonodajo na področju mednarodne zaščite, da bi bilo manj, kot 
pravijo, »zlorab azilnih postopkov«. 
Hrvaško nasilje v širši sliki 
Na vprašanje, ali so trije osumljenci nameravali zaprositi za azil oziroma kako se to povezuje z 
ugrabitvijo, je predstavnik policije odvrnil, da je takšen pač trend zlorab (da več migrantov zaprosi 
za azil zgolj zato, da bi lahko nadaljevali pot v EU), da pa osumljena trojica za azil ni nameravala 
zaprositi. To policija sklepa po tem, da trojica že v predhodnem poskusu prestopa meje ni zaprosila 
za azil. »Med postopkom s prijetimi osumljenci je bilo ugotovljeno, da je vse tri osumljence že 29. 
aprila 2019 PP Črnomelj prijela po ilegalnem prehodu državne meje med Hrvaško in Slovenijo in jih 
30. aprila 2019 vrnila hrvaškim varnostnim organom,« je pojasnila policija. To pojasnilo pa je lahko 
dvoumno, saj množica migrantov v regiji že skoraj leto dni trdi, da v Sloveniji niso smeli zaprositi za 
azil, ker jim je naša policija to preprečila. Namesto tega so jih vrnili v Hrvaško, kjer jih je tamkajšnja 
policija pretepla in okradla.  
Verižno zavračanje migrantov 
Migranti so zaradi tega travmatizirani, prisiljeni v skrivanje, posamezniki pa se odločajo tudi za 
skrajna ravnanja. Od Italije do BiH poteka tudi verižno kolektivno zavračanje migrantov. Da so 
policijski postopki nepregledni in potencialno protizakoniti, slovenski policiji očita tudi urad varuha 
človekovih pravic. Vendar je vodja oddelka za upravljanje meja Peter Skerbiš včeraj odločno 
zatrdil, da Slovenija omogoči prošnjo za azil vsem, ki to želijo. Do ravnanja hrvaške policije se ni 
opredeljeval, poročil o tamkajšnjem nasilju nad migranti pa tudi ni zanikal.  
Izjava Alternativne akademije in ČKZ 
V trenutnem dogajanju, ki sovpada tudi s prihajajočimi evropskimi volitvami, vidimo pretiran in v 
ničemer utemeljen politični odziv na dogodek z elementi kaznivega dejanja. Storilci so že priprti. 
Popolnoma neutemeljeno in zgrešeno bi bilo v posamičnem primeru uzreti dober razlog za 
posplošeno sklepanje, žal pa ravno na tej gesti temelji taktika tistih, ki bi radi kovali svoje politične 
dobičke s širjenjem stereotipov, hujskaštva in docela poenostavljenih ocen o beguncih in 
migracijah. Svarimo tudi pred neodgovornimi pozivi, da se ljudstvo samo organizira skozi vaške 
straže, je opozorila Alternativna akademija. Uredništvo Časopisa za kritiko znanosti pa je izrazilo 
»solidarnost z gospodom, ki je doživel nasilje ugrabitve«, a tudi »z vsemi prebivalci in prebivalkami 
Slovenije, ki občutijo pomanjkanje varnosti in z migranti ter migrantkami ter begunci in 
begunkami, ki so žrtve odrekanja pravice do varnosti v izvornih državah, v tranzitu in večinoma 
tudi v ciljnih državah.« 

• Migracije: Učna ura. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 10. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042885677/mnenja/komentarji/migracije-ucna-ura  
Ugrabitev domačina v Beli krajini je hudo kaznivo dejanje. In hkrati huda neumnost treh fantov 
iz severne Afrike. Ob siceršnji dobri razgledanosti migrantov – natančno vedo, kakšne so 
politične situacije v naših državah, kje so na oblasti fašisti, kje se da dobiti azil in kje so visoki 
otroški dodatki – je skrajno neodgovorno, da so se mulci spravili ugrabiti ravno upokojenca v 
Sloveniji. 
Prvič, ne ugrabiš slovenskega upokojenca, ki že tako komaj živi s skromno pokojnino. Drugič, ne 
zaradi avtomobila. Avto lahko ukradeš v minuti in pol, zlasti v vaseh, kjer ljudje parkirajo 
avtomobile s ključem v ključavnici. Avtomobile so v Beli krajini kradli že migranti pred teboj, to bi 
lahko od njih izvedel po whatsappu ali messengerju, če bi se malo pozanimal. Lastnika avtomobila 
za to, da se odpelješ, sploh ne potrebuješ. Tretjič, Slovenca ne smeš zvezati in zapreti v prtljažnik. 
V Sloveniji lahko domačina napiješ, če si gostinec, in se potem na cesti v koga zaleti. To bo 
kvečjemu novica na šestnajsti strani spodaj, kot gostinec pa niti ne boš omenjen. Če si domačin, 

https://www.dnevnik.si/1042885677/mnenja/komentarji/migracije-ucna-ura


utegneš storiti celo kaj hujšega. Denimo ugrabiti mestni avtobus, tako da vozniku pod vrat zarineš 
izvijač. Nihče ne bo sklical sveta za nacionalno varnost in ustanavljal vaških straž. 
Ker si migrant, pa bi moral vedeti, da te bodo tukaj merili z drugačnimi vatli. Če kot migrant počneš 
kaj nezakonitega, moraš računati na hud odziv, sploh pa nobene barabije ne smeš storiti dva tedna 
pred evropskimi volitvami. Da se bližajo evropske volitve, ve ves svet. Kako si lahko to zgrešil? 
Popolnoma jasno je, da boš s takšno ugrabitvijo neskončno otežil življenje ne le ubogemu starcu, ki 
na svojem gruntu uživa sadove poštenega dela, ampak tudi vsem, ki še prihajajo za tabo in bi v 
Sloveniji morda radi zaprosili za azil. V nevralgičnem času, obremenjenem s protimigrantsko 
govorico, je bil potreben zgolj en takšen dogodek, da se je zagnal ves populistični mehanizem, ki 
spušča zapornice na južni meji. Desnici je prišla ugrabitev kot naročena. In tudi policija bo sledila 
temu trendu, se je pokazalo danes. Pripeljala bo helikopterje, brezpilotne letalnike, videokamere, 
angažirala bo vojsko in še več rezilne žice. Dolgo bo trajalo, preden se bodo razmere na meji spet 
pomirile. 
Nesrečno sredino dogajanje med Črnomljem in Bazovico pa ima vendarle tudi pozitivno poanto, 
tako za domačine kot za migrante: bliskovita akcija slovenske in italijanske policije je pokazala, da 
sta skupaj učinkoviti v preganjanju storilcev kaznivih dejanj. Sporočilo, ki sta ga policiji poslali v 
regijo, je, da se ljudje lahko počutijo varne, saj bodo nepridipravi že v nekaj urah za zapahi. 
Določeno varnost pa to predstavlja tudi za migrante, ki nočejo, da bi se njihove skupnosti držala 
negativna stigma. Ugrabljanje se ne splača in tega zmedeni arabski mulci ne bodo več počeli, tudi 
če bodo v skrajni stiski. Da so v stiski, pa ni dvoma. Policije v regiji migrantom niso mile, verižno jih 
po poti vračajo, na hrvaško-bosanski meji pa jih tudi pretepejo in oropajo. Konkretna ugrabitev 
ima pač podlago – kot je znano v kriminologiji – v konkretnem sistemskem nasilju. 
In na tem mestu, z nekoliko kompleksnejšo razlago konteksta, bi morala danes nastopiti sredinska 
oziroma leva oblast. Pa ni bilo ves dan, ko je besnela desnica, od nje slišati pravzaprav nič. Vlada ali 
katera koli vladna stranka je tako zamudila priložnost, da bi z napovedjo sprememb v obmejni 
represiji ali pa vsaj s pomiritvijo, da je v resnici vse pod nadzorom, populistični desnici odvzela 
megafon. Šarec, Židan ali Pahor bi lahko sprevidel, da se strah pred migracijami premaguje z 
razlaganjem migracij. Trenutek je pravi. Ljudje so postali pozorni.  

• Šarec: Dodatno panelno ograjo je mogoče namestiti v relativno kratkem času. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 10. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042885813/slovenija/sarec-dodatno-panelno-ograjo-je-mogoce-
namestiti-v-relativno-kratkem-casu  
Predsednik vlade Marjan Šarec je pozive na shode in k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost 
danes ponovno označil za propagando stranke SDS. Število migrantov se res nekoliko povečuje, 
a policija zagotavlja varnost, zato je tudi predlagala postavitev dodatne panelne ograje, ki jo je 
po njegovih besedah mogoče namestiti v relativno kratkem času. 
 
Pred nami so evropske volitve, le še dobrih 14 dni je do takrat, je Šarec spomnil v izjavi za medije 
ob robu slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih 
sester. Če vodja stranke SDS, njihovi kandidati in poslanci pozivajo na shode in k sklicu Sveta za 
nacionalno varnost, je to po njegovih besedah treba razumeti predvsem v predvolilnem smislu. 
Slovenija je varna država in pristojni migracije obvladujejo. »Meja ni odprta, kot trdijo, ampak gre 
za ilegalne migrante,« je poudaril. 
Priznal je, da se število migrantov nekoliko povečuje, zato je policija nedavno tudi podala dodatne 
predloge za ukrepanje, med drugim za postavitev dodatne panelne ograje in spremembo azilne 
zakonodaje. Kot je poudaril Šarec, je ograjo mogoče namestiti v razmeroma kratkem času, saj so jo 
naročili že pred časom. 
Kot je še zatrdil, policija zagotavlja varnost. »Ne trdim, da ne more priti do nobenega izrednega 
dogodka,« je dejal premier in pri tem mislil na sredino ugrabitev starejšega Belokranjca, ki so je 
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osumljeni štirje tujci, ki so v državo prišli nezakonito. Toda policija je takoj ukrepala in italijanskim 
kolegom posredovala informacije, osumljenci pa so bili kmalu že v Sloveniji, je spomnil premier in 
ponovil: »Sistem torej deluje.« 
Na podlagi enega dogodka ali nekaj takšnih dogodkov po njegovih besedah ni mogoče trditi, da je 
vse zanič in da sistem ne deluje. Vlada je vedno pripravljena na dialog s prebivalci obmejnih krajev, 
je še dejal Šarec in poudaril, da na predvolilne akcije ne more odgovarjati tako, kot bi si njihovi 
pobudniki želeli. 

• V Pliberku protest proti "agresivno politični agitaciji" hrvaških nacionalistov na 
avstrijskem ozemlju. STA. Reporter, Ljubljana, 10. maj 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/v-pliberku-protest-proti-agresivno-politicni-agitaciji-hrvaskih-
nacionalistov-na-avstrijskem-ozemlju-701882  
 

 
Slika: Tradicionalno zborovanje na Libuškem polju pri Pliberku, ki ga prireja hrvaški Častni 
pliberški vod in na katerem Hrvati vsako leto obujajo spomin na žrtve povojnih pobojev. Foto: 
Profimedia  
 
V Pliberku na avstrijskem Koroškem bo v soboto potekal protest "za prepoved ustaških in 
nacističnih zborovanj v Avstriji", so sporočili iz Združenja koroških partizanov, ki stojijo za pobudo 
"spomin in delovanje". Zborovanju Hrvatov na Libuškem polju, ki je načrtovano za 18. maj, bi se 
bilo treba izogniti, so pozvali. 
Predstavnik omenjenega partizanskega združenja Andrej Mohar je včeraj na novinarski konferenci 
v Celovcu izjavil, da tradicionalno zborovanje na Libuškem polju pri Pliberku, ki ga prireja hrvaški 
Častni pliberški vod in na katerem Hrvati vsako leto obujajo spomin na žrtve povojnih pobojev, ni 
"spominska slovesnost za umrlimi". 
"Gre bolj za prizorišče agresivne politične agitacije nacionalističnih, desnih in skrajno desnih skupin 
iz Hrvaške na avstrijskem državnem ozemlju," je dejal po poročanju avstrijske tiskovne agencije 
APA. 
Za sobotni protest proti temu zborovanju so dobili tudi podporo evropske federacije odporniških 
gibanj, v kateri so vsa antifašistična združenja iz regije Alpe-Adria, tudi iz Hrvaške, je še povedal 
Mohar. Poudaril je, da želijo predvsem opozoriti na problem, na noben način pa si ne želijo 
konfrontacije z obiskovalci Libuškega polja. 
Mohar je izrekel tudi ostre kritike na račun avstrijskega notranjega ministra Herberta Kickla, ker 
noče prepovedati tega hrvaškega zborovanja. "Avstrijska vlada deluje v nasprotju z antifašističnimi 
določili državne pogodbe," je prepričan. Vlada bi morala aktivno nastopati proti desničarskim 
skrajnežem, ne pa jih tolerirati, je še dodal. 

• Puigdemont: Naš cilj je izboljšati demokracijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042885773/svet/puigdemont-nas-cilj-je-izboljsati-demokracijo  
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Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont je danes v Ljubljani poudaril, da je cilj 
katalonskega gibanja za neodvisnost izboljšati demokracijo. Skupaj s še dvema nekdanjima 
katalonskima ministroma si je sicer Ljubljano izbral za eno od prvih prizorišč kampanje pred 
evropskimi volitvami. 
 
Puigdemont je na pogovoru v Mestnem muzeju poudaril, da je njihov cilj v razmerah, ko so 
nekateri zagovorniki neodvisnosti v zaporu, drugi pa v izgnanstvu in tako oddaljeni od svojih 
družin, "izboljšati našo demokracijo in zagotoviti, da bi bolje služili našim državljanom". Za to pa je 
treba poskrbeti tudi v evropskem okvirju, je poudaril nekdanji novinar, ki se v Ljubljani mudi na 
povabilo nekdanjega slovenskega predsednika Milana Kučana in evropskega poslanca Iva Vajgla 
(Alde/DeSUS). »Brez demokracije ni prihodnosti, brez demokracije so majhne države, kot je 
Slovenija, ogrožene s strani velikih,« je poudaril. Kot glavne cilje katalonskega gibanja za 
neodvisnost je izpostavil mir, svobodo, človekove pravice, družbeni napredek in boj proti 
podnebnim spremembam. 
Za to pa si nameravajo zagovorniki katalonske neodvisnosti zavzemati tudi v Evropskem 
parlamentu. Ena od kandidatk za evropsko poslanko je poleg Puigdemonta nekdanja ministrica v 
njegovi vladi Clara Ponsati. Po njenih besedah bodo v Evropskem parlamentu predstavljali 
prizadevanja za demokracijo v Evropi in prizadevanja za samoodločbo. »Upamo, da bomo 
sodelovali z drugimi evropskimi poslanci, tudi slovenskimi, da bi napredovali pri prizadevanjih za 
samoodločbo in demokracijo,« je še poudarila. 
Pojasnila je, da če bo Puigdemont izvoljen v Evropski parlament, bodo imeli Katalonci glas v jedru 
evropskih institucij. »To bo zelo pomemben korak naprej za nas, da se bomo lahko izražali in da 
bomo zahtevali odgovornost evropskih institucij za demokracijo v Kataloniji,« je dejala. Slovenijo 
so si za eno od prvih prizorišč svoje kampanje pred evropskimi volitvami izbrali zato, ker je po 
njihovem mnenju zelo dobra prijateljica Katalonije, predstavlja pa jim tudi inspiracijo. Slovenija je 
»dober prostor, ki kaže, da lahko mala država in demokratične vrednote lahko uspevajo v Evropi«. 
Puigdemont, Ponsatijeva in še en nekdanji minister v katalonski vladi Antoni Comin, ki je danes 
prav tako v Sloveniji, se bodo za mesto evropskega poslanca potegovali na skupni listi več 
katalonskih strank Svobodni za Evropo, ki je sestavljena okoli Puigdemontove stranke Skupaj za 
Katalonijo. Španska volilna komisija jim je sicer sprva prepovedala kandidaturo, a je upravno 
sodišče v Madridu to odločitev v ponedeljek razveljavilo. 
Nekdanji katalonski predsednik je komentiral tudi izide nedavnih parlamentarnih volitev v Španiji, 
na katerih so slavili socialisti premierja Pedra Sancheza. Izpostavil je, da imajo socialisti skupaj s 
konservativno Ljudsko stranko, ki predstavljata jedro političnega sistema v Španiji, po novem manj 
glasov parlamentu. To pa pomeni, da je to jedro šibkejše in pomeni tveganje za nestabilnost v 
Španiji. »Mislim, da je zdaj trenutek, da dobimo koalicijsko vlado, drugače se bo nestabilnost 
nadaljevala, in ne bo dovolj velike večine ali politične moči za poskus začetka resnega reševanja 
katalonske krize,« je povedal o pomenu rezultatov volitev za reševanje krize v Kataloniji. Edini 
način za to pa je po njegovih besedah začetek dialoga. 

• Franc Bogovič, evropski poslanec in kandidat: Niti federalist niti suverenist. Ervin Hladnik 
Milharčič, Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 11. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042885740/slovenija/franc-bogovic-evropski-poslanec-in-kandidat-
niti-federalist-niti-suverenist  
Francu Bogoviču je pred petimi leti uspelo to, kar je desetletje prej Borutu Pahorju – v evropski 
parlament se je uvrstil z zadnjega mesta kandidatne liste. To je SLS, ki je prvič dobila evropskega 
poslanca, močno vzradostilo, NSi, s katero je SLS tedaj oblikovala skupno listo, pa precej manj. 
Tokrat NSi v sodelovanje s SLS ni privolila, a je Podobnikova stranka hitro našla novo partnerico 
– Janševo SDS.  
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Franc Bogovič je na sedanji skupni listi SDS+SLS na četrtem mestu; upanje spet polaga v 
preferenčne glasove. »Če volilcev ne prepričaš, mandata nisi vreden,« pravi evropski poslanec, 
katerega paradni bruseljski projekt je zamisel Pametne vasi. Za pogovor smo sicer zaprosili še 
kandidatko iz druge koalicijske stranke SDS, evropsko poslanko Romano Tomc. Odgovor tiskovnega 
predstavnika SDS Mira Petka je bil – z napakami vred – kratek: »Zahvaljujemo se vam za povabilo, 
toda Roman Tomc v tem pogovoru ne bo sodelovala.« 
Največje presenečenje pri oblikovanju kandidatnih list za tokratne evropske volitve je skupni 
nastop SDS in SLS. Kako je prišlo do dogovora o sodelovanju?  
SLS je že decembra lani pozvala Novo Slovenijo, da bi tako kot pred petimi leti tudi tokrat 
oblikovali skupno listo. Nekaj časa je kazalo, da bo do dogovora tudi prišlo. Nato je NSi zaradi 
internega dogovarjanja o nosilcu liste pogovore z našo stranko potisnila nekoliko na stran. Po 
marčnem obisku spitzenkandidata EPP Manfreda Webra v Sloveniji je zadeva dobila nov zagon. V 
igri so bile tri opcije: da oblikujemo skupno listo z NSi, da nastopimo skupaj s SDS in NSi ali da se za 
sodelovanje dogovorimo s SDS. Izvršilni odbor SLS je bil naklonjen vsem trem možnim scenarijem. 
Je bil torej Weber pogajalec med trojico desnih strank?  
Ne, ni bil pogajalec. Ob sedanji volilni zakonodaji je treba biti pragmatičen, da glasovi ne gredo v 
nič. Zato smo iz EPP dobili jasne signale, naj se članice odločimo za skupen nastop. Ko je v NSi 
dozorela odločitev, da se bo na volitve podala samostojno, smo se s SDS v dveh dneh dogovorili za 
sodelovanje. Pogojevanja glede vrstnega reda na kandidatni listi ni bilo. Volilni sistem je namreč 
takšen, da si lahko v evropski parlament izvoljen s preferenčnimi glasovi. Če volilcev ne prepričaš, 
pa mandata nisi vreden. 
Kot je mogoče slišati v SLS, so volilci vaše stranke nad skupnim nastopom s SDS precej manj 
navdušeni, kot so bili pred petimi leti nad sodelovanjem z NSi. To pa lahko zmanjša vaše 
možnosti za izvolitev.  
Če bi šlo za državnozborske volitve, bi bila odločitev volilcev veliko težja, kot je zdaj, ko lahko na 
skupni listi izberejo posameznega kandidata. Po predhodnem dogovoru z Novo ljudsko stranko sva 
na skupni listi tako Franc Kangler kot jaz, tako da se lahko volilci odločajo tudi med nama. Če se na 
volitve podaš s prehudimi osebnimi špekulacijami, se na koncu opečeš. V igro torej gremo odprto, 
delamo na terenu, volilci pa bodo odločili. 
V SDS so vas v preteklosti večkrat označili za varovanca nekdanjega šefa Udbe Silva Gorenca. Je 
torej Janez Janša nasprotoval temu, da kandidirate na skupni listi? Ste vi kar pozabili na vse 
žalitve, ki ste jih bili deležni iz vrst SDS?  
Naj najprej poudarim, da nisem noben varovanec Silva Gorenca. V času, ko sem bil župan občine 
Krško, je bil Gorenc občinski svetnik Združene liste, in v teh vlogah sva se pojavila na kakšni skupni 
fotografiji. Nekateri člani novoustanovljene stranke DOM pa na Twitterju še vedno pogrevajo te 
zadeve. Sam skušam vedno najprej ugotoviti, kdo določeno stvar sporoča in s kakšnim namenom 
to počne. Fake news oziroma lažnih novic je v današnjem času toliko, da ima človek, ki je občutljiv 
glede takšnih neumnosti, hude težave. Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem pragmatičen človek, ki se 
lahko pogovarja tako rekoč z vsakomer. Prav tako nisem zamerljiv in ne vidim razloga, zaradi 
katerega ne bi mogel kandidirati na skupni listi. Naša stranka je ves čas stavila na mojo 
kandidaturo, predsednik Marjan Podobnik me je celo označil za spitzenkandidata SLS.  
Kar šest mest na listi pripada SDS. Je takšno razmerje zahtevala Janševa stranka?  
Ne. Glede na težo posameznih strank v slovenskem prostoru in v evropskem parlamentu je 
razmerje 6 proti 2 korektno. SDS je postavila nosilca liste in predlagala, da smo sedanji evropski 
poslanci na prvih štirih mestih. Sam sem se s tem strinjal in dal damama iz SDS prednost na listi.  
Je oblikovanje skupne liste morda napoved, da se bosta SDS in SLS v prihodnje združili oziroma 
da si bo SDS podredila vašo stranko?  
Sploh ne. Tudi po skupnem nastopu z NSi pred petimi leti ni prišlo do združitve strank.  



 
V katerih točkah je SLS nekompatibilna s SDS?  
Ne bi govoril o nekompatibilnosti, se pa naša razmišljanja v nekaterih točkah nekoliko razlikujejo. 
Pogled SLS na zgodovino je bolj pragmatičen; v preteklosti iščemo tudi pozitivne stvari. Prav tako je 
naš pogled bolj usmerjen v prihodnost kot v razčiščevanje preteklosti. Če gledamo vsebine, pa je 
fokus SLS na temah, povezanih s podeželjem oziroma kmetijstvom.  
SLS na zadnjih dveh volitvah ni uspelo priti v državni zbor, hkrati pa je po številu županov 
najmočnejša stranka pri nas. Kako je mogoče to razložiti?  
Tudi v drugih državah, v katerih obstajata več kot dve članici EPP, ne pridejo vse v parlament. Če 
prihaja do konfliktnih situacij in obračunavanj med strankami, lahko katera od njih hitro opeša in 
ne doseže parlamentarnega praga. Tipičen primer je Slovaška, kjer je od štirih članic EPP v 
parlamentu ostala zgolj ena. Z lokalne ravni, na kateri smo se izkazali s korektnim delom, rezultati 
in povezovalnostjo, pa je SLS teže izriniti.  
Skupaj z evropskimi poslanci iz vrst SDS ste se pred dnevi podpisali pod pobudo evropski 
komisiji, naj zaradi razkritja pritiskov na sodnika Radonjića ukrepa. Ob tem ste izpostavili, da je 
bil postopek po 7. členu pogodbe EU proti Poljski in Madžarski sprožen zaradi manjših očitkov. Bi 
bilo torej treba Sloveniji po vašem mnenju odvzeti glasovalne pravice v Svetu EU?  
Daleč od tega. Nasprotoval sem tudi temu, da se jih odvzame Madžarski ali Poljski.  
Pri glasovanju o začetku postopka proti Madžarski ste se vzdržali.  
Pojasnil sem, zakaj sem se tako odločil. Gre za politično orodje parlamenta in za politično 
obračunavanje, ki ga je preveč. Posledica so dodatne delitve, in ne odprava kršitev. Ko gledam 
stanje na področju pravosodja pri nas, pa menim, da bi ga evropska komisija morala vzeti pod 
drobnogled.  
Se vam zdi, da so razmere v Sloveniji primerljive z razmerami na Poljskem in na Madžarskem?  
Z delovanjem sodstva pri nas nikakor ne moremo biti zadovoljni, pa naj gre za sojenje Milku Noviču 
ali za postopke proti Kanglerju. Slednji je po mojem prepričanju politična žrtev. 
Je bil torej politična žrtev tudi Janša?  
Postopkov, ki so bili vedno znova začeti nekaj mesecev pred volitvami, ni mogoče oceniti drugače, 
kot da je nekdo sodeloval pri njihovem kreiranju. Pri Kanglerju je padlo kar 23 postopkov, v 
zadnjem času pa smo priče razkritjem različnih povezav sodnikov.  
Ko je SLS Kanglerja izključila iz svojih vrst, ste bili podpredsednik stranke.  
Ko so prišle na dan zadeve glede Kanglerja, Janše in Jankovića, sem se odločno zavzel za to, da se ti 
umaknejo s položajev, dokler sodišče ne dokonča dela. Danes menim, da je Kanglerja sistem izigral 
in da sva s takratnim predsednikom stranke Radovanom Žerjavom z njegovo izključitvijo naredila 
napako.  
Znotraj EU imamo dve liniji: suvereniste in federaliste…  
Osrednja je tretja linija. Zastopajo jo tisti, ki verjamejo v združeno Evropo, v kateri se spoštuje 
princip subsidiarnosti. Ne moreš biti federalist, če proračun Evropske unije znaša en odstotek BDP 
EU, javna poraba v državah članicah pa 49 odstotkov. Ugotoviti je torej treba, katere funkcije je 
mogoče v sedanjem času bolje opravljati na evropski ravni. Verjetno je pri zoperstavljanju 
terorizmu nujna izmenjava podatkov, sodelovati je treba pri zagotavljanju kibernetske varnosti, 
varovanju zunanje meje… Na preostalih področjih pa naj posamezne države ohranijo suverenost.  
Ali poleg varnostnih vprašanj obstaja v EU konsenz še v kakšni točki?  
Konsenz obstaja pri ključnih svoboščinah. Evropska unija prinaša prost trg in prost pretok ljudi ter 
omogoča blaginjo in prosperiteto. Pojavljajo pa se tudi nove obveznosti, s katerimi odgovarjamo 
na izzive časa, kot sta krepitev digitalne in energetske unije. Na te izzive mnogo bolje odgovarja 
skupnost 27 ali 28 držav kot pa posamezna država. To je mainstream oziroma prevladujoča politika 
EU, federalisti in suverenisti pa so na robovih. 
Torej Orbana in Salvinija vidite kot politika, ki sta na robu političnega prostora.  



Imamo politike tipa Farage, ki od znotraj razbijajo EU in sodelujejo s tistimi, ki jo skušajo oslabiti od 
zunaj. Druga skupina politikov, ki pomeni veliko grožnjo EU, so tisti, ki za vse dogajanje v njihovi 
državi okrivijo Evropsko unijo. Mednje sodi tudi Salvini, ki v EU vidi dežurnega krivca ne le na 
področju migracij, temveč tudi na področju ekonomske in fiskalne politike. Orban je zaradi svoje 
migrantske politike tudi pri ključnih voditeljih iz vrst EPP – od Junckerja do Merklove – dobil črne 
pike, na koncu sedanjega mandata pa smo glede varovanja zunanje meje sprejeli to, kar je on 
naredil že leta 2015. Dorekli smo, da je treba mejo narediti varno, da je treba vedeti, kdo vstopa v 
unijo, da je treba azil omogočiti tistim, ki so do njega res upravičeni.  
Niste pa sprejeli rasizma kot temelja evropske varnostne in migracijske politike? Diskurz Orbana, 
Salvinija, Marine Le Pen je odkrito rasističen.  
Sam zastopam sredinsko linijo, znotraj katere za rasizem ni prostora. Ne gre spregledati, da med 
posameznimi deli Evropske unije še vedno obstaja velik razkorak; tako zaradi razlik v gospodarski 
moči kot zaradi zgodovine. Razlike v gospodarski moči sprožajo dva tipa notranjih migracij: s 
podeželja v mesta in iz revnejših držav v bogatejše. Zaradi zgodovinskih razlogov imamo v 
nekaterih delih EU nacionalno zelo pisano podobo, v Višegrajski skupini pa je manj kot dva 
odstotka ljudi, ki niso Poljaki, Madžari, Romuni ali Slovaki. Sposobnost vključevanja migrantov v 
teh državah je povsem drugačna kot v nekdanjih kolonialnih državah, v katerih so skozi desetletja 
in stoletja kolonizacij asimilacijski instrumenti že zgrajeni.  
S plakatom pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami z napisom »Slovenija ni samo Ahmad« se 
je vaša stranka po svoji protibegunski retoriki močno približala Viktorju Orbanu.  
V Krškem ni visel noben takšen plakat.  
Drugod po Sloveniji pa so. Ste organom stranke povedali, da takšna sporočila niso primerna?  
Ko sem videl plakat, sem se zanj zahvalil in v Krškem sem ljudi nagovarjal s svojim, povsem 
drugačnim plakatom. 
Viktor Orban je Webru kot vodilnemu kandidatu EPP odrekel podporo. Kakšne so lahko 
posledice te odločitve?  
To sem prebral včeraj in posledic še ne znam oceniti. Danes pride v Slovenijo Hans-Gert Pöttering 
(intervju smo opravili v torek, op. a.) in vprašal ga bom, ali je skupaj z Wolfgangom Schüsslom ter 
Van Rompuyjem že ocenil Orbanovo odločitev.  
Pred dnevi je bil Matteo Salvini na obisku na Madžarskem. Bi se lahko Orban po volitvah 
pridružil Salviniju pri oblikovanju evropske povezave skrajno desnih strank?  
Del politike, ki je zrasel na migrantski krizi kot posledica odpora proti kvotnemu sistemu, hoče 
delovati suverenistično. Videli bomo, komu se bodo priključile populistične skupine. Politika, ki 
pride v parlament zato, da bi razbijala Evropsko unijo, in politika, ki želi razloge za vse svoje 
domače težave iskati v EU – to sta dve najhujši bolezni tega časa. Pri migrantski politiki bo treba 
poiskati nekakšen modus vivendi. Ne znam si predstavljati, da bi Poljska ali Madžarska sprejela 
kvotni sistem, ki si ga je izmislil nekdo v Luksemburgu. Novi predsednik evropske komisije bo moral 
pokazati veliko sposobnost povezovanja. Prihodnji parlament bo zelo raznolik. V petih letih sem 
gospoda Webra spoznal kot politika, ki zna prisluhniti. V največji in zelo zahtevni poslanski skupini 
je znal poiskati rešitev, s katero smo se večinoma strinjali. Pri socialistih, zelenih in drugih ni tako, 
saj nikoli ne veš, katera struja bo prevladala. 
No, EPP v tem mandatu s svojimi najvišjimi predstavniki ni imela ravno sreče. Predsednik 
evropske komisije Juncker in predsednik evropskega parlamenta Tajani se zagotovo nista 
izkazala.  
Najbrž se ne bosta zapisala v zgodovino kot najbolj uspešna. 
Branko Grims je ob odločanju o nadaljnjem članstvu Fidesza v EPP napovedal, da SDS v Evropski 
ljudski stranki nima kaj iskati, če bo ta izključila Orbana. Bi v takšnem primeru tudi SLS zapustila 
EPP?  
Ne. V SLS nismo nikoli razmišljali o izstopu iz EPP.  



Zakaj je bilo vprašanje skupne evropske migracijske politike zreducirano na varnostno 
vprašanje? V evropskih institucijah je hitro prišlo do konsenza o varnostnih vprašanjih, kot je 
mobilizacija vojske in policije na mejah, o skupni migracijski politiki, asimilaciji, urejenem 
prihodu in kvotah pa ne.  
O migracijski politiki je bilo ogromno diskusij. 
Rezultat je bila mobilizacija vojske.  
Ključen problem je bil v tem, da je bilo predloge na Svetu EU nemogoče uskladiti. Evropska politika 
si kar nekaj časa ni želela priznati, kaj se dogaja. Zatiskala si je oči. Na začetku je bilo vprašanje, ali 
je sploh treba varovati mejo. Bil sem v Dobovi, kjer so nevladniki iz Ljubljane in Zagreba policiste 
nagovarjali, naj se umaknejo, da bodo desettisoče ljudem odprli pot. Leta 2015 je del evropske 
sredinske in leve politike menil, da mej ne potrebujemo in da v Evropo lahko pride, kdor hoče. Zdaj 
je bil sklep o Frontexu enotno sprejet in vsi so se strinjali, da je treba vedeti, kdo pride in kdo ne. 
Sicer Evropske unije ne bomo več imeli. Zatiskamo si tudi oči glede posrednikov, ki služijo s 
trgovino z ljudmi.  
Ali ni kriminalizacija migracij posledica neurejene migracijske politike?  
Mafija je z migranti lani zaslužila štirideset milijard evrov, kar je četrtina proračuna EU. Več je 
zaslužila z migranti kot z drogami. V Turčiji je nekdo odprl vrata, da so tisoči šli čez Egejsko morje. 
Zatiskali smo si oči pred realnimi problemi. 
Vaše strokovno področje dela je agronomija. Kmetov je v Sloveniji vedno manj. Kje jih torej 
dobiti?  
Naš problem ni v tem, da bi bilo premalo kmetov. Premalo je zemlje za veliko število kmetov. 
Odraščal sem na kmetiji s štirimi brati. Od desetih hektarjev zemlje smo se v sedemdesetih letih vsi 
štirje šolali. Ko je brat v devetdesetih letih prevzemal zemljo, je bilo na govedorejski kmetiji treba 
imeti trideset hektarjev. Danes nečak vodi kmetijo, za mlečno proizvodnjo pa potrebuje šestdeset 
hektarjev. Pritisk na klasično kmetijsko proizvodnjo je vedno večji. Zato je vedno manj kmetij. 
Hkrati je tretjina lastnikov kmetij starejših od 65 let. To je evropsko povprečje. Čez deset let bo vsaj 
dvajset odstotkov teh kmetij prešlo v roke drugih srednje velikih in večjih kmetij. Za našo stranko 
to ni dobro, ker pomeni tudi vedno manj volilcev. Ko smo leta 1988 v ljubljanski Unionski dvorani 
ustanavljali Slovensko kmečko zvezo, je v Krškem 1300 ljudi prodajalo mleko mlekarnam. Danes je 
ob večji količini mleka v krški občini takšnih še okrog 50. 
Kako pa bo takrat, ko bo realiziran vaš projekt pametnih vasi?  
Takrat bo podeželje poseljeno. Ob trajnostnem kmetijstvu, ki bo v sozvočju s podeželani, bo 
prostor za turizem na podeželju, za majhna podjetja, za decentralizirano skrb za starejše. Z e-
medicino bomo imeli storitve blizu doma, država bo občine financirala tako, da bodo lahko živele 
podružnične šole, da bodo na podeželju vrtci. Slovenija bo realizirala projekt policentričnega 
razvoja, ki ga je v sedemdesetih letih postavil Stane Kavčič. To bo vzor Evropske unije. 
Temu rečemo evropska kmetijska politika?  
Širše. Ponosen sem na to, da mi je za pametne vasi in probleme podeželja uspelo pridobiti pet 
odstotkov iz regionalnega sklada EU. Doslej so bili ti problemi naslovljeni samo prek prvega stebra 
kmetijske politike in v programu razvoja podeželja. Mnogi pa so poskušali sredstva iz programa 
razvoja podeželja speljati kam drugam. Sam sem dosegel, da gre – tako kot je šlo pet odstotkov za 
pametna mesta – pet odstotkov sredstev za probleme podeželja in pametne vasi. Najprej pa je 
treba rešiti probleme digitalizacije podeželja. 
Kaj to pomeni? Potegniti optične kable v vsako vas?  
Treba je rešiti vprašanje pokritosti. Mesta so v Evropi s širokopasovno povezavo pokrita 88-
odstotno, podeželje pa 44-odstotno. Slovenija je boljša od evropskega povprečja. Boljše smo 
pokriti kot Nemčija. Bistveno je najprej odpraviti deficit v celotni Evropi, potem pa na vseh 
področjih uvesti socialne inovacije, v nasprotju s pametnimi mesti, kjer imaš samo tehnološke. 
Vpeljati je treba nove koncepte delitvene ekonomije pri rabi kmetijskih strojev in vozil ter s 



turizmom dati podeželju vitalnost. Podeželje ne more preživeti z delovnimi mesti, ki jih ustvarja 
kmetijstvo. Tukaj je priložnost za dopolnilne dejavnosti, in sicer s turizmom na kmetijah, 
sirarstvom in podobnimi dejavnostmi. V pametnih vaseh je v ospredju človek, v pametih mestih pa 
biznis. 
Kakšen učinek je imel vstop v Evropsko unijo na kmetijstvo in podeželje? Običajno govorimo o 
strukturnih skladih in evropskih sredstvih. Je potreba po koncentraciji lastnine učinek 
integracije?  
Treba je biti precizen. To, kako zdaj črpamo evropska sredstva, je katastrofa, in nevzdržno je, da se 
politika do tega obnaša tako indiferentno. Evropska sredstva, ki jih dobimo, pomenijo en odstotek 
BDP in ne morejo rešiti stvari, delujejo pa kot pospeševalec razvoja. Z njimi smo naredili okoljsko 
infrastrukturo, energetsko infrastrukturo, nastal je prostor za tehnologijo. Te reči je treba 
izkoristiti. Od Evropske unije imamo korist, ker znamo delati in ker izvažamo. Turisti lahko pridejo k 
nam, ker smo v klubu varnih držav. Evropska sredstva so samo pomoč na začetku. Sam bi rad čim 
prej izšel iz tega položaja. Ne bi želel, da je pri nas tako kot na Siciliji, kjer praznujejo, ko ugotovijo, 
da so še vedno pod 75 odstotki razvoja EU.  
Glede kmetijstva pa si poglejte, kako je zunaj EU. Pojdite v Srbijo. Od 4800 vasi jih je danes že 300 
brez prebivalstva, v naslednjih desetih letih bo takšnih 1200. S svojim obsegom in pogoji ne morejo 
parirati na globalnem trgu. Če Slovenija ne bi bila del skupne kmetijske politike, bi bilo pri nas 
obdelane bistveno manj zemlje, bilo bi več grmovja, več volkov. Obseg ekonomije s tako malo 
kmetijske zemlje pa je vprašljiv in z dodano vrednostjo je treba preseči pomanjkanje zemlje.  
Ste evropski poslanec iz ene najmlajših članic EU, ki ima samo dva milijona prebivalcev. Kako 
gledajo na vas predstavniki evropskih držav z bistveno več prebivalci in mnogo daljšim 
članstvom v EU?  
Kot mlad župan sem se na obisku v Obrigheimu v Nemčiji predstavil kot človek, ki prihaja iz majhne 
države. Nemški kolega župan me je javno popravil: »Mladi župan mora popraviti besednjak. Prihaja 
iz države z malo prebivalci.« Ni velikih in majhnih držav. Luksemburg ni majhna država, pa ima 
manj prebivalcev kot mi. Vprašanje je, kako vstopiš v parlament: kot šleva in luzer ali suvereno. 
Natančno tudi pogledajo tvoje dotedanje delovanje. Referenca, da si bil minister, četudi samo eno 
leto, je zelo pomembna. Od tu naprej se moraš znajti znotraj svoje poslanske skupine in ustvariti 
zavezništva za velike stvari. 
Po lanskih parlamentarnih volitvah ste v intervjuju za Objektiv rekli, da ne vidite kombinatorike, 
po kateri bi Marjan Šarec lahko sestavil koalicijo.  
Res je. Uštel sem se.  
Dejali ste tudi, da v Marjanu Šarcu ne vidite človeka, kompetentnega za vodenje vlade. Je v 
osmih mesecih premierstva dokazal, da je vendarle kompetenten?  
Doslej še ne.  
V javnosti ima precej visoko podporo.  
Prav je bilo, da se je lotil ureditve plačnih razmerij. Leta 2012 smo sprejeli Zakon za uravnoteženje 
javnih financ, ki so ga z rahlimi odpustki izvajale vse vlade do Marjana Šarca. S tem so bile ob 
gospodarski konjunkturi stabilizirane javne finance. Javna poraba se je skrčila, gospodarstvo je 
zraslo in nastalo je dovolj prostora, da se je Šarec zdaj lahko lotil zvišanja plač. Vprašanje pa je, 
kako bo rešil zdravstveni sistem, ali bo izpeljal pokojninsko reformo, kako bo nastopil, če bo prišlo 
do ohladite gospodarstva, ko ne bo mogoče samo povečevati izdatkov. Do zdaj se ni lotili še niti 
ene stvari, zaradi katere bi mu javna podpora lahko padla.  
Kaže talent za politiko?  
Odlično igra. Zna igrati več vlog hkrati. Sam je nekoč dejal, da je moral dolgo študirati, da se je 
naučil vloge več politikov. Zdaj za vsako priložnost izbere najbolj ustrezno.  

• Zadeva Horvath: Igranje z načetim ugledom. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 11. maj 
2019 



https://www.dnevnik.si/1042885825/mnenja/komentarji/zadeva-horvath-igranje-z-nacetim-
ugledom  
Dobrega četrt stoletja je bilo kristalno jasno: poslanec ne sme biti hkrati direktor podjetja. To je 
nedvoumno zapisano tudi v priročniku, ki ga poslanci prejmejo na klop takoj, ko stopijo skozi 
parlamentarna vrata. Če poslanec v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati 
drugih funkcij, ki s poslansko niso združljive, mu po zakonu o poslancih mandat preneha. 
Novopečeni poslanci, ki so dotlej vodili podjetja, so se tako prve dni po izvolitvi v parlament 
ukvarjali predvsem z vprašanjem, kako zapreti firmo oziroma komu prepustiti direktorski 
položaj. Poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha, ki je hkrati tudi predsednik 
sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, to ni skrbelo. 23. septembra lani, 
ko je potekel trimesečni rok za odpravo nezdružljivosti, je še vedno vodil podjetje Minta, d.o.o. 
Direktor je bil tudi pol leta pozneje – vse do letošnjega aprila, ko je v javnost pricurljala 
informacija, da vodi gospodarsko družbo.  
 
Tudi tedaj se Horvath ni posebno vznemirjal. Razkritje njegovega množičnega funkcionarstva je 
označil kot medijski linč in politični pritisk na poslanca madžarske narodne skupnosti. Tesnobo je 
bilo mogoče zaznati pri mnogih drugih parlamentarcih. To, kar je bilo četrt stoletja kristalno jasno, 
ni bilo več jasno. Predsednik mandatno-volilne komisije (MVK) je izpostavljal, da zakon o poslancih 
kot nezdružljivo izrecno opredeljuje članstvo v nadzornem odboru, ne pa tudi v upravi 
gospodarske družbe. Šele če bo nezdružljivost Horvathovih funkcij ugotovila KPK, bo imela naša 
komisija osnovo za odločanje, so sklenili člani MVK. Ta sklep ni bil sprejet brez fige v žepu: neredki 
so pričakovali, da se KPK, ki je več mesecev zavračala presojanje v zadevi Horvath, dela ne bo lotila. 
A se ga je. K temu so morda prispevale tudi ostre kritike parlamentarcev, češ da je KPK nekoristna 
in nepotrebna institucija. Ugotovitve KPK pa so jasne: Horvathovo opravljanje funkcije poslanca in 
vodenje Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti je nezdružljivo, do aprila letos pa 
je bilo nezdružljivo tudi njegovo vodenje podjetja Minta. K temu je predsednik komisije Boris 
Štefanec dodal še svoje mnenje, da bi državni zbor moral ugotoviti prenehanje Horvathovega 
poslanskega mandata, s čimer se strinjajo tudi nekateri največji pravni strokovnjaki. 
Čeprav KPK poslancem manevrskega prostora za izogibanje tako rekoč ni pustila, se ti ne dajo. 
Počakati je treba, da se izteče rok, ki ga je Horvathu za odpravo nezdružljivosti dala KPK, izgovor za 
neukrepanje iščejo nekateri. Drugi, ki so Štefanečevo komisijo pozivali k presojanju zadeve 
Horvath, zdaj izpostavljajo, da KPK odloča po drugem zakonu kot državni zbor. Tretji iščejo ozadja, 
zakaj je protikorupcijska komisija po dolgotrajnem molku sploh vzela pod drobnogled zadevo 
Horvath…  
Možnih razlogov za ščitenje poslanca Horvatha je več. Za del desne politike je zagotovo 
pomembno, da je ta blizu madžarskemu premierju Viktorju Orbanu. K molčečnosti dela koalicije bi 
lahko prispevalo to, da sta poslanca narodnih manjšin z vladajočimi podpisala dogovor o 
sodelovanju. Nekateri izražajo zaskrbljenost, da bi se v primeru Horvath ponovila zgodba izpred 
štirih let, ko je ustavno sodišče poslancu SDS Janezu Janši vrnilo mandat. Ob tem spregledajo, da 
gre tokrat za povsem drugo zakonsko osnovo. Pri četrtih je zaznati poslansko solidarnost.  
Eno je gotovo: če poslanci nezakonitega ravnanja svojega kolega ne bodo sankcionirali, se bo še 
znižal že tako nizek ugled državnega zbora. Kako pričakovati, da bodo zakone spoštovali drugi, če 
jih ne spoštujejo tisti, ki jih sprejemajo. Prav tako je mogoče sklepati, da KPK, ki je le opravila svojo 
nalogo, v primeru, da državni zbor ne bo ravnal integritetno, ne bo molčala.  

• #foto »Vojsko na mejo«, so vzklikali v Črnomlju. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 
11. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042885832/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/v-crnomlju-protest-za-
varovano-mejo  
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V soboto popoldne je v Črnomelj na protest “za varovano mejo in varnost občanov” prišlo okoli 
300 ljudi, večinoma iz krajev, kjer se s prebežniki (še) ne srečujejo. A protest je bolj spominjal na 
shod SDS, saj ni manjkal nihče, ki v stranki kaj velja.  
 
Okoli tristo ljudi, večinoma iz drugih koncev Slovenije, »oboroženih« s transparenti in slovenskimi 
zastavami, se je v soboto popoldne zbralo na protestu za varovano mejo in varnost občanov v 
Črnomlju, ki ga je pripravila tamkajšnja Civilna iniciativa proti migrantskemu centru. »Hočemo 
živeti v varni državi! Ujemi in spusti ni varovanje meje! Očistimo Belo krajino smeti! Dovolj nam je, 
zbudi se, Slovenija!« in podobne napise na transparentih so nosili sicer mirni protestniki, ki so se 
po dobri uri razšli. Je pa protest bolj spominjal na shod SDS, saj so v Črnomelj prišli vsi, ki v stranki 
SDS kaj pomenijo, in njihovi podporniki. 
»Kdor ima dokumente, naj gre čez, kdor jih nima, pač ne« 
Glavni povod za protest je bila nedavna ugrabitev 79-letnega Belokranjca Mirka Moravca. Včeraj 
so na protestu prebrali tudi njegovo pismo, v katerem je med drugim zapisal, da so ga pomisleki o 
resničnosti njegove zgodbe in trpljenja, ki so se pojavili na družabnih omrežjih, silno prizadeli.  
 
»Prišli sva na protest, da Sloveniji povemo, kaj se dogaja na naši meji. Prebivalci tukaj se počutimo 
zatirane in prikrajšane za marsikaj. Ne moremo se več prosto gibati, zaklepamo se v stanovanja, 
zaklepamo avtomobile, čevljev ne puščamo več zunaj. Enostavno se ne počutimo več svobodne, 
varne,« je dejala Nada Moravec iz Zapudja. Marija Veselič iz Adlešičev pa je dodala: »Pri nas ni 
nobene varnosti. Živim tik ob Kolpi in vsak dan videvamo prebežnike. Saj jim daš vodo in veš, da ti 
nič nočejo, toda občutek je zelo neprijeten, sploh če živiš sam tako kot jaz. Tudi v gozdu se najde 
vse sorte, nahrbtniki z oblačili, smeti, nekateri jim nastavljajo cele kartone mleka. Le kakšnih 
dvesto metrov od svoje hiše sem naletela na njihov tabor, a ko je prišla policija, jih ni bilo več 
tam.«  
Velika večina ljudi na protestu je bila vendarle iz drugih koncev Slovenije. »V našem kraju se res ne 
srečujemo z begunci, a ker je mož iz Brežic in sva pogosto tam, vem, kaj ljudje ob meji doživljajo. 
Ljudem moramo dati podporo, zdaj pa je vlada na vrsti, da nekaj naredi,« je dejala Berta Kržan iz 
okolice Domžal. Jože Hrovat iz okolice Šmarja pri Jelšah pa je prepričan, da bodo prebežnike kmalu 
srečali tudi na njegovem koncu. »Po mojem mnenju je treba meje zapreti. Šengenska meja je in 
kdor ima dokumente, lahko pride, kdor jih nima, pač ne. Seveda je treba poslati vojsko na mejo.«  
Povabili so ves politični vrh 
Po besedah Maje Kocjan, vodje belokranjske civilne iniciative, želijo s protestom apelirati na vlado, 
da je skrajni čas za ukrepanje. »Na težave prebivalcev ob meji opozarjamo že dve leti in pol, 
dogodek izpred nekaj dni (ugrabitev starejšega gospoda v Beli krajini, op. a.) je vsekakor dokaz, da 
policija ne obvladuje situacije. Naša glavna zahteva je, da se meje in seveda tudi naše občane bolj 
konkretno zavaruje.« Kot dodaja, so na protest povabili vse parlamentarne stranke, predsednika 
vlade in države, občinske svetnike, župane, ministra. »Če je kdo res zlorabil današnji protest za 
svojo politično kampanjo, je to njegova stvar, nas to ne moti. Naš glavni namen je bil, da se nekaj 
stori,« je dejala.  
Shoda so se udeležili tudi predstavniki civilnih iniciativ iz Škofij in Ilirske Bistrice, ki so v kratkem 
napovedali še bolj množičen shod v Ljubljani, pa tudi bistriški župan Emil Rojc, ki je dejal, da je vse, 
kar zahtevajo, »dosledno spoštovanje zakonodaje pri varovanju državne meje. V zadnjem času 
pogosto slišimo, da je Slovenija varna država. Toda nekaj deset kilometrov od državne meje, tam, 
kjer mi živimo, prav gotovo ni varna,« je še dejal. 
Slovenska vojska (SV) je na zaprosilo policije že poslala okrepitev na južno mejo, ima pa tudi 
pripravljene enote, da lahko vsak trenutek okrepi prisotnost, je v soboto dejal obrambni minister 
Karl Erjavec. Kot so pojasnili v SV, so za sodelovanje pri varovanju južne meje v soboto dodatno 
angažirali 35 pripadnikov. 

https://www.dnevnik.si/1042885561/kronika/migranti-naj-bi-v-beli-krajini-ugrabili-domacina


• Evropska čistilna sredstva. Ervin Hladnik Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 11. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042885737/mnenja/komentarji/evropska-cistilna-sredstva  
Ali Evropska unija lahko reši samo sebe? Vprašanje je bilo včasih simpatično postavljati 
Madžarski in Poljski. Tuje ni bilo niti Sloveniji in je postalo aktualno tudi za sodobno Italijo. Zdaj 
ga je mogoče razviti za celotno Unijo.  
Je nujen zdrs v avtoritarnost vzhodnoevropskih držav, politično dvoličnost britanskega 
strankarskega sistema in parlamentarno mrtvoudnost preostalih članic zahoda? Ker so evropske 
volitve pred vrati, bi bilo zabavno slišati razpravo o nekaterih ključnih političnih zadregah 
evropskih državljanov, ki so se na eni strani naveličali liberalne demokracije, na drugi pa nikoli niso 
imeli priložnosti izkusiti, kakšno zvezo ima parlamentarna igra z njihovim vsakdanjim življenjem v 
demokratični družbi. Dvajset let je bilo premalo. Neliberalna demokracija je navada, ki se je človek 
težko otrese. Pa je prav tako nora, kot je bil nor enostrankarski pluralizem, če se ga kdo še spomni. 
Nekoliko presenetljivo se zdi vedno bolj privlačen tudi v utrjenih zahodnih demokracijah. Kot 
uspešne se kažejo primitivne politične ideologije in robate politične prakse, ki so v enem stoletju 
kontinent dvakrat pripeljale v veliko nesrečo.  
Taka, kot se zdaj kaže bližnja prihodnost Unije, res ni videti lepa. Pa vendar bi morala z nekaj 
politične racionalnosti na trdnih temeljih razsvetljenstva znati rešiti samo sebe. Vsaj razumljivo 
diskusijo o tem, kako razumeti svobodo posameznika kot političnega bitja, bi bilo zabavno slišati. 
Kaj je svobodni trg, smo videli, in zdi se, da tam ni rešitve.  
Priložnosti za resno politično debato ni tako malo. V Ljubljano je pravkar prišel Carles Puigdemont. 
Katalonski politik je najbolj slaven politični ubežnik Evropske unije. V sebi združuje vse paradokse, 
slepe ulice in zadrege sodobne politične Evrope. Predvsem zadrega je zanimiva. Noben slovenski 
državni politik ni pokazal veselja nad tem, da bi se z njim uradno srečal. Pripeljal ga je odhajajoči 
slovenski evropski poslanec Ivo Vajgl, ki ne namerava več kandidirati. Puigdemont je pristal kot 
gost Ljubljane na zasebnem obisku.  
Vendar je to v celoti političen obisk. V mestu je začel svojo kampanjo za evropskega poslanca, ker 
na majskih evropskih volitvah kandidira s podporo koalicije katalonskih strank. V Španiji je obtožen 
upora, za kar je predpisana zaporna kazen 25 let. Kot legalno izvoljen voditelj Katalonije je v 
demokratičnem parlamentu uspešno izglasoval referendum o osamosvojitvi Katalonije. S 
seštevanjem treh instrumentov demokracije je postal politični kriminalec, ki ni bil izročen Španiji 
samo zaradi posebnosti v belgijski zakonodaji, ki ne izključuje azila tudi za državljane članic EU. 
Klasična evropska tema, zavozlana med suverenost in tesnejšo politično integriranost. O 
morebitnem razvozlanju bodo odločale evropske volitve.  
Pa vendar tudi noben od kandidatov za evropskega poslanca ni izrabil priložnosti, da bi se z njim 
javno pogovoril o nenavadnem fenomenu političnih zapornikov, političnih izgnancev in političnih 
beguncev znotraj schengenskih meja. Puigdemont ni čisto osamljen. Julian Assange je sedem let 
preživel na londonskem veleposlaništvu Ekvadorja, ki mu je dal politično zatočišče. Assange je 
avstralski državljan, vendar je ujet v mrežo evropskih policij in sodstva. Njegov zločin je, da je na 
svoji spletni strani objavil tajne ameriške dokumente o vojni v Afganistanu in Iraku ter tajne 
depeše ameriškega zunanjega ministrstva. Tam je bilo zapisano, kako naš svet v resnici deluje. 
Assange je ustanovil mrežo, ki je žvižgačem omogočila razkrivanje vojnih zločinov, kršitev 
človekovih pravic in korupcije. Tako kot Puigdemontova zadrega bi moralo biti tudi to vprašanje 
del predvolilnih razprav. Ob njej bi bilo mogoče tudi razčistiti, kako je nekdanji makedonski 
premier Nikola Gruevski dobil politično zatočišče na Madžarskem za bistveno manj zanimive 
zločine od Puigdemontovih in Assangeevih. V Makedoniji ga hočejo za dve leti zapreti zaradi 
korupcije. Pa je od vseh treh edini dobil pošten status političnega begunca v članici EU. 
Nekakšno zvezo to mora imeti s tistimi ljudmi, za katere vsi kandidati razlagajo, kako bi radi 
vzpostavili stik z njimi. 

https://www.dnevnik.si/1042885737/mnenja/komentarji/evropska-cistilna-sredstva


Namesto tega z zelo barvitih zornih kotov slišimo razpravo o črpanju evropskih sredstev. Na 
evropskih sredstvih temeljijo razvoj znanosti, obnova mestnih središč, razvoj podeželja in 
kanalizacijska mreža. Pa to ni slovenska specifika. Tako se pogovarjajo od Sofije do Varšave. 
Evropska unija je bencinska črpalka. Črpamo. Evropska sredstva so počistila vzhodnoevropska 
mesta in naredile vasi prijetne za oko. So edino vezno tkivo med vzhodom in zahodom. Po 
dvajsetih letih je to sporočilo dolgočasno. 
Ali se ne bi z enakim žarom skregali zaradi vprašanja političnih pravic? Evropa to zna narediti. 
Aprila je evropski parlament potrdil direktivo o varnih kanalih za žvižgače. Podjetja v EU bodo 
dolžna ustvariti mehanizme, prek katerih bodo žvižgači brez strahu pred povračilnimi ukrepi lahko 
prijavljali kršitve prava Unije o utaji davkov, korupciji in javnih naročilih. Ker je EU predvsem zveza 
trgovcev, se najbolj ukvarja z utajo davkov. Vendar daje prostor tudi prijavam kršitev varovanja 
okolja, javnega zdravja in varnosti. 
Tako preprosto je to. Ena evropska direktiva lahko postavi mejo med kriminalom in političnim 
aktivizmom. V strogem uradniškem jeziku evropskih institucij bi mirno lahko ustvarila mehanizme, 
na podlagi katerih bi šli kriminalci v zapor, preganjani politični aktivisti pa bi dobili zaščito. To je 
bila ena lepših želja vseh, ki so se leta 2004 veselili članstva v EU. Da nas skupna evropska 
zakonodaja ščiti pred možnostjo, da bomo ponovno živeli v objemu norih režimov. O tem bi se bilo 
super ponovno pogovoriti. 

• Zgodovinska fronta: Avstrija želela Slovence odrezati od drugih južnih Slovanov. Ernest 
Sečen. Dnevnik, Ljubljana, 11. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042885745/magazin/zgodovinska-fronta/zgodovinska-fronta-avstrija-
zelela-slovence-odrezati-od-drugih-juznih-slovanov  
V času, ko se je prva svetovna vojna vse bolj zanesljivo prevešala proti svojemu zaključku, je 
postajalo tudi vse bolj jasno, da Avstro-Ogrske, kakršna je bila do tedaj, ne bo več. To so že leta 
1917 z vsebino majniške deklaracije, podprte z 200.000 podpisi, s katero so zahtevali združitev 
južnih Slovanov v avtonomno enoto, dali jasno vedeti pripadniki jugoslovanskega kluba v 
dunajskem državnem zboru.  
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V njihovem imenu jo je prebral predsednik zbora dr. Anton Korošec. Kljub temu si je avstrijska 
vlada pred nujnimi spremembami vztrajno zatiskala oči in še naprej vrtela isto vreteno kot v času 
pred vojno, ko je ostala gluha tudi za predloge slovanskih poslancev, ki so glede na dejstvo, da so 
bili Slovani v monarhiji najštevilnejši, zahtevali preureditev državne ureditve iz dualizma v 
trializem. Še več! Zadnji predsednik avstro-ogrske vlade Ernst Seidler, ki je slovanske narode 
dodatno razburjal s svojimi tezami o razdelitvi Češke na okrožna glavarstva, med katerimi bi 
nekatera bila nemška, o združitvi Slovencev s preostalimi južnoslovanskimi narodi ni hotel niti 
slišati, hrvaške dežele ter Bosno in Hercegovino pa bi pripojil k madžarski državi.  
Jugoslovanskemu in češkemu narodu! 
V dobi, ko je vsled absolutistične odločitve Seidlerjeve vlade poslanska zbornica proti volji njene 
večine odgodena in ko se pripravljajo dalekosežne ustavne izpremembe preko glav in proti volji 
udeleženih narodov, sta se zbrala Jugoslovanski klub in Češki Svaz na skupno sejo, da v imenu obeh 
narodov solidarno podasta to - le izjavo:  
Poslanci naroda S. H. S. in Čehov z največjim ogorčenjem ugovarjajo proti vsem poskusom vlade, 
da brez sodelovanja naših narodov in proti njim z naredbami izpremeni davno preživelo in od 
narodov nepriznano ustavo; posebno ugovarjajo, da se sedaj osnujejo od nemških šovinistov 
izsiljena okrožna glavarstva na Češkem. Obenem pa protestirajo proti napovedi državnopravnega 
odcepljenja slovenskih dežel od celokupnega naroda S. H . S. Namen te odcepitve je germanizacija 
in nemška invazija na Jadransko morje. (…) 
Domovina, 10. maja 1918 
Seidlerjeve tri napake.  
Dunaj, 7. maja. V parlamentu je danes živahno kakor ob dnevih plenarnih sej. Vse velike stranke 
imajo sestanke, na katerih se razpravlja o političnem položaju. Vedno bolj prodira nazor, da je 
Seidlerjeva vlada storila usodepolne korake, ko se je podala na Wolfovo pot in parlamentarni 
vremenski proroki že iščejo — novega ministrskega predsednika (…). 



Najusodepolnejše pa se zdi političnim krogom, da je Seidlerjeva vlada s svojim nastopom proti 
Slovencem pokazala, da sploh nima zmisla za nacijonalne probleme. Čul sem danes iz ust, ki sicer 
nerade govorijo proti vladi, da se je Seidler v tem oziru pokazal pravega političnega krojača 
šušmarja. Jugoslovansko vprašanje se mu zdi očividno kakor kos blaga, ki ga lahko režeš, kakor se ti 
bolj prilega. Seidler je vzel škarje ter je nas Slovence odrezal od živega jugoslovanskega telesa – 
voil a tout. Taki krojači bodo rezali narode in s tem monarhijo v živo telo tako dolgo, da krvavitve 
ne bo mogoče ustaviti. (…) 
Slovenski narod, 10. maja 1918 
Knjiga o Jugoslaviji – brez Slovencev. 
L. v. Südland je izdal knjigo »Die südslawische Frage und der Weltkrieg«. Delo je izšlo pri Manzu na 
Dunaju in stane 25 K 30 vin. Pisatelj je katoličan, jurist in poučen v narodnem gospodarstvu. Peča 
se tudi z antropologijo in s sociologijo; pozna jugoslovanske jezike in je politično še precej zmeren. 
Piše, da tvorijo jugoslovanske dežele najnevarnejšo točko v državi. Korist celotne države zahteva, 
da se reši tako, da se kolikor mogoče malo zmaja pravni red monarhije. Trializem odklanja. 
Združena Jugoslavija naj postane odvisna od obeh držav monarhije in bodi njuna skupna last tako, 
da se njena samouprava kolikor mogoče malo omejuje in naj se brez potrebe ne veže politični, 
kulturni in gospodarski njen razvoj. Značilno za pisateljev duh je, ker Slovencev niti ne omenja. 
Südland si predstavlja rešitev jugoslovanskega vprašanja takole: 
1. Združijo se Hrvatska, Slavonija, Dalmacija in Bosna in Hercegovina, 
2. Tako združena ozemlja tvorijo skupno ozemlje Avstrije in Ogrske. (…) 
Südlandova Jugoslavija brez Slovencev, katerih Südland ne pozna, bi obsegala 106.000 štirijaških 
kilometrov s približno 5 ½ milijona prebivalci, in sicer 3 ½ milijona Hrvatov, približno 1 ½ Srbov in 
približno (po Südlandovi cenitvi) pol milijona Nemcev, Mažarov, Italijanov in drugih Slovanov. 
Slovenec, 13. maja 1918 
Shod na Bizeljskem. 
V nedeljo dne 12. t. m. se je vršil veličasten slovensko-hrvatski shod na Bizeljskem. Obširni 
zborovalni prostor je napolnila gosta množica, ki je štela več tisoč duš. Shoda so niso udeležili le 
zavedni Slovenci iz okolice, ampak so prihiteli nanj tudi zelo mnogi Hrvati iz Brdovca, Dobove, 
Zaprešiča, Klanjca in Zagreba. Ko je prišel načelnik Jugoslovanskega kluba na zborovanje, so ga 
navzoči iskreno in burno pozdravili. Avstrijska vlada je Hrvatom iz druge državne polovice 
prepovedala, da bi na shodu govorili, zato so zastopniki bratskega naroda iz Banovine pozdravili dr. 
Korošca pred zborovanjem. V imenu Hrvatov ga je nagovoril poslanec Živko Petričić, ki je 
poudarjal, da nas Seidler ne bo raztrgal, da hrvatska zvestoba ostane trdna in da so Hrvatje radi 
pripravljeni tudi na žrtve, če so potrebne za narodno svobodo. (…) Zborovalci so z velikim 
zanimanjem poslušali govornike in jim ves čas živahno pritrjevali. 
Slovenec, 14. maja 1918 
Resolucije na manifestativnem shodu  
na Bizeljskem se glase: Narodni jugoslovanski shod na Bizeljskem, ki se je vršil dne 12. maja 1918, 
je sklenil soglasno: 1. Neomejeno zaupanje Jugoslovanskemu klubu na Dunaju, posebno 
njegovemu predsedniku dr. A. Korošcu in ga prosi, naj nadalje vztraja v boju za osvoboditev naroda 
Hrvatov, Slovencev in Srbov v trdni slogi z bratskim češkim narodom. – Protestira proti poskusu dr. 
Seidlerja in Wekerla razdvojiti Slovence od Hrvatov in Srbov in končno protestira proti 
izdajalskemu Stadler-Pilarjevemu nastopu, s katerim se podpira naše narodne nasprotnike s tem, 
da se odreka bratov Slovencev. 
Slovenec, 16. maja 1918 
Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib. 

• Slovenska vojska za varovanje južne meje dodatno angažirala 35 pripadnikov. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 12. maj 2019 



https://www.dnevnik.si/1042885878/slovenija/slovenska-vojska-za-varovanje-juzne-meje-
dodatno-angazirala-35-pripadnikov-   
Slovenska vojska (SV) je na zaprosilo policije že poslala okrepitev na južno mejo, ima pa tudi 
pripravljene enote, da lahko vsak trenutek okrepi prisotnost, je v soboto ob robu slovesnosti v 
Topolšici dejal obrambni minister Karl Erjavec. Kot so pojasnili v SV, so za sodelovanje pri 
varovanju južne meje v soboto dodatno angažirali 35 pripadnikov. 
 
Trenutno je v dnevni izmeni angažiranih 66 pripadnikov SV, od tega jih je 31 na različnih lokacijah v 
redni izmeni, 35 pa jih je SV dodatno angažirala v soboto na območju Policijske postaje Ilirska 
Bistrica, so danes za STA pojasnili v SV. Policija in vojska sta se tako odzvali na povečan obseg 
nezakonitih prehodov meje, na kar opozarjajo prebivalci ob meji, dodatno pa jih je vznemirila 
sredina ugrabitev 79-letnega Belokranjca, katere so osumljeni štirje tujci, ki so nezakonito vstopili 
v državo. Tri so italijanski varnostni organi prijeli in predali slovenski policiji, za vse pa je 
preiskovalni sodnik odredil pripor. 
Glede dogajanja je Erjavec v soboto na slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne v 
Topolšici še povedal, da sta z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem ves čas v 
neposrednem kontaktu in dnevno usklajujeta potrebe, operativno pa to izvajata generalna 
direktorica policije Tatjana Bobnar in načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc. »Lahko pa 
povem, da imamo pripravljene enote, da lahko v vsakem trenutku tudi okrepimo prisotnost 
Slovenske vojske na južni meji, seveda skupaj v mešanih skupinah s policijo, zato ker Slovenska 
vojska nima pristojnosti, lahko pa pomaga policiji,« je dejal Erjavec in dodal, da so glede na 
dogodke v minulem tednu že poslali nekaj okrepitev, in sicer na zaprosilo slovenske policije. 
Da so v zadnjih dneh povečali aktivnosti policije in število enot SV v občinah, kjer so ilegalni 
prehodi meje pogostejši, je v petek dejal tudi minister Poklukar. Ob tem je ocenil, da trenutno ni 
potrebe po protestih in nezadovoljstvu, saj policija obvladuje situacijo, prepričan je, da je Slovenija 
varna država in da sistem nacionalne varnosti deluje. Ne glede na to se je v soboto v Črnomlju 
zbralo nekaj sto ljudi, ki so s protestnim shodom in podpisom peticije opozorili na težave ljudi, ki 
živijo ob meji, zaradi nezakonitih migracij. Vlado so pozvali, naj zaščiti mejo ter zagotovi varnost 
ljudi in njihovega premoženja. Zahtevali so tudi spremembo azilne zakonodaje. 
Slovenska vlada je sicer januarja ministrstvu za notranje zadeve namenila dodatnih 15 milijonov 
evrov letno za projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih 
migracij. Sredstva so namenjena za plačilo delovne uspešnosti policistom in nekaterim na 
ministrstvu za notranje zadeve iz naslova povečanega obsega dela. Policija je nedavno podala tudi 
dodatne predloge za ukrepanje, med drugim za postavitev dodatne panelne ograje. 
Minister Erjavec se je v soboto v Topolšici sicer odzval tudi na interpelacijo, ki jo je proti njemu 
vložila poslanska skupina SDS. Dejal je, da je neutemeljena in prazna ter da gre za politično 
dejanje. »Je pa pomembna zlasti s tega vidika, ker se je pokazalo, da stranka, ki je vložila 
interpelacijo, želi spolitizirati Slovensko vojsko. Zame je nerazumljivo, da zato, ker je bil brigadir 
Slovenske vojske razrešen po postopku, ki smo ga imeli že neštetokrat, odkar obstaja Slovenska 
vojska, da se ena stranka postavi kot odvetnik in govori o tem, da je ta razrešitev nezakonita in da 
je bila zlorabljena obveščevalno varnostna služba. Ta je opravljala naloge v skladu z zakonom, to je 
že povedala stroka,« je dejal minister. Erjavec meni, da gre predvsem zato, »ker so ugotovili, da 
smo z nekaterimi potezami, tudi s tem, ko smo imenovali novo načelnico Generalštaba, prvo 
žensko na svetu, ki vodi eno od vojska, gotovo povzročili nek nemir zlasti v smislu, da stranka SDS 
očitno ne bo več imela tistega vpliva v Slovenski vojski, ki ga je imela doslej«. 
Poslanska skupina SDS Erjavcu med drugim očita zlorabo vojaške obveščevalne službe, nezakonito 
razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca ter laži in zavajanje. 

• Avstrija in še pet držav podaljšuje nadzor na svojih mejah. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. 
maj 2019 

https://www.dnevnik.si/1042885878/slovenija/slovenska-vojska-za-varovanje-juzne-meje-dodatno-angazirala-35-pripadnikov-
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https://www.dnevnik.si/1042885870/svet/avstrija-in-se-pet-drzav-podaljsuje-nadzor-na-svojih-
mejah-  
Šesterica evropskih držav je z današnjim dnem obnovila nadzor na notranjih schengenskih mejah 
za novih šest mesecev. Med njimi je tudi Avstrija, ki izvaja nadzor na meji z Madžarsko in tudi 
Slovenijo. 
 
 
Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska, Danska ter nečlanica EU Norveška nadzor na notranjih mejah 
schengenskega prostora, kjer naj ga sicer ne bi bilo, izvajajo že od leta 2015. 
Države izvajanje nadzora utemeljujejo z varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker da zunanje 
meje EU oz. schengenskega območja niso dovolj zavarovane pred nezakonitimi migranti. 
V skladu z določili je nadzor na notranjih mejah načeloma mogoče uvesti za šest mesecev, ob 
strinjanju Evropske komisije pa ga je mogoče tudi podaljšati. Sedanje obdobje se je izteklo v 
soboto, nadzor pa je šesterica zdaj podaljšala še vsaj do novembra. 
Slovenija sicer že dlje časa nasprotuje, da bi Avstrija še naprej izvajala nadzor na avstrijsko-
slovenski meji, ker da dobro varuje zunanjo schengensko mejo. To je v začetku tedna na 
dvodnevnem obisku na avstrijskem Tirolskem izpostavil tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar. 
A Dunaj vztraja, da je število nezakonitih migrantov še vedno previsoko. 

• Prisegel novi predsednik Severne Makedonije Pendarovski. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. 
maj 2019 

https://www.dnevnik.si/1042885889/Svet/prisegel-novi-predsednik-severne-makedonije-
pendarovski  
V sobranju je za petletni mandat danes prisegel novi predsednik Severne Makedonije Stevo 
Pendarovski. V prvem govoru po prisegi je dejal, da bo predsednik vseh državljanov. Dodal je, da 
bo povabil opozicijo k sodelovanju in se zavzemal za pridružitev države zvezi Nato in EU, ne bo 
pa prenesel nepotizma, kriminala in korupcije. 
 

 
Slika: Stevo Pendarovski med prvim govorom po zaprisegi za novega predsednika Severne 
Makedonije. (Foto: AP)  
 
V govoru je izpostavil, da ima Severna Makedonija dobre odnose z vsemi sosednjimi državami. 
Dejal je tudi, da bo okrepil diplomatsko dejavnost s ciljem, da država čim prej postane članica Nata 
in začne proces pridruževanja k EU. Dodal je, da bo »predsednik vseh državljanov, tudi tistih, ki 
niso glasovali za njega«, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. 
Obžaloval je, da je »Severna Makedonija država, ki je izrazito politično razdeljena", in ocenil, da je 
to "posledica obnašanja domačih politikov". Kot prvo nalogo si je zadal sodelovanje z opozicijo, 
poudaril pa je tudi, da bo "ščitil pravice narodnih manjšin, ker je zaščita manjšine pred samovoljo 
večine temelj demokracije«. 
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Obljubil je tudi, da bo dvignil raven gospodarskega razvoja in vodil politiko ničnega dopuščanja 
kriminala, korupcije in nepotizma, ker »vse to zmanjšuje zaupanje v institucije in mlade sili, da 
odhajajo iz države«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. 
Glede medetničnih odnosov v državi je dejal, da je »najvažnejše dejstvo, da vse etnične skupine v 
državi Severno Makedonijo imenujejo za svojo«. Ob tem je ocenil, da je na Balkanu to redkost. 
Po njegovem mnenju so tudi potrebne sistemske in kadrovske rešitve v državi, govor pa je zaključil 
z mislijo »nimamo rezervne očetnjave, ki bi jo lahko imenovali svoj dom, naj bo Severna 
Makedonija večna«. 
Na nagovoru številni politiki 
Na nagovoru so bili med drugim prisotni poslanci, člani vlade, bivša predsednika Gjorge Ivanov in 
Branko Crvenkovski, načelnik generalštaba severnomakedonske vojske, guvernerka narodne banke 
in predstavniki sodne veje oblasti. 
Iz tujine so se inavguracije udeležili srbski predsednik Aleksandar Vučić, bolgarski predsednik 
Rumen Radev, albanski predsednik Ilir Meta, kosovski predsednik Hashim Thaci, ministra za 
zunanje zadeve Grčije in Črne gore, namestnika ministrov za zunanje zadeve Turčije in Poljske ter 
visoki predstavnik urada slovenskega predsednika, poroča Mia. 
Povabljeni so bili tudi predsednik Evropske komisije Jean-Cladue Juncker, visoka zunanjepolitična 
predstavnica EU Federica Mogherini, evropski komisar za širitev Johannes Hahn in generalni 
sekretar Nata Jens Stoltenberg, a se nihče od njih ni udeležil slovesnosti. 

• Cerar italijanskemu kolegu predlagal skupne policijske patrulje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
13. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042885998/slovenija/1042885998  
Zunanji minister Miro Cerar je danes v Bruslju italijanskemu kolegu Enzu Moaveru Milanesiju 
predlagal skupne policijske patrulje ob italijansko-slovenski meji za učinkovito preprečevanje 
nezakonitih prehodov. To sem predlagal, da bomo italijanski strani zelo jasno pokazali, da si 
želimo krepiti zaupanje, je izpostavil. 
 
 
Notranji nadzor v schengnu je za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija duh schengna, evropsko 
povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in 
migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben, je pojasnil 
minister. 
Italijanski minister je po Cerarjevih navedbah pobuda sprejel pozitivno. Sedaj bosta o njej oba 
obvestila ministra za notranje zadeve, sredi meseca bodo o tem razpravljali generalni direktorji 
obeh policij, je še povedal slovenski minister. 
Cerar se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev skupnih patrulj, saj da je treba čim prej zajeziti 
nezakonite prehode meje in dati zelo jasen znak kriminalcem, ki nezakonite tokove spodbujajo, da 
mislijo resno. Kdaj točno bodo lahko vzpostavili skupne patrulje, Cerar ni znal oceniti. 
EU in vse njene članice se morajo po Cerarjevih besedah truditi, da bodo izvažale stabilnost in 
varnost, saj sicer tvegajo, da bodo uvažale nestabilnost. Ključni pri tem so učinkovit nadzor 
zunanje meje, sodelovanje in podpora državam, kjer krize izvirajo, je izpostavil. 
Na vprašanje, zakaj ne predlaga skupnih patrulj tudi na slovensko-hrvaški meji, je Cerar odgovoril, 
da slovenska policija za zdaj zelo dobro sodeluje s hrvaškimi organi in da za zdaj ni bila podana 
ocena, da bi bilo treba tudi tam uvajati skupne patrulje. Če bi bila, pa se bo zavzel za kaj takega, je 
dodal. 
Minister je ob tem opozoril, da je preprečevanje nezakonitih prehodov meje resnično postalo 
ključno, na kar kaže tudi nedavni dogodek v Beli Krajini. 

https://www.dnevnik.si/1042885998/slovenija/1042885998


Spomnil je, da se je kot premier v letih 2015 in 2016 zelo intenzivno soočal z migracijskimi pritiski, 
ter izrazil željo, da bi kot takrat tudi zdaj uspela vlada uspešno in brez incidentov omejiti 
migracijske tokove. 

• Mlinarjeva pozvala Dunaj k odpravi nadzora na meji s Slovenijo. STA. 13.5.2019 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042885984  
Vodilna kandidatka liste SAB na evropskih volitvah Angelika Mlinar je danes sporočila, da je kot 
avstrijska evropska poslanka avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu danes poslala odprto pismo, 
v katerem ga je ponovno pozvala naj odpravi »popolnoma neupravičen in neutemeljen nadzor na 
meji med Avstrijo in Slovenijo«. Na novinarski konferenci v Ljubljani je Mlinarjeva, ki prihaja iz 
politične družine evropskih liberalcev (Alde), pojasnila, da je nadzor na meji »neevropska poteza, ki 
ne rešuje nobene težave, ampak ustvarja nove probleme za Slovence, ki delajo v Avstriji, škoduje 
odnosom med državama in predvsem slovenskemu gospodarstvu«. Sta 

• Predsednik DS s predstavniki koroških Slovencev o sodelovanju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
14.05.2019  

https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=koro%C5%A1ki+slovenci  
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca se danes mudi na prvem obisku na avstrijskem Koroškem, 
kjer se je z gospodarskimi in političnimi predstavniki koroških Slovencev pogovarjal o možnostih 
sodelovanja, za katero so zelo odprti. Povabil jih je na obisk v državni svet.  

• Na območju Ilirske Bistrice odkrili 74 ilegalnih prebežnikov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. 
maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886080/kronika/na-obmocju-ilirske-bistrice-odkrili-74-ilegalnih-
prebeznikov  
Policisti iz Ilirske Bistrice so od ponedeljka zjutraj do danes obravnavali 74 ilegalnih prehodov 
državne meje. Tujce, med katerimi je največ državljanov Afganistana, bodo danes vrnili hrvaškim 
varnostnim organom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Na območju PU Ljubljana so 
medtem prijeli 10 tujcev, med katerimi je eden zaprosil za azil. 
 
 
Policisti so v zapuščenem objektu na območju Malega Goljaka na ilirskobistriškem najprej odkrili 
pet državljanov Pakistana. Na kraj so napotili več patrulj, vključno z vodniki službenih psov in 
pripadniki Slovenske vojske, saj so policisti v sosednjem zapuščenem objektu opazili še več 
ilegalnih prebežnikov. 
Od 74 oseb je bilo 57 državljanov Afganistana, devet državljanov Pakistana in osem državljanov 
Alžirije. Prepeljali so jih na policijsko postajo v Ilirski Bistrici, kjer so opravili postopke in jih bodo 
danes vrnili na Hrvaško. 
Na območju PU Ljubljana so policisti prijeli in obravnavali 10 tujcev, od tega devet v naselju Novi 
Kot na območju policijske postaje Ribnica, enega pa v Ljubljani. Gre za državljane Egipta, Iraka in 
Pakistana. Med njimi je eden zaprosil za mednarodno zaščito, so zapisali na PU Ljubljana. 

• Zaprti katalonski politiki se bodo lahko udeležili ustanovne seje španskega parlamenta. 
STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886112/svet/zaprti-katalonski-politiki-se-bodo-lahko-udelezili-
ustanovne-seje-spanskega-parlamenta  
Špansko vrhovno sodišče je danes dovolilo petim zaprtim katalonskim poslancem, ki se 
zavzemajo za neodvisnost Katalonije in so bili izvoljeni na zadnjih parlamentarnih volitvah v 
Španiji, da se 21. maja udeležijo ustanovne seje novega sklica španskega parlamenta. 
 
 
Peterica je v zaporu, saj jim od 12. februarja na sodišču v Madridu sodijo zaradi njihove vloge pri 
poskusu odcepitve španske pokrajine Katalonije oktobra 2017. 
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Vrhovno sodišče jim je dovolilo, da se 21. maja udeležijo ustanovne seje parlamenta v skladu s 
pravico do udeležbe v političnem življenju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poslanci Oriol 
Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull in Jordi Sanchez ter senator Raul Romeva, ki so bili izvoljeni na 
španskih parlamentarnih volitvah 28. aprila, bodo tako na ustanovni seji lahko prisegli. V prisegi se 
zavežejo k spoštovanju španske ustave. Po koncu seje se bodo morali vrniti v zapor, je odločilo 
sodišče, ki je zavrnilo prošnjo njihovih odvetnikov, da jih izpustijo na prostost. 
Med izvoljenimi poslanci so nekdanji podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras, glavni obtoženi v 
omenjenem procesu, ki je v zaporu že 18 mesecev, tožilstvo pa zanj zahteva 25 let zapora. 
Izvoljen je bil na listi svoje stranke ERC in je tudi nosilec liste te stranke na evropskih volitvah 26. 
maja. Raul Romeva, nekdanji katalonski zunanji minister, je bil na listi ERC izvoljen za senatorja. 
Člani druge velike katalonske stranke, ki se zavzema za neodvisnost pokrajine, Skupaj za 
Katalonijo, ki so bili izvoljeni za poslance in so prav tako zaprti, pa so Jordi Sanchez, Jordi Turull in 
Josep Rull. Vodja stranke, bivši katalonski predsednik Carles Puigdemont, živi v Belgiji, kamor se je 
zatekel po neuspelem poskusu osamosvojitve Katalonije. 
Katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost pokrajine, so na volitvah dobile 22 sedežev v 
350-članskem spodnjem domu španskega parlamenta. Lahko bi imele vlogo pri oblikovanju 
parlamentarne večine, ki jo potrebujejo socialisti španskega premierja Pedra Sancheza, ki so na 
volitvah zmagali, a niso dobili potrebne absolutne večine, da bi lahko vlado sestavili sami. 

• Država zaradi arbitraže daje odškodnino, podjetnik je noče. Tomaž Klipšteter. Dnevnik, 
Ljubljana, 15. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886170/slovenija/drzava-daje-odskodnino-podjetnik-je-noce  
Prekmursko podjetje Betonski izdelki Balažic bo prejelo 200.000 evrov finančne spodbude, ker 
zaradi arbitražne razsodbe ukinja proizvodnjo na Hotizi in se preusmerja v vinogradništvo v 
Lendavskih goricah. Direktor podjetja Damijan Balažic trdi, da o dodeljeni državni pomoči ne ve 
ničesar. In da betonarne ne bo zaprl. 
 

 
Slika: Država je izplačala že 1,94 milijona evrov finančne pomoči upravičencem, ki so prijavljeni 
in prebivajo na naslovih, ki so po arbitražni razsodbi pristali na hrvaškem ozemlju. Foto: Bojan 
Velikonja  
 
Slovensko izvrševanje arbitražne razsodbe, ki je Hrvati ne upoštevajo, je marsikomu ob naši južni 
meji otežilo življenje. Na Hotizi v Prekmurju je – v skladu z razsodbo – za mejno črto pristal tudi 
proizvodni obrat družine Balažic, ki tik ob glavni cesti že skoraj štiri desetletja izdeluje betonske 
zidake in tlakovce ter ponuja prevoze in storitve z avtodvigali. Meja še ni zakoličena, zato še zmeraj 
poslujemo na slovenskem ozemlju, je vztrajen Damijan Balažic. Betonarne nikakor ne namerava 
samoiniciativno seliti, še manj pa ukiniti, je v preteklosti zagotavljal medijem.  

https://www.dnevnik.si/1042886170/slovenija/drzava-daje-odskodnino-podjetnik-je-noce


Tem navedbam pritrjujejo poslovni podatki družbe Betonski izdelki Balažic, ki jo je Damijan Balažic 
ustanovil leta 2015, ko je družinsko dejavnost prevzel od očeta Ivana. Lani je njegovo podjetje 
povečalo svoje prihodke za več kot tretjino in vseskozi posluje dobičkonosno.  
Vlada Marjana Šarca je uradno seznanjena z nekoliko drugačno stvarnostjo, razkriva gradivo v 
vladni obravnavi. Spisali so ga na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, podpisan je 
minister Zdravko Počivalšek. Iz gradiva je razvidno, da je ministrstvo januarja letos odobrilo 
podjetju Betonski izdelki Balažic državno pomoč do skupne višine 200.000 evrov, in sicer za stroške 
izgradnje vinske kleti z restavracijo in za subvencioniranje stroškov tekočega poslovanja. Zato da 
bo ministrstvo lahko prevzelo te dodatne finančne obveznosti, mora vlada projekt prej vključiti v 
načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022. 
Namesto betona bi mešali vino  
»Zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe z dne 29. junija 2017 in njene implementacije je 
vsakdanje življenje ter delo tam živečih prebivalcev oteženo,« ministrstvo za gospodarstvo 
utemeljuje odobritev državne pomoči in dodaja, da je podjetje Balažic utrpelo padec poslovanja iz 
dejavnosti proizvodnje betonskih izdelkov. Ta padec naj bi bil tudi posledica neurejenosti meje 
med Slovenijo in Hrvaško.  
Balažic je v svoji formalni vlogi za dodelitev finančne spodbude napovedal, da se zaradi arbitražne 
razsodbe ne bo več ukvarjal s proizvodnjo betonskih izdelkov in da selitve betonarne v Slovenijo ne 
more zagotoviti z lastnimi sredstvi. Zato bo opustil dejavnost betonarne, ki jo zaradi težav z mejo 
že zapira, je zapisal. Država naj mu zdaj pomaga vzpostaviti novo poslovno pot in delo na območju 
Slovenije, na novi lokaciji v Lendavskih goricah.  
Balažic: Verjetno gre za pomoto 
Dejavnost gostinstva Balažicu že prinaša dobiček, v Ložiču ima namreč kavarno, ukvarja pa se tudi z 
vinogradništvom. V Lendavskih goricah je kupil nekaj vinogradov, tam ima tudi gradbeno parcelo, 
na kateri bi zgradil vinsko klet z restavracijo, sobami za prenočišče in mini welnessom. V podjetju 
Betonski izdelki Balažic so prepričani, da bodo s to naložbo omogočili nastanek novih delovnih 
mest. S tem v zvezi so že sestankovali na ministrstvu, kjer so ocenili, da je prošnja iz Prekmurja 
utemeljena.  
Prosili smo Damijana Balažica, naj nam podrobneje pojasni svoje poslovne načrte, ki jih je opisal v 
svoji vlogi za dodelitev državne pomoči. »O tem ne vem ničesar, verjetno gre za pomoto,« je bil 
njegov presenetljiv odgovor. Betonarne torej ne zapira? »Kakšno zapiranje betonarne, kaj pa naj 
storim z našimi zaposlenimi?« je odvrnil s protivprašanjem in nato dodal, da zadeve ne bo 
komentiral.  
Zaradi arbitraže izplačali že skoraj dva milijona evrov finančne pomoči 
Država je izplačala že 1,94 milijona evrov finančne pomoči upravičencem, ki so prijavljeni in 
prebivajo na naslovih, ki so po arbitražni razsodbi pristali na hrvaškem ozemlju. Pristojno 
ministrstvo za javno upravo je do konca leta 2018 prejelo skupaj 38 vlog za finančno pomoč pri 
izbiri prebivališča. Vloge se nanašajo na 98 oseb, ki so prosile za izplačilo skupaj 2,793.500 evrov. 
Po sedem vlog je prispelo z območja upravnih enot Ljutomer in Metlika, 24 so jih spisali v piranski 
upravni enoti. Ministrstvo je doslej izdalo 35 odločb, od katerih jih je 30 že pravnomočnih. Izplačila 
so izvedli na podlagi 26 odločb, v uvodoma omenjenem skupnem znesku. Prejemniki imajo tri leta 
časa, da si v Sloveniji uredijo novo nepremičnino, obstoječa nepremičnina na Hrvaškem ostaja 
njihova.  

• Hrvaško policijo ujeli med nezakonitim vračanjem migrantov čez mejo. Alp. Dnevnik, 
Ljubljana, 15. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886202/svet/hrvasko-policijo-ujeli-med-nezakonitim-vracanjem-
migrantov-cez-mejo  
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Posnetek hrvaške policije, ko je migrante v Slovenijo pošiljala kar prek zelene meje, je slovenska 
policija predstavila že ob vrhuncu migrantske krize. Da migrante nezakonito vračajo tudi v BiH, 
pa so sedaj posneli še novinarji švicarske televizije. 
 
 
Novinarji švicarske javne radiotelevizije SFR so kot prvi uspeli dokumentirati, na kar nevladne 
organizacije opozarjajo že nekaj časa. V objektiv kamere so namreč ujeli hrvaško policijo med 
nezakonitim vračanjem beguncev čez zeleno mejo. Hrvaška policija s tem krši mednarodno in 
evropsko pravo. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da še zdaleč ne gre za osamljen primer, temveč 
da je ta praksa razširjena po praktično vsej zunanji meji EU. 
Posnetek, ki ga je SRF objavila na spletu, je nastal ob meji med Hrvaško in BiH konec aprila. Na 
njem je razvidno, kako se po cesti do zelene meje pripeljeta dva policijska kombija, nato pa še, 
kako hrvaški policisti prebežnike pospremijo do mejnega kamna in jim ukažejo, naj gredo mimo. 
Novinarji so bili na preži dva dni, medtem pa zasledili kar štiri tovrstne primere. Skupno so policisti 
v teh akcijah čez mejo nezakonito poslali okoli 70 ljudi predvsem iz Pakistana, Alžirije in 
Afganistana. 
Obljubili so jim »bosanski azil« 
Nemški strokovnjak za migracije Marcus Engler je za televizijo povedal, da hrvaška policija s 
početjem krši mednarodno in evropsko pravo in opozarja, da podobno počnejo tudi na drugih 
zunanjih mejah EU. András Léderer z Madžarskega Helsinškega komiteja (HHC) pa je za televizijo 
povedal še, da je za vsako vračilo migrantov potreben uraden postopek, četudi so migranti v 
državo prišli z nedovoljenim prečkanjem meje. Vsako osebo morajo obravnavati posebej. Prav tako 
so hrvaški policisti kršili mejni sporazum z BiH, saj so migrante čez mejo poslali brez prisotnosti ali 
vednosti bosanskih oblasti. 
Švicarski novinarji so pred mikrofon uspeli dobiti tudi nekaj migrantov, ki so jih hrvaški policisti 
nezakonito poslali v BiH. Povedali so, da so jim policisti uničili mobilnike in da so bili z njimi grobi. 
Nekateri so povedali tudi, da so jim policisti ukradli denar. Afganistanska družina je razložila, da so 
jih policisti ustavili sredi gozda in v njih uperili pištole. Ko je družina prosila za azil, pa naj bi se 
policisti smejali in jim obljubili »bosanski azil«. 

• Predor Karavanke: Dars se lahko končno začne pogajati z gradbinci. Anja Hreščak. 
Dnevnik, Ljubljana, 15. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886222/posel/novice/revizijska-komisija-zavrnila-zahtevka-
kolektor-cpg-in-ggd-v-zadevi-karavanke-  
Po naših neuradnih informacijah je državna revizijska komisija zavrnila revizijska zahtevka 
Kolektorja in GGD v primeru predora Karavanke. Dars se lahko zdaj končno začne pogajati s 
ponudniki. Pogajanja bodo predvidoma trajala več tednov, nato bodo znova analizirali izboljšane 
ponudbe, zoper končni izbor pa so seveda spet možne pritožbe. 
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Slika: Medtem ko so Avstrijci v skalo Karavank izkopali že dober kilometer predora, v Darsu spet 
trepetajo pred vnovičnim revizijskim zahtevkom neizbranih ponudnikov, ki ga bo nemara 
prinesla njihova (ponovna) odločitev o oddaji posla. Foto: Luka Cjuha 
 
Potem ko so se v Družbi za avtoceste RS (Dars) odločili, da izvajalca, ki bo gradil drugo cev predora 
Karavanke, izberejo z neposrednimi pogajanji s šestimi družbami in konzorciji, ki so se prijavili na 
razpis, sta se zoper to odločitev pritožili družbi Kolektor CPG in Gorenjska gradbena družba (GGD). 
Revizorji državne revizijske komisije (DKOM) so v minulih dneh odločili o njunih revizijskih 
zahtevkih in oba revizijska zahtevka zavrnili kot neutemeljena, saj družbama ni uspelo dokazati 
naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, so za Dnevnik potrdili pri Darsu. To 
pomeni, da lahko zdaj Dars končno začne postopek izbire izvajalca, ki bo kopal drugo cev predora 
Karavanke.  
Odločitev so iz DKOM že poslali strankam v postopku, torej obema družbama in Darsu, a do danes 
še niso prejeli povratnice, da je bila pošta vročena, zato tudi odločitev DKOM še ni javna in je 
revizorji ne komentirajo.  
Pogajanja s petimi resnimi ponudniki 
V najkrajšem možnem času bodo tako v Darsu k pogajanjem in oddaji novih, izboljšanih ponudb 
povabili šest družb oziroma konzorcijev. To so grška družba J&P-Avax S. A. (njihova osnovna 
ponudba je vredna 115 milijonov evrov), konzorcij družb Implenia Osterreich GMBH, Implenia 
Švica AG in CGP Novo mesto (njihova osnovna ponudba je znašala 114,8 milijona evrov), konzorcij 
Kolektor CPG, turška družba Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi in Riko (109,4 milijona), konzorcij Euro-
Asfalt Sarajevo in CP Ptuj (106,3 milijona), že omenjeni konzorcij GGD in češka družba Metrostav 
(104,4 milijona) ter ponudnik, ki ga je Dars izbral po prvem razpisu, to je turška družba Cengiz 
Insaat Sanayi ve Ticaret (89,9 milijona). Grška družba J&P Avax, ki je izmed naštetih oddala 
najdražjo ponudbo, v pogajanjih verjetno ne bo sodelovala, saj na Darsov poziv niso želeli niti 
dopolniti svoje ponudbe niti podaljšati garancije.  
Ker bo praviloma ključno vlogo med pogajanji odigrala ponujena cena, ob zahtevanem roku 
izvedbe in kakovosti, je prav tako pričakovati, da bo Dars tudi v neposrednih pogajanjih znova 
izbral družbo, ki jo je izbral že na prvem razpisu, a je nato prav DKOM njihov izbor razveljavila; to je 
bila turška družba Cengiz Insaat. 
Turki s svojo ceno v močni prednosti 
Turški gradbinec je s svojo ponudbo, ki je za slabih 15 milijonov evrov cenejša od naslednje 
najnižje, v močni prednosti pred preostalimi. Čeprav so tudi vsi drugi gradbinci naročniku 
pripravljeni priznati določen popust na svoje izhodiščne ponudbe, se s tem verjetno ne morejo 
približati vrednosti turške ponudbe. Če bi katera od drugih družb med pogajanji tako močno 
znižala svojo ponudbo, da bi bili cenejši od Turkov, bi bilo vsekakor presenečenje. Hkrati je direktor 
družbe Cengiz Insaat Utku Gök že decembra lani zatrjeval, da se je pripravljen pisno zavezati, da 
bodo dela končali brez aneksov, tedaj pa bi celo zmogli še uloviti predvideni rok zaključka del. 
Na razpis, ki so ga v Darsu objavili že konec leta 2017, so prejeli vsega devet ponudb. Ponudbo 
konzorcija Pomgrad ter družb Marti Švica in Avstrija v višini 140 milijonov evrov so izločili 
nemudoma, saj je presegala predvideno vrednost posla. V nadaljnji analizi ponudb in presoji, koga 
povabiti k neposrednim pogajanjem, sta nato odpadli še dve, po vrednosti naslednji najvišji 
ponudbi. To sta bili ponudba GH Holdinga in avstrijske družbe Hochtief (118,6 milijona evrov) ter 
ponudba konzorcija družb Astaldi, Cipa in Gic gradnje (117,5 milijona evrov).  
Neposredna pogajanja s ponudniki bodo praviloma trajala vsaj nekaj tednov, predvidevajo v Darsu, 
nato pa bo komisija še nekaj časa analizirala končne ponudbe gradbincev. Seveda pa so tudi zoper 
Darsov končni izbor možne – in pričakovane – revizijske pritožbe. Prezgodaj je torej za napovedi, 
kdaj bo podpisana pogodba in kdaj se bodo dela končno lahko začela. Po prvotnih načrtih naj bi 



Avstrija in Slovenija mejo prebili leta 2022, a se to glede na že pridelano polletno zamudo (do 
danes) na slovenski strani najverjetneje ne bo zgodilo.  

• Carles Puigdemont, nekdanji katalonski predsednik, zdaj politični begunec: Kar se dogaja 
Kataloniji, se tiče nas vseh. Intervju: Carles Puigdemont. Pogovarjal se je: Ervin Hladnik 
Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 15. maj 2019 

Carles Puigdemont 
https://www.dnevnik.si/1042886130/svet/carles-puigdemont-nekdanji-katalonski-predsednik-
zdaj-politicni-begunec-evropa-je-najbolj-svoboden-konec-sveta  
Carles Puigdemont je prvi pripeljal status političnega begunca iz ene države članice EU v vso 
Unijo. Če po katalonskem referendumu o osamosvojitvi ne bi zbežal iz Španije v Belgijo, bi bil 
danes politični zapornik. Njegovi kolegi iz katalonske vlade in družbenih gibanj so v Španiji že 
poldrugo leto v zaporu. Tako pa zaradi simpatičnih neskladij med špansko nacionalno 
zakonodajo in evropskim pravom nastopa na majskih evropskih volitvah kot kandidat za 
poslanca v evropskem parlamentu. Svojo predvolilno kampanjo je začel v Sloveniji. Med 
obiskom v Ljubljani je razložil nekaj svojih programskih načel. 
 

 
Slika: Carles Puigdemont. Foto: Dnevnik 
 
Katalonija je bila med referendumom o neodvisnosti deležna policijske represije, kakršne smo 
vajeni iz Egipta in Irana, vi pa ste bili cilj politične represije. Za oboje smo mislili, da zakonodaja 
to prepoveduje na ozemlju Evropske unije. Kje smo se motili?  
Ne gre imeti iluzij. Ideja Evrope kot prostora razvite demokracije in močne zaščite pravic je 
ogrožena. Evropa ni religija. Ne gre za to, da verjamemo v vlade ali Evropo. Napaka je, če 
podpiramo vlade, ki niso popolnoma predane zaščiti državljanskih pravic.  
Veste, jaz mislim, da ne delamo nič narobe, če se počutimo kot evropski državljani. Tudi ni nič 
narobe, če smo proevropsko usmerjeni državljani. Mi še vedno zagovarjamo idejo bolj enotne 
Evrope. Tudi ob vsem pomanjkanju jasnih stališč še vedno mislimo, da je Evropa najboljši in najbolj 
svoboden konec sveta. Narobe pa je misliti, da je vse že doseženo za vedno. Vedno znova in ves 
čas se je treba boriti za najvišjo stopnjo demokratičnih odnosov. To ni samo stvar vlad in političnih 
institucij, ampak vseh državljanov. Če pa se odpovemo svoji odgovornosti in se odpovemo 
obsojanju lastnih vlad, ko kršijo temeljne pravice, potem je zgodbe konec.  
Znašli ste se v paradoksalnem položaju. Evropska zakonodaja vam omogoča, da kandidirate za 
evropskega poslanca in pridobite imuniteto. Če boste izvoljeni, pa v Španiji ne boste mogli 
prevzeti mandata. Na meji vas bodo aretirali, ker do prevzema mandata nimate imunitete. Ali 
prav razumem?  
Bolj zapleteno je. Poslanski mandat predstavlja vse državljane Evrope in ne samo Špancev. V 
Španiji veljavna pravila so bila napisana pred zakoni, ki vsem evropskim državljanom omogočajo, 
da kandidirajo v vseh državah članicah. Mislim, da morajo v tem primeru prevladati evropska 
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pravila. Tudi če se bo za to treba boriti na evropskem sodišču. Če bo Španija spoštovala pravni red, 
imuniteta velja od prvega dneva in mi mora dovoliti, da v Madridu dokončam proces prevzema 
poslanskega mandata.  
Kakšne varnostne garancije vam ponuja Evropska unija?  
Kot vidite, sem v Slovenijo prišel kot svoboden človek. Zunaj Španije ni nobenih omejitev mojih 
političnih in državljanskih pravic. Zagotovljena mi je pravica do izražanja, pravica do gibanja in 
pravica do sodelovanja v političnih procesih. Če pa prestopim meje Španije, me zaprejo in mi 
vzamejo pravico do izražanja, gibanja in sem brez pravice do sodelovanja v političnih procesih. 
Moji kolegi Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell in Raül Romeva so bili pred petimi dnevi 
izvoljeni v španski parlament, pa jih kljub temu držijo v zaporu. Kljub demokratični izvolitvi jim ne 
priznajo, da so legitimni predstavniki državljanov. Meni Evropska unija jamči pravice, ki so mojim 
kolegom v Španiji odvzete. Če bom izvoljen, bom imel enake pravice kot drugi evropski poslanci in 
Španija bo morala umakniti nacionalno tiralico za mano.  
Res pričakujete, da se bo to zgodilo? Je to odvisno zgolj od Španije?  
Če mi Španija ne bo omogočila, da v Madridu podpišem dokument o prevzemu mandata, bo o tem 
odločalo evropsko sodišče. Pravila o izvolitvi, ki jih je sprejel evropski parlament, prevladajo nad 
zastarelo nacionalno špansko zakonodajo. V vsakem primeru bomo imeli zelo dober sodni primer 
spoštovanja temeljnih pravic. V izgnanstvu smo poldrugo leto, borili pa se bomo do konca. Zmagali 
smo na belgijskih in nemških sodiščih, prejšnji teden smo dosegli zmago tudi na španskem sodišču 
in zmagali bomo tudi na evropskem sodišču. 
Je bil, ko so vas lanskega marca aretirali v Nemčiji, položaj tudi tako jasen?  
Za nas je bil. Verjeli smo v neodvisnost nemškega sodstva. Španija nas obtožuje upora, jasno pa je, 
da takšnega zločina nismo zagrešili. Nobenih dokazov ni za kaj takega. 
Še vedno verjamete, da neodvisnost lahko dosežete skozi politični proces?  
Nobene druge poti ni. Nikoli je ni bilo. V Evropi 21. stoletja ni druge poti kot demokracija, dialog, 
glasovanje in druga politična sredstva. Jasno je, da lahko o neodvisnosti Katalonije vprašate samo 
državljane in spoštujete njihov odgovor.  
Ali ni ta pot zaprta? Kakšna sploh je veljavnost referenduma, ki ste ga že organizirali?  
Na to ni lahko odgovoriti. Mi smo odvisni od političnega konteksta v Španiji in Evropi. Mi hočemo 
dialog in s Španijo želimo poiskati dogovor. Španija seveda zavrača vsakršen dialog z nami. Mi 
lahko samo vztrajamo pri našem procesu in zahtevamo politični dialog. Razkrivanje španskih zlorab 
politične moči proti nam je del naše strategije vztrajanja pri tem, da imamo politični, ne pa 
kazenski problem. Politične probleme pa se razrešuje s političnim dialogom. Za nasprotnika imamo 
avtoritarno državo, ki proti nam uporablja policijo in nasilje, da bi preprečila neodvisnost. To je 
zunaj območja evropskih vrednot. Mi pa vemo, da podpora neodvisnosti raste kljub represiji in da 
imamo večino.  
Ideja Evropske unije temelji na reprezentativni liberalni demokraciji. Je z vzponom populizma ta 
ideja še veljavna?  
Katalonsko krizo lahko razumemo samo, če razumemo, da živimo v novi paradigmi. Smo sredi 
četrte industrijske revolucije. Vse industrijske revolucije so prinesle socialne spremembe, ki so 
pripeljale do političnih sprememb. Tudi naši generaciji se bo to zgodilo. Informacijske tehnologije 
so vsem ljudem omogočile dostop do vedenja. Prvič ima vsa družba enak dostop do informacij kot 
politični razred. Ljudje sodelujejo v politiki, ne da bi bili člani strank in ne da bi bili člani parlamenta 
ali mestnega sveta. Katalonska revolucija je posledica tega. Reprezentativna demokracija je dober 
odgovor, vendar ni dovolj. Tehnološki premik omogoča model, v katerem reprezentativna in 
participativna demokracija delata skupaj. Ljudje hočejo sodelovati pri odločitvah. Ne zadošča jim, 
da se za njihovo mnenje vpraša samo vsaka štiri leta. Demokratični paternalizem ne ustreza več 
našemu času.  
Kakšno zvezo ima to s katalonskim projektom?  



Mi nočemo ustvariti še ene nacionalne države po vzoru nacionalnih držav iz 19. stoletja. Nismo 
klasični nacionalisti. Nočemo Katalonije kot manjše Španije z drugačno zastavo in drugačnim 
imenom, ki počne enake stvari na podlagi okostenelega političnega sistema in zastarelih 
energetskih tehnologij. To že imamo. Za to nihče od nas ne bi tvegal svoje svobode in svojega 
življenja. Kot smo pokazali z referendumom in generalno stavko takoj po njem, hočemo slišati 
mnenje državljanov ob vsaki odločitvi. Evropska demokracija se lahko razvije v tej smeri. Mobilna 
telefonija je mehka moč, ki je spremenila naše odnose z bankami, univerzami, družinami, posli, 
kulturo in zabavo. Mislite, da je politika edina stvar, ki se ne more spremeniti? 
Pričakujete, da bodo evropske volitve pokazale, da se je razmerje sil v Evropi že spremenilo? 
Kam sodite? Med populiste, ljudske stranke, levico?  
Mi bomo del politične družine, ki bo branila pravico do samoodločbe in človekove pravice. To 
izključuje nekaj političnih družin v evropskem parlamentu, kajne? Od nastanka katalonskega 
gibanja pred sto leti smo vedno bili med naprednimi političnimi gibanji. Branili smo demokracijo 
pred imperiji in pred fašizmom. Tudi danes se borimo proti fašizmu in ideologijam, ki ogrožajo 
evropski demokratični red. Borimo se proti skrajno desničarskemu Voxu v Španiji in njihovim 
prijateljem v Evropi.  
Nastajajo nova zavezništva?  
Zdi se tako. Ampak brez panike. Evropsko demokracijo je pač treba braniti. Različne raziskave 
kažejo, da na vsem svetu prihaja do pešanja demokracije. V Evropi ne moremo biti indiferentni do 
nazadovanja demokratičnih procesov. Dobro bi bilo, če bi bili evropski državljani previdni. Kar se 
dogaja Kataloniji, se tiče nas vseh. Če pride v enem delu Unije do regresije demokracije, se to 
dotakne pravic nas vseh. Če sprejmemo, da ena članica uporabi nasilje proti miroljubnim 
državljanom, ki izražajo svoje politično prepričanje, evropske institucije pa molčijo, je to začetek 
dekadence demokracije. V parlament kandidiram, da povem, kako se to ne dogaja v našem imenu. 
Ne smemo govoriti samo o ekonomiji in trgovinskih sporazumih, ampak tudi o temeljnih pravicah. 
Hočemo živeti v polju svobode, miru in socialnega napredka. Morda bo naslednji sklic parlamenta 
pokazal, da se krepijo populistične ksenofobne stranke, ki zanikajo temeljne pravice. Resna napaka 
bi bila misliti, da se proti temu lahko borimo z običajnimi političnimi skupinami. Tudi na drugi 
strani so potrebna nova zavezništva.  

• Bo poslanca Horvatha odpihnilo iz parlamenta? Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 16. maj 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042886293/slovenija/bo-poslanca-horvatha-odpihnilo-iz-parlamenta  
Danes bo v državnem zboru po vsej verjetnosti vroče. Levica namreč predlaga, da mandatno-
volilna komisija ugotovi, da je nastopil razlog za prenehanje mandata poslanca madžarske 
narodne skupnosti Ferenca Horvatha. V več poslanskih skupinah takšni ugotovitvi niso 
naklonjeni.  
 
Ker predsednik parlamentarne mandatno-volilne komisije (MVK) Ivan Hršak ugotovitev o 
nezdružljivosti funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha ni želel uvrstiti na 
današnjo sejo MVK, razširitev dnevnega reda s to točko predlagajo poslanci Levice. MVK naj 
ugotovi, da je nastopil razlog za prenehanje mandata poslancu Horvathu, predlagajo v Levici. Po 
odzivih drugih poslanskih skupin sodeč pa je takšna ugotovitev MVK kaj malo verjetna; pod 
vprašajem je celo, ali bodo člani komisije potrdili širitev dnevnega reda današnje seje.  
MVK je sicer pred mesecem dni komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) pozvala, naj opravi svojo 
zakonsko dolžnost in v primeru poslanca Horvatha »ugotovi dejstva, ki bi lahko bila oziroma bodo 
podlaga za odločanje mandatno-volilne komisije v zadevah ugotavljanja nezdružljivosti poslanske 
funkcije«. KPK, ki se je dotlej presojanja v zadevi Horvath otepala, je sklep parlamentarne komisije 
uresničila. Ugotovila je, da je Horvathovo hkratno opravljanje poslanske funkcije in zastopanje 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) nezdružljivo. Pa tudi, da je bilo 
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nezdružljivo njegovo direktorsko mesto v podjetju Minta, d. o. o., ki ga je zapustil šele pred dobrim 
mesecem. 
V Levici vidijo le dve možnosti 
Na slednjo ugotovitev se v svojem predlogu za širitev dnevnega reda seje MVK sklicujejo poslanci 
Levice. »Nobenega dvoma ni, da gre v primeru opravljanja funkcije poslanca in sočasnega 
opravljanja pridobitne dejavnosti oziroma funkcije direktorja gospodarske družbe za nezdružljivost 
funkcije,« poudarjajo. Ob tem izpostavljajo, da bi se moral parlament s tem, da je Horvathu 
prenehal poslanski mandat, seznaniti že konec septembra lani. Zakon o poslancih namreč določa, 
da poslancu preneha mandat, če v treh mesecih po njegovi potrditvi ne preneha opravljati druge 
nezdružljive funkcije. »Državni zbor v konkretnem primeru ni opravil svoje zakonske dolžnosti, saj 
se do danes še ni seznanil s prenehanjem funkcije poslanca Horvatha,« navajajo v Levici in 
parlamentu predlagajo, da to končno vendarle stori. »Obstajata zgolj dve možnosti. Prva je, da 
državni zbor spoštuje zakonodajo in ubrani integriteto institucije. Druga možnost pa je, da 
manjšinska koalicija, ki je podpisala sporazum s predstavnikoma narodnih manjšin, zaradi 
ohranitve enega poslanskega glasu potepta načela,« je včeraj dejal vodja poslanske skupine Levica 
Matej T. Vatovec. 
V več poslanskih skupinah pa pravijo, da ugotovitev državnega zbora o prenehanju mandata 
poslanca Horvatha pravno ne bi vzdržala, saj da zakon o poslancih kot nezdružljivo določa članstvo 
v nadzornem odboru gospodarske družbe, direktorskega mesta pa izrecno ne navaja. Tako so nam 
v SAB včeraj dejali, da razširitve dnevnega reda današnje seje MVK ne nameravajo podpreti. 
»Menimo, da za razrešitev z mandata ni pravne podlage in da bi zadeva na ustavnem sodišču 
zagotovo padla,« nam je včeraj dejala vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. Tudi v SD po 
naših informacijah širitvi dnevnega reda seje MVK niso naklonjeni. Ob tem je mogoče slišati, da se 
morebitnega presojanja na ustavnem sodišču med poslanci SD še zlasti boji predsednik parlamenta 
Dejan Židan. 
Pri odvzemu mandata ne sme biti dvoma 
Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović poudarja, da so si pravni strokovnjaki, s katerimi so 
se posvetovali v zadnjih dneh, enotni: če pride do odvzema mandata poslancu, ne sme obstajati 
niti najmanjši dvom o zakonitosti tega dejanja. V največji vladni stranki pred nadaljnjimi 
odločitvami v primeru Horvath tako čakajo na mnenje zakonodajno-pravne službe, ki naj bi ga ta 
pripravila še pred današnjo sejo MVK. »Moje osebno mnenje pa je, da je Horvath kršil zakon o 
poslancih. Tam je navedeno, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, kot pridobitno 
dejavnost pa ocenjujem tudi direktorsko funkcijo,« nam je dejal Golubović. 
Tudi v SMC, kjer so se na zadnji seji MVK najbolj odločno zavzemali, da se glede nezdružljivosti 
Horvathovih funkcij izreče KPK, čakajo na mnenje parlamentarne zakonodajno-pravne službe. V 
nekaterih poslanskih skupinah pa so nam včeraj zaupali tudi, da imajo težave, ker je razširitev 
dnevnega reda seje MVK oziroma ugotovitev o prenehanju mandata poslancu Horvathu predlagala 
Levica. Kot so nam dejali, bi moral zadevo peljati predsednik MVK; ob uveljavitvi drugačne prakse 
bi se namreč lahko zgodilo, da bi poslanci drug proti drugemu množično predlagali prenehanje 
mandata. 
Pravniki: Nejasnosti ni 
Več naših sogovornikov iz pravniških vrst se z navedbami poslanskih skupin, da v primeru Horvath 
obstaja vrsta nejasnosti in da bi zadeva padla na ustavnem sodišču, ne strinja. Opozarjajo na 
določilo zakona o poslancih, po katerem poslanec ne sme opravljati dejavnosti, ki po zakonu ni 
združljiva s funkcijo poslanca. To pa pomeni, da gre za funkcije, ki jih kot nezdružljive navajajo tudi 
drugi zakoni in ne le zakon o poslancih. Torej tudi za nezdružljivost poslanske in direktorske 
funkcije. »Zadeva je kristalno jasna. V zakonu o poslancih jasno piše: če poslanec v treh mesecih od 
potrditve mandata ne odpravi nezakonitosti, mu mandat preneha. Gre za prenehanje mandata po 



sili zakona in torej poslanci o tem nimajo pravice odločati. Menim, da Horvath z morebitno 
ustavno pritožbo ne bi bil uspešen,« meni predsednik KPK Boris Štefanec.  
Poslanci upajo, da bo Horvath odšel sam 
Ob ugotovitvi, da še vedno zaseda po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljivi 
funkciji poslanca in predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), 
je KPK Ferenca Horvatha pozvala, da v roku 15 dni nezdružljivost odpravi. To pomeni, da se lahko 
bodisi odpove funkciji zastopanja v PMSNS ali pa se odreče poslanskemu mandatu. V več 
poslanskih skupinah tako ne skrivajo upanja, da se bo Horvath odločil za odstop s poslanske 
funkcije. Kot pravijo, bi s tem poslance rešil, da se jim ne bi bilo več treba ukvarjati z njegovim 
mandatom.  

• Levica neuspešna s predlogom za uvrstitev primera Horvath na sejo MVK. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 16. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886339/Slovenija/levica-neuspesna-s-predlogom-za-uvrstitev-
primera-horvath-na-sejo-mvk  
Člani mandatno-volilne komisije DZ na današnji seji niso podprli predloga Levice za razširitev 
dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij 
poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in 
deset proti. Poleg Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. 
 
Predsednik mandatno-volilne komisije (MVK) Ivan Hršak (DeSUS) sprva ni dovolil glasovanja o 
predlogu Levice, kar je utemeljil z mnenjem parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS). 
Vodja ZPS Nataša Voršič je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel 
postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa ni pravne podlage. 
Voršičeva je pojasnila, da ne obstaja konkreten pravni akt, ki bi omogočal uvedbo postopka zoper 
Horvatha in bi zato prišlo do kršitve ustave. Temu je oporekal Matej T. Vatovec (Levica), saj po 
njegovem mnenju razprava na seji MVK še ne bi pomenila uvedbe postopka prenehanja 
poslanskega mandata. Tudi se ni strinjal, da v Horvathovem primeru ni pravne podlage za uvedbo 
postopka. 
Vatovec je ocenil, da bi neuvrstitev točke na sejo MVK pomenila politično odločitev in pometanje 
problema pod preprogo. Po njegovem mnenju ZPS nima pristojnosti tolmačenja poslovnika DZ in 
zato tudi ne more presojati (ne)ustreznosti širitve dnevnega reda. Za razširitev so se izrekli tudi v 
SMC, SAB in NSi, niso pa bili enotni v oceni pravne podlage za uvedbo postopka zoper Horvatha. 
Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je izrazila prepričanje, da je Horvath kršil zakonodajo v zvezi z 
nezdružljivostjo poslanske funkcije in bi se že zaradi etične drže moral odločiti za odstop. Očitno pa 
je po njenih besedah DZ v tem primeru naletel na pravno praznino in bodo v LMŠ zato sledili 
mnenju ZPS, da bi uvrstitev točke na dnevni red seje pomenila uvedbo postopka. Maša Kociper 
(SAB) je napovedala podporo predlogu Levice za razširitev dnevnega reda. Dodala je, da Komisija 
za preprečevanje korupcije (KPK) v tem primeru ni opravila svojega dela, saj bi morala takoj po 
preteku treh mesecev Horvathovega mandata opozoriti na nezdružljivost njegovih funkcij. Za 
razširitev dnevnega reda se je izrekel tudi Blaž Pavlin (NSi). Sicer je MVK pred mesecem dni KPK 
pozvala, naj presodi dejstva, ki bi lahko bila podlaga za odločanje MVK v zadevah ugotavljanja 
nezdružljivosti poslanske funkcije. KPK je ugotovila, da je Horvathovo hkratno opravljanje 
poslanske funkcije in zastopanje Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 
nezdružljivo. 
Za nezdružljivo je KPK ocenil tudi Horvathovo direktorsko mesto v podjetju Minta, ki ga je zapustil 
šele pred dobrim mesecem dni. 
Predsednik MVK Hršak je po današnji seji v izjavi za medije dejal, da je bila zavrnitev predloga 
Levice za razširitev dnevnega reda s primerom Horvath upravičena in v prid ugleda DZ. Po njegovih 
besedah je javnost s takšno odločitvijo dobila pravilno sporočilo. Brane Golubović (LMŠ) je 
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pojasnil, da v njihovi poslanski skupini niso imeli enotnega stališča o predlogu Levice, a je nazadnje 
prevladalo mnenje ZPS, da bi uvrstitev točke na sejo pomenila začetek postopka zoper poslanca. 
Kar pa po njegovih besedah ne pritrjuje temu, da LMŠ meni, "da je poslanec lahko hkrati tudi 
direktor". Izrazil je prepričanje, da je Horvath kršil zakonske določbe v zvezi z nezdružljivostjo 
poslanske funkcije, zato pričakuje, da bo KPK sprožila postopek. Napovedal je tudi, da bodo v LMŠ 
predlagali spremembo zakona o poslancih, saj se je v tem primeru pokazala nedorečenost 12. 
člena. "Ne vem, kaj bi veljalo narediti v tem primeru," pa je dogajanje na seji MVK komentiral 
Matjaž Han (SD) in dodal, da se je zaradi nejasne zakonodaje vzdržal glasovanja o predlogu Levice. 
Kritičen je bil do KPK, ki po njegovem mnenju ni opravila naloge, "poslanec Horvath pa je izkoristil 
pravno praznino". 

• Kolega Horvatha poslanci ne dajo. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 16. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886339/slovenija/levica-neuspesna-s-predlogom-za-uvrstitev-
primera-horvath-na-sejo-mvk  
Čeprav poslanci poudarjajo, da je opravljanje nezdružljivih funkcij nedopustno, Ferenca 
Horvatha ne nameravajo vreči iz poslanskih klopi. Pri tem se sklicujejo na nejasnost zakonodaje 
in izražajo bojazen, da bi ga ustavno sodišče utegnilo vrniti v parlament.  
 

 
Slika: Ferenc Horvath (Foto: Nebojsa Tejic/STA) 
 
Poslancu madžarske narodne skupnosti Ferencu Horvathu se je uspelo rešiti. Člani mandatno-
volilne komisije (MVK) namreč niso ugotovili, da so zaradi hkratnega opravljanja nezdružljivih 
funkcij poslanca in direktorja gospodarske družbe nastopili razlogi za prenehanje njegovega 
poslanskega mandata, kot so predlagali v Levici. Ustavilo se je že pri glasovanju o razširitvi 
dnevnega reda s točko o nezdružljivosti Horvathovih funkcij; večina članov MVK je razširitev 
zavrnila. To jim je olajšala parlamentarna zakonodajno-pravne služba, ki meni, da za začetek 
postopka prenehanja mandata poslancu Horvathu ne obstajajo niti temeljni pravni elementi in da 
bi to pomenilo kršitev ustave.  
Razširitev dnevnega reda – glasovanja o tem predsednik MVK Ivan Hršak (DeSUS) sprva sploh ni 
hotel dovoliti – so poleg poslancev Levice podprli le še poslanci SMC, SAB in NSi. »MVK je dokazala, 
da bodo nekateri poslanci zaščitili poslance ne glede na to, kaj ti počnejo, in tudi pri stvareh, ki so 
jasno v nasprotju z zakonom in nedopustne,« je razplet komentiral vodja poslancev Levice Matej 
T. Vatovec. Po njegovem prepričanju je MVK javnosti poslala neprimerno sporočilo, da so poslanci 
nedotakljivi. »Bili smo priče bizarnemu dogodku,« je ocenil vodja poslancev SMC Igor Zorčič. Čudi 
ga, da je o neskladnosti zakonov govorila zakonodajno-pravna služba, saj gredo vsi zakoni prav 
skozi njeno sito.  
Horvath bi moral odstopiti sam 
Nekateri poslanci, ki danes razprave o zadevi Horvath niso podprli, nelagodja niso skrivali. »Sem 
zmeden,« je dejal vodja poslancev SD Matjaž Han. Svojo vzdržanost pri glasovanju je pojasnjeval s 
tem, da ni pravnik in da torej ne ve, kaj storiti. Po Hanovem prepričanju je poslance v neljubo 
situacijo pripeljal njihov kolega Horvath, ki v nasprotju z vsemi drugimi poslanci ni odstopil z 
direktorske funkcije. Vodja poslanske skupine SD pa je prst uperil tudi v nejasno zakonodajo in v 
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komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ki da ni pravočasno opravila svoje naloge in poslanca na 
začetku mandata pozvala, da ne more opravljati več funkcij hkrati.  
»Menimo, da je poslanec Horvath kršil zakon, vendar pa ne moremo proti mnenju zakonodajno-
pravne službe. Ko greš v smeri, da poslancu preneha mandat, ne sme biti nobenega niti 
materialnega niti procesnega dvoma,« je odločitev LMŠ, da bodo proti razširitvi dnevnega reda, 
utemeljeval vodja njihove poslanske skupine Brane Golubović. Ocenil je še, da bi moral zaradi 
kršenja zakona o poslancih Horvat sam odstopiti z mesta poslanca. 
Sprenevedavo mnenje zakonodajne službe 
Pravni strokovnjak Saša Zagorc, ki je doktoriral s temo Nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi 
funkcijami in dejavnostmi, pa je do mnenja parlamentarne zakonodajno-pravne službe zelo 
kritičen. »Mnenje je zgrešeno in sprenevedavo,« pravi. Po njegovem prepričanju je napačno 
izhodišče, da je nezdružljivost funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne funkcije urejena v 
zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ne pa v zakonu o poslancih. Prav tako ne zdrži 
argument zakonodajno-pravne službe, da s tem, ko je poslanec prenehal z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti, razlog za njegovo razrešitev z mesta poslanca ne obstaja več. Tudi dejstvo, da KPK ni 
formalno v sklepu ugotovila obstoja nedovoljenega trajanja opravljanja nezdružljivosti funkcije, je 
po Zagorčevem mnenju irelevantno. Pristojnost ugotavljanja izpolnjevanja pogoja za razrešitev 
poslanca je v rokah parlamenta. Za državni zbor še naprej obstaja obveza, ki jo ima do volilcev, to 
je, da v njem delujejo le posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje članstva.  
»Politično gledano pa gre verjetno za poskus poslancev, da se postavijo nad volilce in ignorirajo 
njihovo volilno pravico, zato ker se ne želijo zameriti svojemu kolegu,« je še oster Zagorc.  

• Poročilo s Kolpe: »Vstopili smo v Slovenijo in bi zaprosili za azil. Smo v gozdu. Prosim, 
pomagajte.«. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 16. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886406/slovenija/porocilo-s-kolpe-vstopili-smo-v-slovenijo-in-bi-
zaprosili-za-azil-smo-v-gozdu-prosim-pomagajte  
Iniciativa Infokolpa bo jutri predstavila poročilo, v katerem je natančno dokumentiranih dvajset 
prihodov skupin migrantov čez južno mejo. Infokolpa na podlagi zbranih dokazov opozarja, da 
slovenska policija na nezakonit način onemogoča prošnje za azil. V javnost pa so prišli tudi 
posnetki nezakonitega ravnanja policije z migranti na Hrvaškem. 
 
Čas in kraj: 4. oktober 2018, okolica Preloke v bližni Vinice (Bela krajina). Kdo: pet oseb iz Sirije, po 
ena oseba iz Alžirije, Maroka, Zahodne Sahare in Tunizije. Prvo sporočilo na mobilnem telefonu ob 
7.33: »Ravno smo vstopili v Slovenijo in bi radi zaprosili za azil. Devet nas je, med nami je 
mladoletnik s poškodovano nogo. Prosim, pošljite rešilca. Zdaj smo v gozdu. Prosim, pomagajte, 
zelo nas zebe.« Drugo sporočilo, ob 10.34: »Naša natančna lokacija je Preloka, Vinica, Slovenija.« 
Odgovor ob 10.59: »V redu, pošiljamo vašo lokacijo (policiji).« Odgovor ob 11.00: »Hvala. Fant ima 
velik problem z nogo. Prosim, pošljite reš...« Minila sta dva dneva, nakar sledi epilog: »Prišli so z 
orožjem in psi. Nato so nam Hrvati vzeli denar in telefone. Saj nismo kriminalci!« 
To je eden od prepisov komunikacije med migranti in slovensko iniciativo Infokolpa, ki je lani jeseni 
ponujala pomoč prebežnikom, ki so prestopili mejo s Hrvaško in so v Sloveniji želeli zaprositi za 
azil. Člani Infokolpe so sprejemali klice na SOS-telefon, kamor so poklicali migranti, ki so po 
prestopu meje želeli priti v stik s policijo in so potrebovali mednarodno zaščito (azil). Telefonska 
pomoč je bila ustanovljena, ker se je od lanskega junija do jeseni v več deset primerih izkazalo, da 
policija prosilce za azil zavrača z zanikanjem in prevarami. 
Policija pod drobnogledom 
V navedenem primeru so slovenski policisti mladoletniku sicer dovolili zaprositi za azil, ostale pa so 
kljub prošnjam predali hrvaški policiji, ki jih je najprej dva dni zadrževala na policijski postaji, 
potem pa so jih prek zelene meje nagnali v Bosno in Hercegovino. Poročilo iniciative Infokolpa, ki 
je prvo te vrste v Sloveniji, zajema dvajset natančno dokumentiranih primerov, šestnajst dodatnih 
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pričevanj iz Bosne in Hercegovine ter na pol tajni dokument, s katerim je vodstvo policije pred 
letom dni vsem policijskim postajam dalo navodila, kako naj ravnajo z migranti in prosilci za azil. 
Infokolpa bo celoten paket dokazov, da je slovenska policija na protipraven način migrantom 
onemogočala, da bi zaprosili za azil, danes predstavila v Znanstveno-raziskovalnem centru (ZRC) 
SAZU.  
Kot je razvidno iz poročila, se postopki sicer niso vsi končali z deportacijo – nekaterim je policija 
omogočila prošnjo za azil, za več migrantov pa epilog (še) ni znan; vendar aktivisti njihovega 
prihoda v azilni dom niso zabeležili. 
O policijskih kršitvah zakonodaje smo slovenski mediji že večkrat poročali, opozorila, da so 
policijski postopki netransparentni, so prišla od varuha človekovih pravic in informacijskega 
pooblaščenca (primer je celo na sodišču), sume, da so policijski postopki nezakoniti, pa preiskuje 
tudi specializirano državno tožilstvo. »Zbrana pričevanja kažejo na skrb zbujajočo sliko delovanja 
slovenske policije pri obravnavi migrantov na policijskih postajah,« so sporočili iz Infokolpe. 
Opozorili so tudi, da je po uvedbi posebnih policijskih ukrepov (domnevnih zavračanj prosilcev za 
azil) junija lani na policijski postaji Črnomelj delež prosilcev za azil med prijetimi migranti z 98 
odstotkov nepojasnjeno padel na 3 odstotke. 
Varuh človekovih pravic zaskrbljen 
 

 
Varuh človekovih pravic pričakuje, da se bosta na poročilo Infokolpe odzvala ministrstvo za 
notranje zadeve oziroma policija. Foto: Peter Svetina varuh človekovih pravic 
 
Zakaj takšen padec, smo vprašali policijo, vendar se do zaključka redakcije ni odzvala. Prav tako od 
policije nismo prejeli odziva na poročilo Infokolpe. Je pa vodstvo policije v preteklosti že večkrat 
zanikalo, da bi slovenski policisti na nezakonit način zavračali prosilce za azil. »Poročilo kaže, kako 
pomembno je slediti in uresničiti priporočila, ki jih je varuh na tem področju že podal policiji. 
Uresničitev teh priporočil nameravamo tudi podrobneje preveriti,« so sporočili iz urada varuha 
Petra Svetine. Varuh je med drugim policiji priporočil, naj postopke z migranti snema, da bi bili 
dvomi o tem, kaj se dogaja na policijskih postajah, odpravljeni.  
Novi dokazi z bosanske meje 
Novinarka največjega švicarskega javnega medijskega servisa SRF Nicole Vögele je objavila 
videoposnetek nezakonitega kolektivnega zavračanja migrantov na hrvaško-bosanski meji, ki ga 
izvaja hrvaška policija. Na posnetku je videti hrvaške policiste, ki na skrivaj sredi gozda skupino 
migrantov z zamahom roke pošljejo čez mejo v BiH. To je po mednarodnem pravu strogo 
prepovedano, vračanja morajo biti namreč vedno najavljena in migranti morajo biti predani 
policiji. V prispevku je novinarka predstavila tudi pričevanja migrantov, ki trdijo, da niso smeli 
zaprositi za azil in da so hrvaški policisti tudi otrokom grozili z orožjem. 
Hrvaška policija je Dnevniku odgovorila, da ne gre za nezakonito vračanje, ampak za postopek 
»odvračanja«, ki da je skladen s schengensko zakonodajo. Iz urada hrvaške ombudsmanke Lore 
Vidović pa so nam odgovorili, da »posnetek, na žalost, vzpostavlja sum, da policija ravna 
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nezakonito«. Ombudsmanka je še opozorila, da so na kršitve hrvaških policistov že reagirali tudi 
evropski poslanci, ki od evropske komisije zahtevajo ukrepanje. 
Višji stroški z zapiranjem meje, več smrti 
Po zadnjih dostopnih podatkih, ki sta jih notranji minister Boštjan Poklukar in obrambni minister 
Karl Erjavec posredovala državnemu zboru, je na hrvaško-slovenski meji, zlasti v Kolpi, lani in letos 
umrlo že dvanajst migrantov oziroma beguncev. Med temi jih je pet utonilo na hrvaški strani 
Kolpe. Od leta 2016 do konca letošnjega februarja so dodatni stroški Slovenske vojske pri izvajanju 
nalog na meji znašali dobrih osem milijonov evrov, je še sporočil Erjavec. Stroški vojske s 
postavljanjem rezilne žice in ograje na meji so znašali 3,6 milijona evrov. Po ugrabitvi domačina v 
Beli krajini je bilo na mejo napotenih dodatnih 35 vojakov, postavili pa naj bi tudi dodatno ograjo. 

• Generalna direktorja slovenske in italijanske policije v Rimu o skupnih patruljah na meji. 
STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886300/slovenija/generalna-direktorja-slovenske-in-italijanske-
policije-v-rimu-o-skupnih-patruljah-na-meji  
Generalna direktorja slovenske in italijanske policije Tatjana Bobnar in Franco Gabrielli bosta 
danes v Rimu začela dvodnevne pogovore o skupnih policijskih patruljah na meji med državama. 
Vzpostavitev skupnih patrulj je ob vse večjem številu migrantov, ki z Balkana prek Slovenije 
ilegalno prehajajo v Italijo, predlagal zunanji minister Miro Cerar. 
 
Podrobnosti srečanja generalnih direktorjev obeh policij bodo po napovedih znane v petek po 
pogovorih. 
Cerar je skupne policijske patrulje ob italijansko-slovenski meji italijanskemu kolegu Enzu Moaveru 
Milanesiju predlagal za učinkovito preprečevanje nezakonitih prehodov meje. S tem bi po njegovih 
besedah italijanski strani zelo jasno pokazali, da si želijo krepiti zaupanje. 
Notranji nadzor v schengnu je za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija duh schengna, evropsko 
povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in 
migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben, je v ponedeljek v 
Bruslju pojasnil minister Cerar. 
Zunanji minister je v sredo na seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko povedal, da sta se 
glede skupnih patrulj uskladila tudi z notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem, ki je že pisal 
italijanskemu kolegu Matteu Salviniju in mu predlagal operativno sodelovanje na ravni policij. 
»Zadeve se premikajo hitro. To je zelo pomembno, da zagotovimo čim bolj uspešno sodelovanje,« 
je poudaril Cerar. 
Cerar se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev skupnih patrulj, saj da je treba čim prej zajeziti 
nezakonite prehode meje in dati zelo jasen znak kriminalcem, ki nezakonite tokove spodbujajo, da 
mislijo resno. Kdaj točno bodo lahko vzpostavili skupne patrulje, še ni znano. 

• Avstrijski parlament sprejel prepoved nošenja naglavnih rut v šolah. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 16. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886320/svet/avstrijski-parlament-sprejel-prepoved-nosenja-
naglavnih-rut-v-solah-  
Avstrijski parlament je v sredo zvečer sprejel zakon, ki prepoveduje nošenje naglavnih rut v 
osnovnih šolah. Da bi se izognili tožbam, da zakon diskriminira muslimane, so v njem zapisali, da 
prepovedujejo kakršnakoli ideološka ali verska oblačila, ki so povezana s pokrivanjem glave, 
vendar so dopustili nekaj izjem. 
 
Čeprav zakon uradno ni uperjen proti muslimanom, so predstavniki koalicijskih svobodnjakov 
(FPÖ) in konservativne ljudske stranke (ÖVP) dali vedeti, da želijo z njim prepovedati predvsem 
muslimanske naglavne rute, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
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Poslanec FPÖ Wendelin Mölzer je dejal, da je zakon signal proti političnemu islamu, poslanec ÖVP 
Rudolf Taschner pa je pojasnil, da želijo z ukrepom osvoboditi deklice podrejanju. 
Kljub prepovedi pa bo še naprej dovoljeno nošenje judovskih kapic in patk, ki jih nosijo sikhi. 
Prepoved se namreč osredotoča le na oblačila, ki prekrijejo celo oz. skoraj celo lasišče. Iz zakona so 
izvzeta tudi pokrivala, ki se jih nosi zaradi zdravstvenih razlogov ali za zaščito pred dežjem in 
snegom. 
Zelo verjetno je, da bodo kritiki ali opozicija skušali zakon razveljaviti na ustavnem sodišču, poroča 
nemška tiskovna agencija dpa. 
V Avstriji že od konca leta 2017 velja prepoved nošenja burk in nikaba, muslimanskih oblačil, ki 
zakrivata obraz. Prepoved naglavnih rut za deklice pa je avstrijska desna vlada predlagala pred več 
kot enim letom. 

• Borci za neodvisnost Katalonije zavrnili kandidata premierja za predsednika senata. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 16. maj 2019 

https://www.dnevnik.si/1042886351/Svet/borci-za-neodvisnost-katalonije-zavrnili-kandidata-
premierja-za-predsednika-senata  
Stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Katalonije, so blokirale imenovanje kandidata 
španskega premierja Pedra Sancheza za predsednika španskega senata. Sanchez je za položaj 
predlagal katalonskega politika, a je regionalni parlament v Barceloni danes glasoval proti 
imenovanju socialista Miquela Icete. 
 
Sanchezov predlog, naj položaj zasede Iceta, ki je v dobrih odnosih z borci na neodvisnost 
Katalonije, naj bi bil gesta dobre volje. A katalonski parlament je imenovanje Icete za predsednika 
zgornjega doma španskega parlamenta danes zavrnil s 65 glasovi proti 25 in 39 vzdržanimi. Po 
poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je prvič zgodilo, da katalonski parlament ni potrdil 
premierjevega predloga za predsednika senata. 
Poslanec v katalonskem parlamentu Iceta že dlje časa poziva, da bi v Španiji vzpostavili federalno 
ureditev, da bi tako ugodili zahtevam Katalonije po večji avtonomiji. Večkrat je tudi pozval k 
dialogu za rešitev krize zaradi prizadevanj Katalonije za neodvisnost. 
Borci za neodvisnost njegovemu imenovanju za predsednika španskega senata nasprotujejo, ker je 
po referendumu o neodvisnosti Katalonije leta 2017 podprl začasno suspendiranje katalonskih 
regionalnih oblasti. Očitajo mu tudi, da ni pokazal zadosti sočutja do katalonskih voditeljev, ki jim 
grozijo dolge zaporne kazni. Konservativci, ki nasprotujejo neodvisnosti Katalonije, so se 
današnjega glasovanja vzdržali, ker je Iceta po njihovem preveč popustljiv do borcev za 
neodvisnost. 
 
Večer, Maribor 

• Migranti, ki so ugrabili Belokranjca, so v priporu, najstarejši ima 25 let. STA, M.R. Večer, 
Maribor, 10.05.2019  

https://www.vecer.com/migranti-ki-so-ugrabili-belokranjca-so-v-priporu-najstarejsi-ima-25-let-
10007040  
 
Vsem trem osumljencem sredine ugrabitve 79-letnega Belokranjca je preiskovalni sodnik danes po 
zaslišanju odredil pripor, so za STA potrdili na novomeški policijski upravi. Gre za 25-letnega 
državljana Maroka in 18-letna Alžirca, ki so jih po dogodku prijeli italijanski varnostni organi in jih 
vrnili v Slovenijo. 
V Beli krajini so v sredo ugrabili 79-letnega domačina in ga zvezanega odpeljali proti italijanski 
meji, ga tam izpustili, ugrabitelji pa naj bi pot nadaljevali v Italijo. Tri osumljence so danes 
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popoldne s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je po poročanju medijev 
pripor odredil zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. 
Tožilec Srečko Hočevar je za medije dejal, da osumljenim očitajo tri kazniva dejanja, in sicer 
ugrabitev, rop in odvzem motornega vozila. 
Dogodek je razburil domačine, zaradi očitkov, da država premalo varuje mejo s Hrvaško pred 
nezakonitimi prehodi, pa je v soboto v Črnomlju napovedan protest. Zadeva je razgrela tudi 
predvolilno kampanjo pred volitvami v Evropski parlament. Policija, pristojni minister Boštjan 
Poklukar in predsednik vlade Marjan Šarec zagotavljajo, da Slovenija ostaja varna država in da se 
policija na nezakonite prehode meje primerno odziva. 

• Šarec: Pozive na shode in k sklicu Sveta za nacionalno varnost je treba razumeti v 
predvolilnem smislu. STA, M.R. Večer, Maribor, 10.05.2019 

https://www.vecer.com/sarec-pozive-na-shode-in-k-sklicu-sveta-za-nacionalno-varnost-je-
treba-razumeti-v-predvolilnem-smislu-10006977  
 
Predsednik vlade Marjan Šarec je pozive na shode in k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost 
danes ponovno označil za propagando stranke SDS. Število migrantov se res nekoliko povečuje, a 
policija zagotavlja varnost, zato je tudi predlagala postavitev dodatne panelne ograje, ki jo je po 
njegovih besedah mogoče namestiti v relativno kratkem času. 
Pred nami so evropske volitve, le še dobrih 14 dni je do takrat, je Marjan Šarec spomnil v izjavi za 
medije ob robu slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu 
medicinskih sester. Če vodja stranke SDS, njihovi kandidati in poslanci pozivajo na shode in k sklicu 
Sveta za nacionalno varnost, je to po njegovih besedah treba razumeti predvsem v predvolilnem 
smislu. Slovenija je varna država in pristojni migracije obvladujejo. "Meja ni odprta, kot trdijo, 
ampak gre za ilegalne migrante," je poudaril. 
Priznal je, da se število migrantov nekoliko povečuje, zato je policija nedavno tudi podala dodatne 
predloge za ukrepanje, med drugim za postavitev dodatne panelne ograje in spremembo azilne 
zakonodaje. Kot je poudaril Šarec, je ograjo mogoče namestiti v razmeroma kratkem času, saj so jo 
naročili že pred časom. 
Kot je še zatrdil, policija zagotavlja varnost. "Ne trdim, da ne more priti do nobenega izrednega 
dogodka," je dejal premier in pri tem mislil na sredino ugrabitev starejšega Belokranjca, ki so je 
osumljeni štirje tujci, ki so v državo prišli nezakonito. Toda policija je takoj ukrepala in italijanskim 
kolegom posredovala informacije, osumljenci pa so bili kmalu že v Sloveniji, je spomnil premier in 
ponovil: "Sistem torej deluje." 
Na podlagi enega dogodka ali nekaj takšnih dogodkov po njegovih besedah ni mogoče trditi, da je 
vse zanič in da sistem ne deluje. Vlada je vedno pripravljena na dialog s prebivalci obmejnih krajev, 
je še dejal Šarec in poudaril, da na predvolilne akcije ne more odgovarjati tako, kot bi si njihovi 
pobudniki želeli. 
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• Carles Puigdemont v Ljubljani: Vlade se morajo spremeniti, izboljšati in tega se bojijo. 
Kristina Božič. Večer, Maribor, 10.05.2019 

https://www.vecer.com/carles-puigdemont-v-ljubljani-vlade-se-morajo-spremeniti-in-tega-se-
bojijo-10006956 
 
Po sredini napovedi kandidature za evropski parlament se je nekdanji katalonski predsednik, 
trenutno v azilu v Belgiji, zahvalil slovenskim prebivalcem in političnim kolegom za zavezanost boju 
za demokracijo in svobodo. 
Obisk Carlesa Puigdemonta skupaj z nekdanjima ministroma Tonijem Cominom in Claro Ponsati v 
Ljubljani je zaznamovala odsotnost predstavnikov slovenskih oblasti in uradnih srečanj. Po 
sprejemu v ljubljanski mestni hiši je v mestnem muzeju nekdanji katalonski predsednik poudaril, 
da je zanj katalonska neodvisnost prvi korak k uresničitvi želje po "drugače demokratični družbi z 
drugačnim odnosom med ljudmi in oblastmi", po demokraciji, ki dohaja tehnološko in 
informacijsko revolucijo, skozi katero živimo. 
"Danes so državljanke in državljani enako ali še bolj izobraženi kot politiki. Zato politični voditelji 
ne morejo več vladati s pokroviteljstvom." 
Carles Puigdemont 
Obisk Ljubljane sta organizirala nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan in evropski poslanec 
Ivo Vajgl, ki pravi, da se v Kataloniji gradi evropska demokracija in se tam odvija boj za načela, na 
katerih bi evropska demokracija morala temeljiti. "Kdor uporablja sodišča ali policijo, da ustrahuje 
ljudi, hodi zoper zgodovino in duh demokracije," je slovenski predstavnik v evropskem parlamentu 
spomnil na pregon španskih oblasti zoper katalonske politike in družbena aktivista, ki so 
organizirali referendum o katalonski neodvisnosti oktobra 2017. 
Globalna demokracija manjšin 
"Družbene spremembe zahtevajo tudi politične spremembe," je Carles Puigdemont pojasnil, da je 
tradicionalni koncept identitete in državljanstva pod vprašajem. Zato se nacionalne države, ki svoje 
državljane priznavajo po logiki krvi in zemlje (blut und boden), čutijo ogrožene. V času globalno 
povezanega sveta so postale simbol zastarele ideje. "Danes so državljanke in državljani enako ali še 
bolj izobraženi kot politiki. Zato politični voditelji ne morejo več vladati s pokroviteljstvom. Ljudje 
vedo, da je soodločanje možno in želijo sodelovati," je opozoril katalonski politik na globalne 
trende, ki kažejo zaton zaupanja v obliko demokracije, kot jo poznamo. "Vlade se morajo 
spremeniti, izboljšati in tega se bojijo," je prepričan nekdanji župan Girone. 
 

 
Slika: ”Preživetje manjšin in spoštovanje njihovih pravic je najboljše upanje, ki ga imamo, za mir 
in preživetje demokracije,” je v  Ljubljani poudaril nekdanji katalonski predsednik, ki je jeseni 
2017 razglasil katalonsko neodvisnost, in moral nato poiskati zatočišče v Belgiji. Foto: Robert 
Balen 
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A četudi katalonski politik omenja razvoj ideje globalnega državljanstva, vztraja, da so orodja 
države trenutno še vedno najboljša in najbolj učinkovita za zagotavljanje socialne pravičnosti in 
človekovih pravic ljudi, ki so njeni prebivalci. "Brez demokracije za nas ni prihodnosti. Brez 
demokracije za male države ne bo prihodnosti," je poudaril nujnost zaščite manjšin. "Preživetje 
manjšin in spoštovanje njihovih pravic je najboljše upanje, ki ga imamo, za mir in preživetje 
demokracije," je v Ljubljani sklenil predsednik katalonske stranke Skupaj za Katalonijo (Junts per 
Catalunya). Njihov slogan za prihajajoče majske evropske volitve je: vztrajali bomo in zmagali 
bomo. 

• (FOTO) Med protestniki v Črnomlju tudi Janša, Grims in Mahnič. Vzklikali: "Vojsko na 
mejo". Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 11.05.2019 

https://www.vecer.com/med-protestniki-v-crnomlju-tudi-jansa-grims-in-mahnic-vzklikajo-
vojsko-na-mejo-10007271  
Na protestu za varovano mejo in varnost občanov najvidnejši predstavniki SDS na čelu z 
Janezom Janšo, predstavniki DOM-a in Podobnik ter Kangler (SLS). 
"Vojsko na mejo, vojsko na mejo," je  skandirala zbrana množica na črnomaljskem protestu za 
varovano mejo in varnost občanov, ki jo je danes organizirala Civilna iniciativa proti gradnji 
migrantskega centra v Beli Krajini. Za protest so se odločili potem, ko je minulo sredo skupina treh 
migrantov ugrabila 79-letnega domačina. Na protestu se je zbralo okoli šesto protestnikov, 
nekateri so prišli tudi iz Ljubljane in z Gorenjske, zahtevajoč, da slovenska vlada poskrbi za večjo 
varnost ob slovenski južni meji. Med zbranimi so bili tudi najvidnejši člani SDS, od Janeza Janše, 
poslancev Branka Grimsa in Žana Mahniča ter tudi vsi SDS-ovi kandidati za evroposlance; med 
njimi Milan Zver, Romana Tomc in Patricija Šulin. Prišel je predsednik SLS Marjan Podobnik in 
nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Prišli so tudi kandidati za evroposlance iz vrst Dom-a; 
Bernard Brščič, Lucija Ušaj in Norma Korošec. 
 

 
Slika: Črnomaljski protest za varovano mejo in varnost občanov, ki jo je danes organizirala 
Civilna iniciativa proti gradnji migrantskega centra v Beli Krajini. Foto: Robert Balen 
 
Protestniki so podpisovali tudi peticijo, v kateri od vlade zahtevajo, da nemudoma zavaruje mejo in 
prepreči nezakonite migrantske prehode iz sosednje Hrvaške. Da poskrbi za popolno varnost ljudi 
ob meji. Zahtevajo še, da vlada na južno mejo nemudoma pošlje dodatne policiste in tehnična 
sredstva. Pa tudi dodatno vojsko z dodatnimi pooblastili. Ob tem zahtevajo, da vlada spremeni 
zakon o azilu na način, da nihče, ki bo prišel iz varne države, ne bo mogel začeti postopka za 
pridobitev azila. 
 Ob robu dogodka je Janša dejal, da je prišel v podporo prebivalstvu ob meji, ki ga sedanja vlada 
obravnava kot drugorazredne državljane. Ocenil je, da ima Slovenijo dovolj policistov in vojakov, 
da bi zavarovala južno mejo na način, da bi povsem zaustavili ilegalne prehode, a je ocenil, da se 
vlada ne zaveda resnosti problema. Prvak SDS je zvrnil namige, da naj bi bili  tovrstni protesti 
organizirani z namenom nabiranja predvolilnih točk SDS-ovih kandidatov pred evropskimi 
volitvami, ki bodo čez dva tedna. 
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Slika: Črnomaljski protest za varovano mejo in varnost občanov, ki jo je danes organizirala 
Civilna iniciativa proti gradnji migrantskega centra v Beli Krajini. Foto: Robert Balen 
 

• Hrvaška stranka HSS zaradi Tajanija in Orbana izstopila iz EPP. STA, A.L. Večer, Maribor, 
11.05.2019 

https://www.vecer.com/hrvaska-stranka-hss-zaradi-tajanija-in-orbana-izstopila-iz-epp-
10007154  
 
Izstop HSS iz EPP je zgolj simbolnega pomena in na razmerje moči v Evropskem parlamentu naj ne 
bi vplival, saj ima ta hrvaška stranka v njem le enega poslanca, navaja avstrijska tiskovna agencija 
APA. 
Glavni odbor Hrvaške kmečke stranke (HSS) je v petek odločil, da stranka izstopi iz Evropske 
ljudske stranke (EPP). Kot razlog za to so navedli članstvo predsednika Evropskega parlamenta 
Antonia Tajanija, madžarskega premierja Viktorja Orbana in srbskega predsednika Aleksandra 
Vučića v EPP, ki po njihovem izražajo želje po hrvaškem ozemlju. 
Kot so prek Twitterja sporočili v stranki, je glavni odbor HSS na petkovem zasedanju potrdil 
odločitev predsedstva stranke, da HSS dokončno izstopi iz EPP. "Z današnjim dnem se končuje 
članstvo HSS v tej evropski skupini strank," so zapisali. 
Razlog za izstop HSS iz EPP, najvplivnejše evropske politične družine v Evropskem parlamentu, je v 
svojem tvitu pojasnil njen predsednik Krešo Beljak. V njem je Hrvaški demokratični skupnosti 
(HDZ), ki je prav tako članica EPP, zaželel nadaljnje "plodno" sodelovanje s sestrskimi strankami, na 
čelu katerih so "pretendenti za hrvaško ozemlje Antonio Tajani, Viktor Orban in Aleksandar Vučić". 
Predsednik Evropskega parlamenta in član desnosredinske stranke Naprej Italija Tajani je nedavno 
razburil Hrvaško, pa tudi Slovenijo z izjavami, ki jih je izrekel v Bazovici pri Trstu na slovesnosti ob 
italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb. Ob tem je dejal, da "naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, 
naj živi italijanska Dalmacija". 
Kasneje se je v pismu hrvaškemu vodstvu za te izjave opravičil in jih obžaloval. Podobno se je 
Tajani za svoje besede opravičil tudi v pismu slovenskemu zunanjemu ministru Miru Cerarju in 
slovenskemu narodu. 
Kar se madžarskega premierja tiče, v HSS po poročanju nemškega portala Deutsche Welle 
zavračajo Orbanovo Evropo, ki je "zaprta, polna sovraštva in strahu". Vučiću, katerega stranka SNS 
je pridružena članica EPP, pa v HSS očitajo, da zagovarja velikosrbsko in fašistično politiko. 
Izstop HSS iz EPP je zgolj simbolnega pomena in na razmerje moči v Evropskem parlamentu naj ne 
bi vplival, saj ima ta hrvaška stranka v njem le enega poslanca, navaja avstrijska tiskovna agencija 
APA. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah sodeč pa po Evropskih volitvah v njem ne bo imela 
nobenega poslanca več. 
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• Pred proslavo v Prekmurju: Presenetljiva elektronska pošta poslanca Horvatha. Urška 
Mlinarič. Večer, Maribor,   

15.05.2019 
https://www.vecer.com/pred-proslavo-v-prekmurju-presenetljiva-elektronska-posta-poslanca-
horvatha-10008510  
 

 
Slika: Poslanec Horvath ob kipu madžarskega kralja Štefana I. (Szent Istvan) v parku ob lendavski 
cerkvi. Foto: Nataša Juhnov  
 
V častni odbor povabili poslanca, ki je v začetku leta apeliral na zavod za šolstvo, naj otrok 
madžarske narodnosti ne vabijo k sodelovanju na dogodkih, na katerih bodo ustvarjali na temo 
združitve Prekmurja z matično domovino. 
Združitev Prekmurja z matično domovino velja za travmatičen dogodek v spominu Madžarov. Ne le 
tistih, ki so ostali znotraj madžarskih meja, temveč tudi tistih, ki so ostali zunaj. Tudi zato se 
predstavniki madžarske narodnosti v Sloveniji nikoli niso udeleževali avgustovskih slovesnosti, s 
katerimi se Slovenci spominjamo tega dogodka. Tokrat bo očitno drugače. Vlada, ki je konec aprila 
sprejela sklep o ustanovitvi častnega odbora za zaznamovanje 100. obletnice združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, je med člani potrdila tudi poslanca madžarske 
narodne skupnosti Ferenca Horvatha. V kabinetu predsednika vlade so pojasnili, da so se za 
Horvatha odločili po "uskladitvi predloga s pobudniki ustanovitve častnega odbora". In dodali, da 
bodo pri vseh aktivnosti na to temo v ospredju medkulturni dialog, dobrosedski odnosi in sožitje. 
Horvath je za Večer dejal, da ga je k članstvu povabil predsednik vlade Marjan Šarec. "To je zelo 
lepa gesta, zato sem se povabilu odzval, saj je treba v 21. stoletju opustiti stereotipe, ki so bili 
zgrajeni, in v Prekmurju krepiti sožitje. Več nas povezuje, kot ločuje. Če kdo poskuša razdvajati 
Madžare in Slovence, so to politiki in ne ljudje, ki živimo na narodnostno mešanem območju," je 
pojasnil Horvath. 
V tej luči je nekoliko presenetljiva elektronska pošta, ki jo je Horvath konec januarja poslal 
predstojnici območne enote republiškega zavoda za šolstvo Ireni Kumer. V njem je zapisal, da so 
ga nekateri starši dvojezičnih osnovnih šol obvestili, da je zavod omenjene šole pozval k udeležbi 
na proslavi ob 100. obletnici združitve Prekmurja z matično domovino. Po njegovih informacijah 
naj bi nastopili otroci madžarskih folklornih skupin. "Upam, da se strinjate z mano, da za nas, 
pripadnike madžarske skupnosti, ta datum ni praznik, zato vas vljudno naprošam, da glede na 
občutljivost staršev in otrok od namere za sodelovanje odstopite," je zapisal. A dodal, da to 
nikakor ne pomeni, da dvojezične ustanove naj ne bi sodelovale. "Prosim vas le, da tega ne 
pričakujete od otrok, ki so pripadniki madžarske narodnosti." Ob tem je dodal, da ima iz otroštva 
kot prekmurski Madžar neprijetne izkušnje in ne bi rad, da bi bili učenci temu izpostavljeni. 
Horvat nam je dodatno pojasnil, da se je po telefonskem klicu s prošnjo, če se lahko odzove, čutil 
dolžnega, da ukrepa, zato je tudi napisal omenjeno pismo. Ponovno je spomnil na lastne 
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neprijetne izkušnje iz otroštva, a dodal, da je seveda odločitev vsakega zavoda, ali bo pri takih 
dogodkih sodeloval. Še zlasti bi se mu zdelo sporno, če bi bile tokratne prireditve organizirane v 
duhu praznovanja zmagovalcev nad poraženci. Če bodo to dogodki, ki bodo po 100 letih poudarjali 
potrebo po sožitju in dialogu, pa ne vidi razloga, da na njih ne bi nastopali tudi otroci madžarske 
narodnosti. 
In kje naj bi nastopili otroci iz dvojezičnih šol? Irena Kumer nam je pojasnila, da so vse vrtce, 
osnovne, glasbene in srednje šole vključno z dvojezičnimi iz območne enote pozvali k sodelovanju 
na njihovem natečaju, na katerem bi vsestransko ustvarjali na temo omenjene obletnice. Šole in 
vrtci bi se potem s tem svojim ustvarjanjem predstavili na sklepni prireditvi, Festivalu 
ustvarjalnosti in inovativnosti, 6. junija v murskosoboškem mestnem parku. Ob tem je poslancu 
pisno pojasnila, da je sodelovanje na natečaju prostovoljna in avtonomna odločitev vodstva 
vsakega zavoda in da v trenutku, ko mu odgovarja, sploh še ni seznanjena s tem, kdo se bo prijavil 
na natečaj in s kakšnim delom oziroma nastopom, in da tudi nikomur ni sugerirala, da se prijavi. 
Horvath ji je sicer pisal še enkrat, češ da ni bil dobro razumljen in da je seveda stvar vsakega 
posameznika, ali bo sodeloval na takih dogodkih. "Sem pa izrecno prosil, da pri tem ne bi 
sodelovali otroci madžarske narodnosti," je zapisal. Kumerjeva mu na drugo pismo ni odgovorila, 
je pa bila kasneje seznanjena, da bodo otroci z dvojezičnega območja nastopili kot združeni pevski 
zbor dvojezičnih šol. 

• Poslanec Horvath kršil zakon. Majda Horvat. Večer, Maribor, 16.05.2019 
https://www.vecer.com/poslanec-horvath-krsil-zakon-10008981 
 
Komisija za preprečevanje korupcije meni, da Ferenc Horvath ne bi smel zasedati poslanske in 
predsedniške oziroma direktorske funkcije hkrati. Horvath molči 
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je Ferenc Horvath, poslanec madžarske 
narodne skupnosti in predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 
(PMSNS), z zasedanjem obeh funkcij kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta namreč 
določa, da poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. KPK je tudi 
določila 15-dnevni rok, v katerem se mora Horvath odločiti, kateri od obeh funkcij se bo zaradi 
navedenih ugotovitev odpovedal. KPK je še ugotovila, da je Horvath kršil zakonodajo o 
nezdružljivosti poslanske funkcije s pridobitno dejavnostjo s tem, da se tri mesece po nastopu 
poslanskega mandata ni odrekel direktorskemu mestu v družbi Minta, ki jo je maja 2017 ustanovila 
PMSNS, ampak je to storil šele v začetku aprila letos. Horvath o odločitvi, h kateri ga poziva KPK, še 
molči oziroma je preko sekretarke poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti 
sporočil, da bo javnost o svoji odločitvi obvestil po izteku roka. Kdaj se bo ta iztekel, pa ni znano, 
saj ni znano, kdaj je Horvath opozorilo KPK tudi prejel. 
O "čistosti" in linču 
Ferenc Horvath je razpravo na seji MVK 11. aprila začel z ugotovitvijo, da gre za medijski linč, v 
nadaljevanju pa poudaril, da je moralno povsem čist, prav tako s pravnega in zakonskega vidika. 
"Seveda pa se lahko določeni politični in druge vrste pritiski vedno izvajajo name, na posameznika 
kot pripadnika madžarske skupnosti. Proti temu dejstvu nimam orožja in ga niti ne želim imeti," je 
še izjavil.  
Igra s časom 
Čeprav postopki, ki jih KPK vodi zoper Horvatha, niso neposredno povezani z odločanjem v 
državnem zboru oziroma v njegovih organih, se je zaradi ugotovitev KPK zdaj na preizkušnji znašel 
tudi parlament. Predsednik KPK Boris Štefanec je bil jasen, da bi moral na osnovi ugotovitev KPK 
parlament ugotoviti, da je Horvathu zaradi kršitev prenehal poslanski mandat. Toda videti je, da ta 
uživa podporo vladne koalicije, razen levice, in tudi vlade. Ob tem spomnimo, da sta manjšinska 
poslanca oktobra lani z vlado podpisala dogovor o sodelovanju in napovedala konstruktivno 
sodelovanje z njo, po potrebi pa naj bi v parlamentu prevzela tudi vlogo jezička na tehtnici. 

https://www.vecer.com/avtor/majda-horvat-21135
https://www.vecer.com/poslanec-horvath-krsil-zakon-10008981


Poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava 
Parlamentarna mandatno-volilna komisija (MVK) je namreč točko o izvajanju 12. člena zakona o 
poslancih in posredno o položaju Horvatha imela na dnevnem redu seje, ki je potekala 1. aprila, in 
po burni razpravi poslancev je bil med drugim sprejet sklep, da MVK od KPK pričakuje, da opravi 
svojo zakonsko dolžnost in na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovi 
dejstva, ki bi lahko bila oziroma bodo podlaga za odločanje MVK v zadevah ugotavljanja 
nezdružljivosti poslanske funkcije. Toda na osnovi poznejših in jasnih priporočil KPK zdaj 
predsednik MVK Ivan Hršak ni jasen glede nadaljnjih korakov MVK. 
Načrtno dva stola 
Horvath je svojo kandidaturo za poslanca napovedal januarja lani, torej kmalu po tem, ko je svoj 
umik iz politike napovedal dolgoletni narodnostni poslanec Laszlo Göncz, v volilno kampanjo pa se 
je podal podprt s pravnim mnenjem, da z morebitno izvolitvijo za poslanca in hkratnim zasedanjem 
mesta predsednika krovne organizacije ne bo kršil zakonodaje. Po izvolitvi je odstopil z mesta 
podžupana lendavske občine, ostal pa na čelu PMSNS. Januarja letos je svet PMSNS v novi sestavi 
Horvathu kot edinemu kandidatu za predsednika podelil nov, torej tretji mandat za vodenje 
manjšinske krovne organizacije, podprlo pa ga je 18 od skupaj 21 članov sveta. Tako so se odločili 
kljub dopisu, ki ga je dan pred sejo Attila Kovacs, član (svetnik) Madžarske samoupravne narodne 
skupnosti Občine Dobrovnik, poslal članom sveta in še na druge naslove in v katerem je opozarjal 
na nezdružljivost funkcije poslanca z mestom predsednika PMSNS. Z njegovim pisanjem so se člani 
sveta PMSNS tudi seznanili na seji, prav tako z nasprotnim mnenjem, ki ga je podal pravnik, 
zaposlen na PMSNS. 
Kovacs se strinja, da Horvathu preneha mandat 

 
Slika: Attila Kovacs. Foto: Silva Eöry 
 
"Poslanec v parlamentu je del zakonodajne veje oblasti, krovna politična organizacija madžarske 
narodne skupnosti v Sloveniji, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, katere 
predsednik je Ferenc Horvath, pa je neke vrste del izvršilne veje oblasti," je Attila Kovacs odgovoril 
na vprašanje, na katerih pravnih podlagah je že v začetku lanskega leta opozarjal na nezdružljivost 
funkcij, ki ju zdaj zaseda Horvath. Izhaja tudi iz temeljne (pravne) ločitve oblasti na izvršilno, 
zakonodajno in sodno (po Montesquieuju) ter se sklicuje na drugi odstavek 64. člena slovenske 
ustave, kjer je navedeno, da lahko država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za 
opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo 
uresničevanje.  
"Ko je politik Ferenc Horvath v madžarskih manjšinskih medijih naznanil (prva polovica 2018), da 
bo kandidiral za poslanca in da se ob eventualni izvolitvi za poslanca ne misli odpovedati 
predsedniški funkciji PMSNS, sem za mnenje o (ne)združljivosti poslanske in predsedniške funkcije 
vprašal KPK, mandatno-volilno komisijo DZ in ministrstvo za javno upravo. KPK in mandatno-volilna 
komisija DZ sta si podajali 'žogico' pristojnosti, mnenje ministrstva za javno upravo pa sem si 
razlagal tako, da sta omenjeni funkciji nezdružljivi. Na podlagi tega mnenja sem nato večkrat 
opozoril tako člane sveta PMSNS kot madžarske manjšinske medije na problem (ne)združljivosti 
funkcij poslanca in predsednika PMSNS. Ker ni bilo nobenih reakcij (ne s strani manjšinskih 
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politikov ne s strani madžarskih manjšinskih medijev), sem zadevo hkratne zasedbe dveh političnih 
funkcij prijavil pristojnim organom," je v odgovoru na novinarsko vprašanje še zapisal Kovacs. 
Glede na podano ugotovitev KPK Kovacs tudi pravi, da je v okviru pristojnosti opravila svojo nalogo 
in da se strinja z mnenji predsednika KPK in nekaterih pravnih strokovnjakov, da bi moral DZ za 
Horvatha ugotoviti prenehanje poslanskega mandata. 
 
Vestnik, Murska Sobota 

• Poslanec Horvath kršil zakon. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, 16.5.2019 
https://www.vestnik.si/poslanec-horvath-krsil-zakon-10008981 
 

 
Slika: Ferenc Horvath, poslanec madžarske narodne skupnosti in predsednik sveta Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti, ima po pozivu predsednika KPK 15 dni časa, da se 
eni od funkcij odpove. Foto: Nataša Juhnov 
 
Komisija za preprečevanje korupcije meni, da Ferenc Horvath ne bi smel zasedati poslanske in 
predsedniške oziroma direktorske funkcije hkrati. Horvath molči 
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je Ferenc Horvath, poslanec madžarske 
narodne skupnosti in predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 
(PMSNS), z zasedanjem obeh funkcij kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta namreč 
določa, da poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. KPK je tudi 
določila 15-dnevni rok, v katerem se mora Horvath odločiti, kateri od obeh funkcij se bo zaradi 
navedenih ugotovitev odpovedal. KPK je še ugotovila, da je Horvath kršil zakonodajo o 
nezdružljivosti poslanske funkcije s pridobitno dejavnostjo s tem, da se tri mesece po nastopu 
poslanskega mandata ni odrekel direktorskemu mestu v družbi Minta, ki jo je maja 2017 ustanovila 
PMSNS, ampak je to storil šele v začetku aprila letos. Horvath o odločitvi, h kateri ga poziva KPK, še 
molči oziroma je preko sekretarke poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti 
sporočil, da bo javnost o svoji odločitvi obvestil po izteku roka. Kdaj se bo ta iztekel, pa ni znano, 
saj ni znano, kdaj je Horvath opozorilo KPK tudi prejel. 

O "čistosti" in linču 
Ferenc Horvath je razpravo na seji MVK 11. aprila začel z ugotovitvijo, da gre za medijski linč, v 
nadaljevanju pa poudaril, da je moralno povsem čist, prav tako s pravnega in zakonskega vidika. 
"Seveda pa se lahko določeni politični in druge vrste pritiski vedno izvajajo name, na posameznika 
kot pripadnika madžarske skupnosti. Proti temu dejstvu nimam orožja in ga niti ne želim imeti," je 
še izjavil.  
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Igra s časom 
Čeprav postopki, ki jih KPK vodi zoper Horvatha, niso neposredno povezani z odločanjem v 
državnem zboru oziroma v njegovih organih, se je zaradi ugotovitev KPK zdaj na preizkušnji znašel 
tudi parlament. Predsednik KPK Boris Štefanec je bil jasen, da bi moral na osnovi ugotovitev KPK 
parlament ugotoviti, da je Horvathu zaradi kršitev prenehal poslanski mandat. Toda videti je, da ta 
uživa podporo vladne koalicije, razen levice, in tudi vlade. Ob tem spomnimo, da sta manjšinska 
poslanca oktobra lani z vlado podpisala dogovor o sodelovanju in napovedala konstruktivno 
sodelovanje z njo, po potrebi pa naj bi v parlamentu prevzela tudi vlogo jezička na tehtnici. 
Poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava 
Parlamentarna mandatno-volilna komisija (MVK) je namreč točko o izvajanju 12. člena zakona o 
poslancih in posredno o položaju Horvatha imela na dnevnem redu seje, ki je potekala 1. aprila, in 
po burni razpravi poslancev je bil med drugim sprejet sklep, da MVK od KPK pričakuje, da opravi 
svojo zakonsko dolžnost in na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovi 
dejstva, ki bi lahko bila oziroma bodo podlaga za odločanje MVK v zadevah ugotavljanja 
nezdružljivosti poslanske funkcije. Toda na osnovi poznejših in jasnih priporočil KPK zdaj 
predsednik MVK Ivan Hršak ni jasen glede nadaljnjih korakov MVK. 
Načrtno dva stola 
Horvath je svojo kandidaturo za poslanca napovedal januarja lani, torej kmalu po tem, ko je svoj 
umik iz politike napovedal dolgoletni narodnostni poslanec Laszlo Göncz, v volilno kampanjo pa se 
je podal podprt s pravnim mnenjem, da z morebitno izvolitvijo za poslanca in hkratnim zasedanjem 
mesta predsednika krovne organizacije ne bo kršil zakonodaje. Po izvolitvi je odstopil z mesta 
podžupana lendavske občine, ostal pa na čelu PMSNS. Januarja letos je svet PMSNS v novi sestavi 
Horvathu kot edinemu kandidatu za predsednika podelil nov, torej tretji mandat za vodenje 
manjšinske krovne organizacije, podprlo pa ga je 18 od skupaj 21 članov sveta. Tako so se odločili 
kljub dopisu, ki ga je dan pred sejo Attila Kovacs, član (svetnik) Madžarske samoupravne narodne 
skupnosti Občine Dobrovnik, poslal članom sveta in še na druge naslove in v katerem je opozarjal 
na nezdružljivost funkcije poslanca z mestom predsednika PMSNS. Z njegovim pisanjem so se člani 
sveta PMSNS tudi seznanili na seji, prav tako z nasprotnim mnenjem, ki ga je podal pravnik, 
zaposlen na PMSNS. 
Kovacs se strinja, da Horvathu preneha mandat 
 
"Poslanec v parlamentu je del zakonodajne veje oblasti, krovna politična organizacija madžarske 
narodne skupnosti v Sloveniji, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, katere 
predsednik je Ferenc Horvath, pa je neke vrste del izvršilne veje oblasti," je Attila Kovacs odgovoril 
na vprašanje, na katerih pravnih podlagah je že v začetku lanskega leta opozarjal na nezdružljivost 
funkcij, ki ju zdaj zaseda Horvath. Izhaja tudi iz temeljne (pravne) ločitve oblasti na izvršilno, 
zakonodajno in sodno (po Montesquieuju) ter se sklicuje na drugi odstavek 64. člena slovenske 
ustave, kjer je navedeno, da lahko država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za 
opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo 
uresničevanje.  
"Ko je politik Ferenc Horvath v madžarskih manjšinskih medijih naznanil (prva polovica 2018), da 
bo kandidiral za poslanca in da se ob eventualni izvolitvi za poslanca ne misli odpovedati 
predsedniški funkciji PMSNS, sem za mnenje o (ne)združljivosti poslanske in predsedniške funkcije 
vprašal KPK, mandatno-volilno komisijo DZ in ministrstvo za javno upravo. KPK in mandatno-volilna 
komisija DZ sta si podajali 'žogico' pristojnosti, mnenje ministrstva za javno upravo pa sem si 
razlagal tako, da sta omenjeni funkciji nezdružljivi. Na podlagi tega mnenja sem nato večkrat 
opozoril tako člane sveta PMSNS kot madžarske manjšinske medije na problem (ne)združljivosti 
funkcij poslanca in predsednika PMSNS. Ker ni bilo nobenih reakcij (ne s strani manjšinskih 
politikov ne s strani madžarskih manjšinskih medijev), sem zadevo hkratne zasedbe dveh političnih 



funkcij prijavil pristojnim organom," je v odgovoru na novinarsko vprašanje še zapisal Kovacs. 
Glede na podano ugotovitev KPK Kovacs tudi pravi, da je v okviru pristojnosti opravila svojo nalogo 
in da se strinja z mnenji predsednika KPK in nekaterih pravnih strokovnjakov, da bi moral DZ za 
Horvatha ugotoviti prenehanje poslanskega mandata. 
 
Sobotainfo, Murska Sobota 
 

• Sobotainfo, Murska Sobota. sobotainfo, 15. maj 2019  
Pomurski poslanec Horvat svari pred pritiski na otroke in ravnatelje v Prekmurju 
https://sobotainfo.com/novica/politika-gospodarstvo/pomurski-poslanec-horvat-svari-pred-
pritiski-na-otroke-ravnatelje-v 
 
Politični pritiski na otroke in ravnatelje v Prekmurju?  
Pomurski poslanec Jožef Horvat v protestnem pismu kritizira poziv poslanca madžarske narodne 
skupnosti Ferenca Horvatha otrokom madžarske narodnosti in opozarja na domnevne pritiske 
na izobraževalni sistem. Njegov zapis objavljamo v celoti: 
Protestno pismo: nedopustni politični pritiski na otroke in ravnatelje v Prekmurju  
Kot poslanec iz Prekmurja z veliko zaskrbljenostjo opazujem situacijo v regiji, ki se tako 
gospodarsko in socialno, kot tudi kulturno in narodnostno čuti močno zapostavljena s strani države 
Republike Slovenije. K temu občutku pa močno prispevajo tudi povsem neprimerni pozivi poslanca 
madžarske narodnosti g. Ferenca Horvatha otrokom madžarske narodnosti, naj na prireditvi ob 
100-letnici združitve Prekmurja z matično domovino ne sodelujejo. V časniku Večer je bil namreč 
objavljen članek z naslovom »Pred proslavo v Prekmurju: Presenetljiva elektronska pošta poslanca 
Horvatha« novinarke Urške Mlinarič.   
Murskosoboška območna enota Zavoda RS za šolstvo je vse vrtce, osnovne, glasbene in srednje 
šole, vključno z dvojezičnimi, pozvala k sodelovanju na natečaju, na katerem bi vsestransko 
ustvarjali na temo omenjene obletnice. Šole in vrtci bi se potem s tem svojim ustvarjanjem 
predstavili na sklepni prireditvi, Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti, 6. junija v 
murskosoboškem mestnem parku. Po navedbah časnika je kolega Ferenc Horvath predstojnico 
enote Ireno Kumer pozval, naj na natečaju ne sodelujejo otroci madžarske narodnosti. Za člane 
madžarske narodnosti po njegovih besedah ta dan ni praznik, hkrati pa ima kot prekmurski Madžar 
iz otroštva neprijetne izkušnje. Na povabilo predsednika vlade Marjana Šarca je g. Ferenc Horvath 
tudi član častnega odbora za obeležitev 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom.  
Kot poslanec iz Prekmurja odločno protestiram proti tovrstnim pozivom in pritiskom na javni šolski 
sistem ter vse otroke, učitelje in ravnatelje dvojezičnih osnovnih šol. Prekmurski Slovenci smo skozi 
zgodovino ogromno pretrpeli, da smo ohranili našo narodno identiteto. Hkrati pa smo ves čas 
razvijali tudi visoko zmožnost sobivanja in spoštovanja drugih, manjših narodov, predvsem 
Madžarov. V demokratični in združeni Evropi so zato takšni pozivi nesprejemljivi, kažejo pa na 
zaskrbljujoč trend, ki po mnenju mnogih pomeni »madžarizacijo« Prekmurja. Prekmurje zaradi 
mačehovskega odnosa države nikakor ne uspe nadoknaditi razvojnega zaostanka za osrednjo 
Slovenijo, saj indeks razvojne ogroženosti za pomursko regijo znaša kar 155,6 in se še povečuje. 
Madžarska pa v Prekmurju deli državno pomoč in madžarska državljanstva, kar si mnogi razlagajo 
tudi kot madžarske ozemeljske težnje. Ne nasprotujem tujemu kapitalu, ugotavljam pa, da je Vlada 
Republike Slovenije pozabila na Slovenke in Slovence, podjetnike in kmete, ki v konkurenčnem 
boju izgubljajo.  
Ministrstvo za šolstvo in šport pozivam, da nemudoma in jasno obsodi tovrstne nesprejemljive 
pritiske na javni izobraževalni sistem, otroke, učitelje in ravnatelje. Vlado RS pa pozivam, da ob 
100-letnici združitve Prekmurja z matično domovino dokončno spozna, da je Prekmurje tako kot 
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Ljubljana del slovenske države in da je nujno potrebno sprejeti konkretne ukrepe, da se razvojni 
zaostanek regije zmanjša. Hkrati pa mora Vlada RS in celotna slovenska politika obsoditi vse 
ekspanzionistične ozemeljske težnje madžarske vlade 
 

   Pomurec.com, Murska Sobota 
 
 

• Protestno pismo poslanca Horvata: nedopustni politični pritiski na otroke in ravnatelje v 
Prekmurju. Pomurec.com, Murska Sobota, 16.05.2019  

https://www.pomurec.com/vsebina/52633/Protestno_pismo_poslanca_Horvata__nedopustni_
politicni_pritiski_na_otroke_in_ravnatelje_v_Prekmurju  
Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat se je v protestnem pismu ostro odzval na poziv poslanca 
madžarske narodnosti Ferenca Horvatha, da naj otroci madžarske narodnosti ne sodelujejo na 
prireditvi ob 100-letnici združitve Prekmurja z matično domovino. 
 

 
Slika: Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. Foto: Pomurec.com, Murska Sobota 
 
»Kot poslanec iz Prekmurja z veliko zaskrbljenostjo opazujem situacijo v regiji, ki se tako gospodarsko 
in socialno, kot tudi kulturno in narodnostno čuti močno zapostavljena s strani države Republike 
Slovenije. K temu občutku pa močno prispevajo tudi povsem neprimerni pozivi poslanca madžarske 
narodnosti g. Ferenca Horvatha otrokom madžarske narodnosti, naj na prireditvi ob 100-letnici 
združitve Prekmurja z matično domovino ne sodelujejo,« je v protestnem pismu zapisal Jožef Horvat 
in se ostro odzval na povsem neprimeren poziv poslanca madžarske narodnosti Ferenca Horvatha. 
Po navedbah časnika Večer je poslanec madžarske narodnosti predstojnico murskosoboške 
območne enote Zavoda RS za šolstvo Ireno Kumer pozval, naj na natečaju, na katerem bi vsestransko 
ustvarjali na temo omenjene obletnice, ne sodelujejo otroci madžarske narodnosti. 
 
 »Kot poslanec iz Prekmurja odločno protestiram proti tovrstnim pozivom in pritiskom na javni šolski 
sistem ter vse otroke, učitelje in ravnatelje dvojezičnih osnovnih šol. Prekmurski Slovenci smo skozi 
zgodovino ogromno pretrpeli, da smo ohranili našo narodno identiteto. Hkrati pa smo ves čas 
razvijali tudi visoko zmožnost sobivanja in spoštovanja drugih, manjših narodov, predvsem 
Madžarov,« je odločno poudaril vodja poslanske skupine NSi in dodal: »V demokratični in združeni 
Evropi so zato takšni pozivi nesprejemljivi, kažejo pa na zaskrbljujoč trend, ki po mnenju mnogih 
pomeni "madžarizacijo" Prekmurja.« 
Prepričan je, da Prekmurje zaradi mačehovskega odnosa države nikakor ne uspe nadoknaditi 
razvojnega zaostanka za osrednjo Slovenijo, saj indeks razvojne ogroženosti za pomursko regijo 
znaša kar 155,6 in se še povečuje. Medtem pa Madžarska v Prekmurju deli državno pomoč in 
madžarska državljanstva, kar si mnogi razlagajo tudi kot madžarske ozemeljske težnje. 
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»Ne nasprotujem tujemu kapitalu, ugotavljam pa, da je Vlada Republike Slovenije pozabila na 
Slovenke in Slovence, podjetnike in kmete, ki v konkurenčnem boju izgubljajo. Ministrstvo za šolstvo 
in šport pozivam, da nemudoma in jasno obsodi tovrstne nesprejemljive pritiske na javni 
izobraževalni sistem, otroke, učitelje in ravnatelje. Vlado RS pa pozivam, da ob 100-letnici združitve 
Prekmurja z matično domovino dokončno spozna, da je Prekmurje tako kot Ljubljana del slovenske 
države in da je nujno potrebno sprejeti konkretne ukrepe, da se razvojni zaostanek regije zmanjša. 
Hkrati pa mora Vlada RS in celotna slovenska politika obsoditi vse ekspanzionistične ozemeljske 
težnje madžarske vlade,« je še zapisal Jožef Horvat. 
Celotno protestno pismo si lahko preberete TUKAJ 
http://nsi.si/wp-content/uploads/2019/05/pritiski-na-solski-sistem-protestno-pismo-JHorvat-
maj2019-1.pdf  
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• Hrabrenje dveh mož pred novim srečanjem z gospo. Borut Šuklje. Primorske novice, 
Koper, Regionalni horizonti 10. 05. 2019  

http://www.primorske.si/mnenja/kolumne/regionalni-horizonti/hrabrenje-dveh-moz-pred-
novim-srecanjem-z-gospo 
 

 
Slika: Borut Šuklje. Regionalni horizonti. Primorske novice 
 
Angela Merkel je vse udeležence in tudi vse njihove zaveze in obljube o tem, da bodo doma 
dokončno uredili vprašanja, povezana s skupnim življenjem v regiji, poznala do podrobnosti. Prav 
zato se je verjetno odločila. Berlinski sestanek, ki sta ga konec aprila sklicala skupaj s francoskim 
predsednikom in nanj povabila medsebojno nezaupljive predsednike držav zahodnega Balkana, je 
bil tudi voden skoraj pomirljivo ter se tako tudi končal.  
Brez posebnih pretresov in z običajnimi ter pričakovanimi opozorili, da so meje na Balkanu 
dokončne, da je teritorialna integriteta balkanskih držav nedotakljiva ter da se izteka čas za 
dogovor o popolni normalizaciji odnosov Srbije in Kosova. Udeležencem tega tako nepredvidljivega 
berlinskega srečanja je bilo ob bližajočem se koncu sestanka laže, saj je kazalo, da je bilo to samo 
še ena izmed mnogih pogovornih okroglih miz, sklicanih bolj zaradi pričakovanj javnosti kot 
pričakovanih dogovorov. 
In pričakovati bi bilo, da bodo tako v Beogradu kot v Prištini začeli z novim političnim 
razmislekom, povezanim z vprašanjem - z ali brez Evropske unije. 
Znotraj te umirjenosti in ob prihajajoči protokolarni večerji je nekako obledelo tudi vprašanje, 
zakaj med povabljenimi ni bilo ne visoke predstavnice evropske komisije za zunanjo politiko 
Federice Mogherini ne evropskega komisarja za širitev Johannesa Hahna. Visoka predstavnica je 
sicer v Berlin prišla, toda z vabilom, naslovljenim na predsednika evropske komisije Jeana-Clauda 
Junckerja, in njegovim opravičilom, da se srečanja ne more udeležiti. Odsotnost imena Mogherini 
na listi vabljenih je neposredno odprla tudi vprašanje, ali se njene zadolžitve znotraj bruseljskega 
dialoga Beograda in Prištine omejujejo. 
Kakorkoli, berlinski sestanek se je zadnjo aprilsko soboto zvečer končeval in tudi končal s 
svojevrstnim šahovskim remijem. Ključni udeleženci so hiteli pripravljati hrabrilne izjave za domače 
javnosti in se odpravili na slavnostni obed. Nato pa je sledil preobrat. Verjetno je bila to zamisel 
izkušene in politično modre gostiteljice Angele Merkel. Tik pred začetkom večerje sta z 
Emmanuelom Macronom brez napovedi ali obvestila ostalim udeležencem, mimo dnevnega reda, 
kot popolno presenečenje, sklicala še eno srečanje. Pravzaprav pogovor na manj oči in z manj 
udeleženci, toda nadvse skrbnimi poslušalci. In nanj povabila srbskega ter kosovskega predsednika, 
Aleksandra Vučića in Hashima Thacija, ter predsednico srbske in predsednika kosovske vlade.  
Če je bil prvi sestanek z vsemi povabljenimi udeleženci namenjen predvsem pogovoru o 
nespremenljivosti meja držav zahodnega Balkana, torej zavrnitvi idej o zamenjavi državnih 
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teritorijev ali oblikovanjih etnično čistih držav, pa tudi pohvalam politični hrabrosti makedonskega 
predsednika vlade Zorana Zaeva vsled popolne izpeljave dogovora z Grčijo ter hrabrenju ostalih 
udeležencev za sprejem odločujočih političnih reform, potem je bil drugi del pogovora, tistega brez 
najave, precej drugačen. Veliko bolj politično zavezujoč. 
Ali je šlo ob tem tudi za svojevrstno nezaupnico Mogherinijevi in Hahnu, ki ju na sestanku ni bilo, 
ali zgolj za pragmatično oceno, da se aktualni evropski komisiji hitro izteka mandat, da torej tudi 
komisarji odhajajo, je sedaj manj pomembno. A očitno vsaj za Mogherinijevo precej občutljivo, kar 
je bilo najprej vidno po odzivu njene tiskovne predstavnice in nato po njenih ločenih sestankih z 
Vučićem in Thacijem v Tirani. Sporočiti je želela, da kot visoka predstavnica za zunanjo in 
varnostno politiko še vedno vodi dialog Beograda in Prištine. 
Toda vrnimo se v Berlin, na zadnji aprilski sobotni večer. V čas po koncu uradnega dela srečanja, ko 
so povabljeni državniki ob ljubeznivih pomenkih čakali na večerjo in kmalu opazili, da je čas, ko bi 
se ta morala začeti, že minil, in tudi videli, da med čakajočimi ni obeh gostiteljev, niti srbskega in 
kosovskega predsednika ter predsednikov obeh vlad, Ane Brnabić in Ramusha Haradinaja. Berlinski 
sestanek se je prav tedaj znova začel. Sporočila so bila, tudi zato ker so se vsi udeleženci poznali 
izjemno dobro, veliko bolj neposredna in očiščena običajne diplomatske okrasitve.  
Lahko jih razdelimo v tri sklope. Prvi zadeva čas oziroma to, da ima tudi čas bruseljskih pogajanj o 
popolni normalizaciji odnosov Beograda in Prištine svoje dokončne meje. Drugi je bil 
pojasnjevanje, da bo tudi zaključni del pogajanj v pristojnosti Evropske komisije, toda ob 
neposrednem sodelovanju Berlina in Pariza. Tretji sklop je bil poziv srbskemu in kosovskemu 
predsedniku, da se je potrebno takoj vrniti za pogajalsko mizo ter brez običajnih političnih bravur 
in prikazovanja najrazličnejših političnih spretnosti, kako nekaj obljubiti in takoj zatem taisto 
pozabiti, pripraviti potrebne in dokončne rešitve. 
Ob koncu tega dela je bilo povsem jasno tudi, da brez popolne normalizacije odnosov Beograda in 
Prištine niso mogoči novi zavezujoči pogovori o članstvu Srbije in Kosova v Evropski uniji. Razumeti 
se je dalo, da obstajata samo dve možnosti: ali bodo oblasti v obeh državah sposobne sprejeti 
potrebne odločitve ter jih potrditi in peljati skozi potrebne parlamentarne procedure ali pa bo 
potrebno ugotoviti, da kljub vsej pomoči dogovor preprosto ni mogoč, ter ob vseh posledicah, tudi 
varnostnih, političnih in gospodarskih, čakati na drugačne politične razmere. Prepustiti regijo samo 
sebi. Brez Evropske unije. 
Potem so se vsi vrnili in skupaj s čakajočimi začeli z večerjo ter se naslednji dan odpravljali na 
potovanja nazaj domov. Berlinski sestanek je bil končan, toda z napovedjo novega, ki bo v Parizu 
prvega julija letos. In pričakovati bi bilo, da bodo tako v Beogradu kot v Prištini začeli z novim 
političnim razmislekom, povezanim z vprašanjem - z ali brez Evropske unije. Iz Beograda se je 
najprej slišal odziv, da ob Evropski uniji obstajata še Rusija in Kitajska. Pri čemer temu ni bilo 
dodano vsaj dejstvo, da ima Srbija z Rusko federacijo približno toliko gospodarske menjave, če 
izvzamemo plin, ki ga kupujejo, kot je vrednost nepovratnih evropskih donacij in pomoči. Srbija je 
gospodarsko povezana z Evropo, trgovina z Rusijo je skoraj simbolična. Nato se je oglasil 
predsednik Vučić in ocenil, da mu je žal, da ga državljani niso poslušali in ga podprli ob pobudah za 
dokončno ureditev odnosov s Prištino, ter s tem razpravo vrnil v politične okvire. V Prištini pa so 
predstavniki Haradinajeve vlade ocenili, da je čas pred sestankom v Parizu bolje uporabiti za 
kazanje moči. Ponovili so, da ne bodo ukinili posebnih carin in taks za blago iz Srbije ter napovedali 
uvedbo recipročnih ukrepov nepriznavanja srbskih posamičnih dokumentov, izdanih v Srbiji. In ob 
tem tudi obnovili politično skrajno občutljivo razpravo o vojnih zločinih, storjenih na Kosovu. 
Zato je zadnji sestanek slovenskega predsednika Boruta Pahorja s predsedniki držav zahodnega 
Balkana, oziroma iniciative Brdo-Brioni razumeti kot svojevrstno povezavo med berlinskim in 
napovedanim prvojulijskim pariškim srečanjem. Kot mesto miritve prikazovanja moči.  

• Blizu Trsta prestregli približno 60 migrantov. STA. Primorske novice, Koper, 15. 05. 2019  

https://www.primorske.si/avtor?a=STA


Italijanska policija je davi v Dolini blizu Trsta prestregla približno 60 migrantov. Kot poroča 
Primorski dnevnik na svoji spletni strani, so bili migranti razdeljeni v tri skupine, vse pa so 
odpeljali na identifikacijo.  
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/blizu-trsta-prestregli-priblizno-60-migrantov  
 

 
Slika: Italijanska policija je davi v Dolini blizu Trsta prestregla približno 60 migrantov. Foto: Vir: 
Primorski dnevnik 
 
Trst.  Migrante so zgodaj davi na cestah in stezah v bližini Doline nedaleč od meje s Slovenijo 
opazili domačini, ki so obvestili policijo. 
Prebežniki so bili razdeljeni v tri skupine. Prvo skupino, v kateri je bilo kakih dvajset moških, so 
policisti prestregli okoli 7.30 in jih pospremili na policijsko postajo pri Fernetičih, kjer so jih 
identificirali. Skoraj vsi so Pakistanci, samo eden je Afganistanec. 
Ostalih 42 migrantov so nekoliko kasneje izsledili karabinjerji. Odpeljali so jih v tržaško pristanišče, 
kjer zanje skrbi pomorska policija oz. posebna skupina, ki skrbi za fotografiranje migrantov, še piše 
Primorski dnevnik. 
Število migrantov, ki prihajajo v Slovenijo prek Hrvaške in gredo naprej v Italijo, se je v zadnjem 
času povečalo. Zunanji minister Miro Cerar je zato ta teden v Bruslju italijanskemu kolegu Enzu 
Moaveru Milanesiju predlagal skupne policijske patrulje ob italijansko-slovenski meji za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih prehodov. V četrtek in petek bosta po njegovih navedbah o tem v Rimu 
razpravljala generalna direktorja obeh policij. 
Cerar se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev skupnih patrulj, saj da je treba čim prej zajeziti 
nezakonite prehode meje in dati zelo jasen znak kriminalcem, ki nezakonite tokove spodbujajo, da 
mislijo resno. Kdaj točno bodo lahko vzpostavili skupne patrulje, Cerar ni znal oceniti. 
 
MMC RTV SLO   
 

• Poklukar: Policija obvladuje migrantske razmere; bodo postavili dodatne ograje? Lucija 
Dimnik Rikić, Radio Slovenija; M. R. Novo mesto, Portorož - MMC RTV SLO, Radio 
Slovenija, Televizija Slovenija, STA. 10. maj 2019  

Težava so tudi zlorabe azilnega postopka 
https://www.rtvslo.si/slovenija/poklukar-policija-obvladuje-migrantske-razmere-bodo-
postavili-dodatne-ograje/487730  
Trojico prebežnikov, ki so osumljeni ugrabitve domačina iz Bele krajine, so popoldne po 
zaslišanju na novomeški policiji pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Vsem trem je bil zaradi 
begosumnosti in ponovitvene nevarnosti odrejen pripor. 
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Zaslišanje je trajalo dobri dve uri. Osumljenci se niso zagovarjali, ampak so se vsi trije branili z 
molkom, je poročala TV Slovenija. Tožilec Srečko Hočevar je dejal, da jim očitajo tri kazniva dejanja 
‒ ugrabitev, rop in odvzem motornega vozila. 
Dva dni po dogodku, ki je med prebivalci povzročil precej razburjenja (v soboto je v Črnomlju 
napovedan protest), je ob robu obrtniškega foruma v Portorožu zadevo na izrecno novinarsko 
vprašanje komentiral minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Policija po njegovi oceni 
obvladuje migrantske razmere, ljudem ob meji pa svetuje, naj zaklepajo vrata, sumljive ljudi pa 
naznanijo policiji. 
Slovenija je varna država, zagotavlja Poklukar. Sistem nacionalne varnosti deluje, vendar 100-
odstotne varnosti ljudem po njegovem mnenju ni mogoče zagotoviti. "V zadnjih dneh smo se 
dogovorili tudi o operativnih ukrepih skupaj s policijo in vojsko, tako da imajo občine, ki imajo v 
tem trenutku povečan obseg migracij, tudi več policijske sile," je pojasnil minister. 
Obseg nedovoljenih migracij se bo v prihodnjih mesecih še povečeval. Na obremenjenih območjih 
je policija že uvedla dodatne ukrepe. "Nadzor meje opravljamo s pomočjo policijskega helikopterja 
in brezpilotnih letalnikov. Prav tako smo okrepili nadzor meje z dodatnim videonadzornim 
sistemom," je dejal namestnik generalne direktorice policije Jože Senica. 
 
Osumljenci ugrabitve Belokranjca so enkrat že neuspešno poskušali vstopiti v Slovenijo 
Tja, kjer je veliko ilegalnih prehodov meje, so napotili tudi policiste posebne enote, pomožne 
policiste, policiste konjenike in vodnike službenih psov. 
4.265 izraženih namer, 2.875 prošenj 
Migracije so po oceni policije resen varnostni izziv. Kot ugotavljajo, pa so težava tudi zlorabe 
azilnega postopka. Veliko migrantov namreč izrazi namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, 
ki je potem dejansko ne vloži. 
"Če pogledamo podatke za lani, ugotovimo, da smo obravnavali 4.265 izraženih namer, dejansko 
pa jih je prošnjo za mednarodno zaščito podalo zgolj 2.875," je razložil Peter Skerbiš, vodja 
oddelka za upravljanje meja. 
Po trditvah policije bi morali zato spremeniti zakon o mednarodni zaščiti, s katerim bi preprečili 
take zlorabe. Po mnenju nekaterih pravnikov pa take spremembe niso smiselne, saj imajo policisti 
že na voljo ukrepe, s katerimi bi lahko zlorabe omejili. 
Šarec: Policija predlagala postavitev dodatne ograje  
 
Janša: Zahtevamo takojšen sklic Sveta za nacionalno varnost. Šarec: Za to ni potrebe. 
Premier Marjan Šarec je ob robu slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu babic in 
medicinskih sester priznal, da se število migrantov nekoliko povečuje, a zagotovil, da policija skrbi 
za varnost. 
Povedal je tudi, da je policija zato že predlagala postavitev dodatne panelne ograje na meji in to je 
po Šarčevih besedah mogoče namestiti v razmeroma kratkem času, saj so jo naročili že pred 
časom. Po poročanju TV Slovenija bi ta odziv lahko razumeli kot napoved postavitve dodatnih 
panelnih ograj na mejah. 
Kot smo poročali, so 25-letni Maročan in 18-letna Alžirca 79-letnika iz Bele krajine v sredo ugrabili 
med delom v vinogradu in ga odpeljali proti Italiji. V bližini Sežane so ga izpustili in zbežali čez 
mejo, kjer pa so jih prijeli italijanski policisti in jih izročili slovenskim. 

• 36 prebežnikov se bo lahko izkrcalo v Italiji. T. J. Rim - MMC RTV SLO. 10. maj 2019  
Pristanišča za ladjo Mare Jonio zaprta 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/36-prebeznikov-se-bo-lahko-izkrcalo-v-italiji/487692  
Italijanska vlada je sporočila, da bo dovolila izkrcanje 36 prebežnikov, ki jih je v četrtek v južnem 
Sredozemlju rešila ladja italijanske mornarice. 
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Slika: Ladji italijanske mornarice dovolijo vstop v pristanišče. Foto: EPA  

 
Italijanska mornarica je v četrtek sporočila, da so prebežnike, med katerimi so bili tudi dve ženski 
in osem otrok, rešili z majhnega čolna, ki se je potapljal 75 morskih milj severno od libijske obale. 
Italijanska vlada dovoli njihovo izkrcanje, saj se je z več članicami Evropske unije dogovorila, da 
prebežnike sprejmejo. "Zahvaljujem se Franciji, Luksemburgu in Nemčiji za skrb, saj so v nekaj urah 
sporočili, da so jih pripravljeni sprejeti," je sporočil italijanski premier Giuseppe Conte. 
Pristanišča za ladjo Mare Jonio zaprta 
Ladja Mare Jonio, ki jo upravlja nevladna organizacija Mediterranea, pa medtem ostaja na morju. 
Pred obalo Libije je rešila 29 prebežnikov, med katerimi so tri ženske in leto dni stara deklica, ki so 
se znašli v težavah. "Zanje pristanišča ostajajo zaprta," je sporočil notranji minister Matteo Salvini. 
Vodja skrajno desne Lige vztraja, da je strog pristop do migracij nujen, da bi preprečili nezakonito 
priseljevanje iz Afrike. Iz Mediterranee so sporočili, da je ladja Mare Jonio vplula v italijanske 
ozemeljske vode blizu otoka Lampedusa, kjer sta jo pričakala policijska patruljna čolna. 
Salvini je v zadnjih mesecih večkrat preprečil izkrcanje prebežnikov, ki so jih rešile ladje nevladnih 
organizacij in italijanska obalna straža. Popustil je šele, ko so druge države članice EU-ja privolile, 
da bodo sprejele prišleke. 

• Puigdemont v Ljubljani: Želimo zgraditi drugačno demokratično državo. Ksenja Tratnik.  
MMC RTV SLO. 10. maj 2019  

Na obisk je prišel na pobudo Iva Vajgla in Milana Kučana 
"Želimo zgraditi drugačno demokratično državo, z drugačnim odnosom med oblastjo in 
državljani," je v nagovoru ob obisku v Ljubljani dejal odstavljeni katalonski predsednik Carles 
Puigdemont, ki pri nas začenja tudi svojo kampanjo za evropske volitve. 
https://www.rtvslo.si/slovenija/puigdemont-v-ljubljani-zelimo-zgraditi-drugacno-
demokraticno-drzavo/487719 
 
Kot je dejal v uvodu, je nameraval obiskati Slovenijo, tik preden so ga v Nemčiji aretirali, ob tem pa 
izrazil veliko hvaležnost posameznim slovenskim politikom, izpostavil je Iva Vajgla, za vso pomoč in 
podporo. "Slovenija se je vedno borila za demokracijo in svobodo. Vesel sem, da sem tu. Nisem 
prvič. Tu sem bil tudi julija 1991, v zelo posebnem trenutku za Slovenijo, bil sem priča procesu, bil 
sem tu in opazoval vaša prizadevanja za svobodno državo, vaše sanje o priključitvi EU-ju."  
Nekdanji predsednik Katalonije je bil eden od glavnih pobudnikov referenduma o neodvisnosti te 
regije, ki so ga izvedli 1. oktobra 2017, na katerem so volivci podprli neodvisnost, še isti mesec je 
katalonski parlament sprejel resolucijo o ustanovitvi Katalonije. Madrid je nato Puigdemonta in 
njegovo vlado odstavil in vzpostavil neposredni nadzor v Kataloniji, Puigdemont pa se je skupaj z 
več nekdanjimi ministri pred pregonom zatekel v Belgijo, kjer biva še danes. Kot smo poročali, je 
špansko vrhovno sodišče v ponedeljek odločilo, da ima nekdanji katalonski voditelj pravico 
kandidirati na evropskih volitvah 26. maja. Predtem je španska volilna komisija odločila, da 
Puigdemont, Comin in Ponsatijeva ne smejo kandidirati. Sodišče je razsodilo, da ni nobenih 
razlogov, da bi jim prepovedali sodelovati na volitvah, pravica kandidirati na volitvah je "temeljna 
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pravica", ki jo ustava priznava vsem španskim državljanom, pobeg iz države pa ne more biti razlog 
za to, da se ta pravica ukine. 
 

 
Skupaj z njim sta prišla v Ljubljano tudi dva člana njegove nekdanje katalonske vlade, Clara 
Ponsati in Antoni Comin. Kot je dejala Ponsatijeva, ki prav tako kandidira na listi več katalonskih 
strank Svobodni za Evropo, bodo imeli Katalonci, če bo Puigdemont izvoljen, glas v jedru 
evropskih institucij. "To bo zelo pomemben korak naprej za nas, da se bomo lahko izražali in da 
bomo zahtevali odgovornost evropskih institucij za demokracijo v Kataloniji," je dejala za STA. 
Foto: BoBo  
 
Zakaj neodvisna Katalonija? 
V svojem nagovoru v Ljubljani je 56-letni politik po lastnih besedah želel pojasniti, zakaj želijo biti 
Katalonci neodvisna država, kar želijo doseči na nenasilen način. Po njegovih besedah je nemogoče 
razumeti, kaj se dogaja, če krizo opazujemo skozi razumevanje tradicionalnih, nacionalističnih 
revolucij v 19. in 20. stoletju. "Skozi ta očala je nemogoče razumeti, zakaj smo se Katalonci oktobra 
2017 odločili za zapleteno pot do neodvisnosti." 
 
"Za neodvisnost se borimo, ker želimo zgraditi drugačno demokratično državo, z drugačnim 
odnosom med oblastjo in državljani oz. družbo in z drugačno vlogo državljanov v moderni, mirni 
demokraciji. To je naš jasen cilj." Kot je poudaril, so vse pretekle industrijske revolucije vodile v 
spremembe ideologij in reorganizacijo oblasti. Boj za delavske pravice je posledica prve 
industrijske revolucije, fašizem, nacizem, komunizem so posledica druge industrijske revolucije. 
Vse industrijske revolucije so spremenile družbe, družbene spremembe pa so vodile v politične 
spremembe. Dozdajšnje revolucije so, med drugim, privedle tudi do družbene neenakosti, kar je 
posledica neenake delitve ugodnosti in napredka. Napredka nikoli niso bili deležni vsi, je poudaril 
in navedel, da polovica človeštva živi z manj kot petimi dolarji na dan. 
Smo v novi industrijski revoluciji, ki bo prav tako kot prejšnje privedla do družbenih in političnih 
sprememb, ki bodo vplivale na našo organiziranost. "Prva stvar, ki jo moramo vedeti, je, da je 
glavno tveganje danes sveta regresija demokracije po svetu, vzpon avtoritarizma in močnega 
političnega voditeljstva kot tudi krepitev nacionalizma, po navadi imenovanega patriotizem, kot 
odgovor na naraščanje strahu." 
Po poročilu House of Freedom, ki ga je navedel, se je lani demokracija 30. zaporedno leto 
zmanjšala. Stopnja demokracije upada. "Jasno je, da imamo težave z mlajšimi generacijami. 60 
odstotkov tistih, rojenih v 50. letih, meni, da je ključno, da živimo v demokratično urejeni družbi. Z 
njimi se strinja manj kot 45 odstotkov tistih, ki so rojeni v 80. letih." Isto poročilo hkrati razkriva, da 
se povečuje število državljanov, ki imajo raje močnega političnega voditelja, ki ne da veliko na 
parlament in volitve. Po mnenju Puigdemonta je eden izmed razlogov za zmanjševanje 
demokracije in porast nacionalizma oddaljenost oblasti od državljanov. Četrta industrijska 
revolucija bo močno vplivala na vse. 
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Slika: Odhajajoči evropski poslanec Vajgl (Alde/DeSUS) je bil zelo kritičen do odnosa večine 
evropskih držav do vprašanja Katalonije. Foto: BoBo  
 
"Uveljavljen koncept identitete in državljanstva je v krizi, država, ki temelji na konceptu naroda, se 
počuti ogrožena. Koncept države iz 19. stoletja temelji na ideji: en narod, en jezik, ena kultura. 
Danes, v globaliziranem svetu, v multikulturni in večjezični družbi, se zdi ta ideja smešna. Še vedno 
pa ta koncept vpliva na pravico do državljanstva." 
Poudaril je, da tehnološki napredek prinaša tudi večjo angažiranost državljana, ki želi dejavno 
sodelovati v družbi in ki želi udejanjati svoje želje. V ta namen se organizirajo tudi sami, ločeno od 
oblasti. Kot je prepričan, je treba demokracijo umestiti v ta nov, spremenjen kontekst. Treba je 
oblikovati nove standarde vladanja, ki bodo povečali svobodo, varnost in spoštovanje človekovih 
pravic. Izziv je upreti se avtoritarnim načinom vladanja, in sicer tako, da so državljani informirani in 
izobraženi ter imajo na voljo orodja, s katerimi je vgrajeno njihovo trajno sodelovanje v 
sprejemanje politik. Vsaka odločitev mora predstavljati odraz državljanov. Predstavniška 
demokracija tega ne zagotavlja, potrebna je participativna demokracija, je prepričan Puigdemont. 
"Vlade se morajo spremeniti, se izboljšati. Vlade so potrebne, pravila so potrebna. Toda vlade 
morajo biti odraz volje ljudstva." 
Vprašanji identitete in državljanstva potrebujeta prevetritev, je prepričan Puigdemont. "Ideja 
državljanstva, ki še vedno temelji na kriterijih zemlje (kje si rojen) ali krvi (državljanstvo očeta ali 
matere) ni več zadostno ...(/...) Pravica državljanstva mora biti ločena od vprašanje identitete: v 
naši družbi imamo lahko več identitet znotraj enega državljanstva. 
Carles Puigdemont 
V to razmišljanje je znova vpletel tudi vprašanje neodvisnost Katalonije. "Naš cilj pri boju za 
neodvisnost, pri čemer se spoprijemamo tudi z resnimi posledicami, nekaterim med nami grozi 
ječa, drugi živimo v eksilu, ločeno od družin, je, da želimo izboljšati našo demokracijo, da bo bolje 
služila državljanom. To se mora zgoditi v evropskem okviru. Katalonski boj, način, kako smo 
organizirali referendum, je pravi način, ki ga mora EU izboljšati." 
Ob koncu je poudaril, da podatki o najuspešnejših državah na svetu kažejo, da so med njimi 
številne majhne države. "Majhno je boljše. Državljani teh držav se bodo lažje spopadli z izzivi 
prihodnosti." Med temi izzivi je navedel mir, svobodo, spoštovanje človekovih pravic, socialni 
napredek, boj proti podnebnim spremembam. 
Rupel znova izrazil podporo katalonskim prizadevanjem 
Zbrane je nagovoril tudi Dimitrij Rupel, ki je med izvedbo katalonskega referenduma vodil 
mednarodno skupino opazovalcev referenduma, v katerem je bilo 33 državnih in evropskih 
poslancev iz 17 držav. "Katalonija me je močno spomnila na Slovenijo v letih 1990, 1991. 
Referendum leta 2017 je v mojem razmišljanju ponovitev dogodkov iz Slovenije. Kritičnosti narave 
dogodkov sem se zavedel, ko sem obiskal volišča in videl uničenje, ki ga je izvedla policija. Ko sem 
govoril z žrtvami policijskega nasilja. Res so bile razmere napete. Toda prevladala je evforija. 
Občutek je bil, da sem res prisoten tam v pomembnem, celo zgodovinskem trenutku. Bil sem 
počaščen, da sem tam." Kot je dejal, so se stvari pozneje zelo zapletle in šle v nepravo smer, zaradi 
česar je sam podvomil o nasvetu, ki ga je dal katalonskim politikom. Ponovil jim je nasvet, ki ga je 
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sam v času slovenskega osamosvajanja dobil od takratnega ameriškega državnega sekretarja, da je 
treba "narediti dejstva". "Imate pravičen cilj, imate pravi cilj, vaši argumenti so nedotakljivi, mimo 
tega ne moremo," je ohrabril katalonska prizadevanja za neodvisnost.  
 
Puigdemont je prišel v Slovenijo na pobudo Vajgla in nekdanjega predsednika Milana Kučana, ki pa 
se danes srečanja zaradi drugih obveznosti ni udeležil. Nagovora Puigdemonta so se med drugim 
udeležili tudi Spomenka Hribar, Tine Hribar, Veno Taufer, Iztok Simoniti, Anton Bebler in 
kandidat SD-ja za evropskega poslanca Milan Brglez. 
Tine in Spomenka Hribar ob obisku Puigdemonta 
Puigdemontu sta med drugimi prisluhnila tudi filozof Tine Hribar in filozofinja, sociologinja in 
publicistka Spomenka Hribar. Na vprašanje, kako Puigdemontov nastop, v katerem je zelo malo 
govoril o katalonskem vprašanju in konkretnih korakih naprej, vidi ob tem dogajanju, je Hribar 
ocenil, da zastopa edino stališče, ki ga v tem trenutku edinega lahko, glede na situacijo v Španiji. 
"Tam ne razumejo srednjeevropskega koncepta naroda, ne ločijo med nacijo in narodom. A priori 
izhajajo iz nacije in narodi so v tem primeru takoj podrejeni. Ta formula demokracije en človek, en 
glas je zelo lepa, toda če si v manjšini, te ta formula privede v popolno podrejenost. To se zdaj 
dogaja v Španiji, to je bila pa sicer tradicija od francoske revolucije tudi v Franciji. V Franciji je 
recimo izginil cel kup narodov, recimo Bretonci. To še danes velja, Macron recimo forsira, da bi 
imeli centralne organe, to bo Jugoslavija v klasičnem pomenu. Španija to že je. To zdaj grozi Evropi: 
Evropi grozi, da bo postala Španija, ne pa srednjeevropska konstitucija, v kateri bi prevladalo 
srednjeevropsko razumevanje ustavnosti in demokracije, predvsem pa odnosa do narodov. Če 
želimo, da je v Evropi demokracija in če ne more dobiti vsak narod svoje države in s tem postati 
nacija ter s tem član OZN-a, s čimer je imela Slovenija veliko srečo, in če Evropa ne bo znala 
razločiti, da bi tem narodom dala avtonomijo, če že ne samostojnosti, potem ne bo obstala skupaj. 
Teh narodov je več, kot si mislimo, mislim, da jih je več kot 20. Da ne govorim o Aziji. Smo šele na 
začetku nove faze, ko se bo to vprašanje moralo eksplicirati. Komunikacija s sodobnimi 
komunikacijami je zelo učinkovita, informacije se pretakajo in se bo kmalu izkazalo, da obstajajo 
velika trenja. Vidite, kaj počnejo Kitajci s svojimi "narodi". Dejansko enako kot Španci, mogoče se ti 
sicer lepše obnašajo, pa vendar. Človeka lahko ubiješ na več načinov. Evropska unija je pred tem, 
da se odloči: ali podpre srednjeevropsko razumevanje nacije ali pa tradicionalno, modernistično, 
subjektivistično, ki izhaja iz Renanove formule, kako biti narodno zaveden: naroda praktično ni, 
ampak ga moramo vsak dan znova postaviti. To je čisti subjektivizem." 
Spomenka Hribar glede uspešnosti za osamosvojitev Kataloncev ni prav optimistična. "Želim, da bi 
Katalonci prišli do samostojnosti, a so veliko časa zamudili. Leta 1990, še pred volitvami, so prišli 
trije ali štirje Katalonci na uredništvo Nove revije. Mi smo bili takrat v zagonu, da se bomo 
osamosvojili. In so rekli: 'Joj, vi se boste osamosvojili, mi pa smo že zamudili priložnost.' To je bilo 
pred 30 leti. 30 let so zamudili."  

• Mineva 100 let od rojstva Vaneka Šiftarja. Lidija Kosi, Radio Slovenija. Petanjci - MMC 
RTV SLO, Radio Slovenija  

                  11. maj 2019  
Naši zakladi 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/osebnosti/mineva-100-let-od-rojstva-vaneka-siftarja/487967  
V spomin na Vaneka Šiftarja, pravnika, pedagoga, družboslovca in politika, zaslužnega profesorja 
Univerze v Mariboru ter ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih so v Tišini 
pripravili že 18. dan spominov in tovarištva Naši zakladi. 
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Slika: Vrt spominov in tovarištvana Petanjcih. Foto: Radio Slovenija/Lidija Kosi  
 
V Vrtu spominov in tovarištva zdaj med skoraj 500 drevesi in grmovnicami z vsega sveta raste tudi 
spominska lipa doktorja Veneka Šiftarja in njegovih bratov. Prvi vrbi žalujki je po koncu 2. svetovne 
vojne zasadila Šiftarjeva mati, in sicer v spomin na sinova, ki se nista vrnila iz vojne. 
V Občini Tišina so seveda zelo ponosni na vrt, ki je danes zaščiten kulturni spomenik, in seveda na 
svojega velikega rojaka, je na petkovi prireditvi poudaril župan Franc Horvat. 
Slavnostni govornik, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, pa je med drugim opomnil, 
da živimo v vse bolj dinamičnem, na videz tudi kaotičnem svetu. Povezanem, soodvisnem, včasih 
sovražnem, v katerem nas kot posameznike in kot člane narodne skupnosti ne zaznamuje le 
dogajanje na domačem dvorišču, ampak tudi vse bolj neposredno in usodno tudi vse, kar se zgodi 
daleč od domačega praga. 
Poleg Vrta spominov in tovarištva, v katerem na Petanjcih deluje tudi enota 
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spominja na Vaneka 
Šiftarja še ustanova oziroma fundacija, ki nosi njegovo ime. 

• Ob stoletnici Vaneka Šiftarja njegov vrt še posebej bujen. Lidija Kosi, Radio Slovenija. 
MMC RTV SLO, Radio Slovenija, 11. maj 2019  

Spominski dan in nova lipa 
Letos, ko mineva 100 let od priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, mineva tudi 100 let od 
rojstva Vaneka Šiftarja. 
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ob-stoletnici-vaneka-siftarja-njegov-vrt-se-posebej-
bujen/487793  
 

 
Slika: Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih je odslej bogatejši za spominsko lipo. Foto: 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija  
 
V spomin na pravnika, pedagoga, publicista, družboslovca in politika, zaslužnega profesorja 
Univerze v Mariboru ter ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih so v občini Tišina 
pripravili že 18. dan spominov in tovarištva z naslovom Naši zakladi. 
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V Vrtu spominov in tovarištva od sinoči med skoraj 500 drevesi in grmovnicami z vsega sveta raste 
tudi spominska lipa doktorja Vaneka Šiftarja in njegovih bratov. Prvi vrbi žalujki je po koncu 2. 
svetovne vojne zasadila Šiftarjeva mati, in sicer v spomin na sinova, ki se nista vrnila iz vojne. 
V Občini Tišina so zelo ponosni na vrt, ki je danes zaščiten kulturni spomenik, in seveda na svojega 
velikega rojaka, je na včerajšnji prireditvi poudaril župan Franc Horvat: "Z vsem svojim srcem se je 
posvečal Vrtu spominov in tovarištva in ga spremenil v neprecenljiv botanični zaklad, ki pomeni 
tiho sožitje človeka z naravo, mir za vse narode sveta in predvsem mir do sočloveka." 
Slavnostni govornik, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, pa je med drugim opomnil, 
da živimo v vse bolj dinamičnem, na videz tudi kaotičnem svetu. Povezanem, soodvisnem, včasih 
sovražnem, v katerem nas kot posameznike in kot člane narodne skupnosti ne zaznamuje le 
dogajanje na domačem dvorišču, ampak tudi vse bolj neposredno in usodno tudi vse, kar se zgodi 
daleč od domačega praga. "V takšnem svetu potrebujemo ljudi, ki so s svojo moralno močjo in 
premočrtnostjo lahko vodnik pri iskanju izhodov iz labirintov in protislovij sodobnega sveta." 
Poleg Vrta spominov in tovarištva, v katerem na Petanjcih deluje tudi enota 
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spominja na Vaneka 
Šiftarja še ustanova oziroma fundacija, ki nosi njegovo ime. 

• Stric Geza ide v Zaturce. Boštjan Rous, TV Slovenija. MMC RTV SLO. 11. maj 2019  
2500 km dolga pot je minila hitro. 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/aktualno/stric-geza-ide-v-zaturce/487780  
Pisatelj Štefan Kardoš in filmar Jože Glažar, dva Prekmurca, sta združila moči in se na svojevrsten 
način poklonila združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 

 
Slika: Stric Geza je živa enciklopedija in tudi zato je 2500 km dolga pot hitro minila. Foto: TV 
Slovenija  
 
Posnela sta zanimiv dokumentarec o potovanju strica Geze po sledeh starega očeta Petra Kútoša, 
ki se je v 1. svetovni vojni bojeval v Karpatih. 
Glavni junak filma je stric Geza, družinski pripovedovalec zgodb, ki je bil tudi vzrok za idejo in 
popotovanje v Zaturce v Ukrajini. Zato, da bi o dedu Petru Kutoši izvedeli tudi mlajši rodovi. 

• Salvini s še strožjimi ukrepi nad ladje, ki rešujejo prebežnike. B. V., B. R. Rim - MMC RTV 
SLO, STA, Reuters  

                 11. maj 2019  
ZN poziva, naj države prispevajo več k pomoči prebežnikom na morju 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/salvini-s-se-strozjimi-ukrepi-nad-ladje-ki-resujejo-
prebeznike/487783  
Ladja Mare Jonio, ki pluje pod italijansko zastavo, je v četrtek zvečer 64 kilometrov od libijske 
obale rešila 30 ljudi, med njimi nosečnice in otroke, z manjšega čolna, ki se mu je pokvaril 
motor.  
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O dogodku so obvestili italijanski pomorski reševalni koordinacijski center v Rimu, ki pa jih je 
napotil na Libijsko obalno stražo.  
To možnost so na ladji zavrnili, saj ljudi, kot je povedal reševalec Maso Notarianni, niso želeli vrniti 
v državo, kjer divja vojna in kjer grobo kršijo človekove pravice. Zato so se v petek zjutraj usmerili 
proti italijanskemu otoku Lampedusa. Pomorska policija jih je v bližini otoka pregledala in 
pospremila v pristanišče, kjer so se prebežniki izkrcali. 
Italijanski notranji minister Mateo Salvini je ob tem tvitnil, da so ladjo zasegli, tiskovna agencija 
ANSA pa je sporočila, da so posadko zaslišali zaradi "spodbujanja nezakonitih migracij". 
Človekoljubna organizacija Mediterranea, ki upravlja ladjo Mare Jonio, je zatrdila, da so njene 
operacije zakonite, je poročala Al Džazira. 
Salvini za zaostritev zakonodaje 
Notranji minister Salvini, ki reševalne ekipe označuje za "soudeležence pri tihotapljenju ljudi" in je 
tujim reševalnim ladjam prepovedoval pristanek v italijanskih pristaniščih, se je zdaj zavzel še za 
zaostritev decembra lani sprejete zakonodaje. Predlaga uvedbo visokih denarnih kazni za zasebne 
ladje, ki v Sredozemskem morju rešujejo prebežnike. 
Za zasebne ladje, ki rešujejo življenja beguncev in migrantov, je tako predvidena denarna kazen od 
3.500 do 5.000 evrov za vsakega prebežnike, ki ga sprejmejo na krov. Če bo takšna ladja plula pod 
italijansko zastavo, ji grozi tudi odvzem licence za obdobje do enega leta. 
Paket ukrepov sicer vsebuje 12 točk. Predvideno je tudi, da bo lahko italijansko notranje 
ministrstvo z razlogom javne varnosti utemeljilo prepoved prehoda za ladje v italijanskih 
teritorialnih vodah, medtem ko je bila do zdaj ta pristojnost v rokah italijanskega ministrstva za 
promet. Prav tako je predvideno, da naj bi zaostrili ustrezno kazensko zakonodajo, je v petek 
zvečer oznanil Salvini. 
Predvideno je tudi, da bo pristojnost nad preganjanjem tihotapljenja ljudi odslej v rokah 
protimafijskih organov in ne več tožilstva. Notranje ministrstvo bo tudi namenilo tri milijone evrov 
za delovanje tujih policistov v okviru tajnih operacij za boj proti mednarodnim skupinam 
tihotapcev ljudi. 
 

 
Slika: Lani je v Sredozemskem morju umrlo ali je pogrešanih 2.297 prebežnikov. Foto: Reuters  
 
Salvini proti reševanju ljudi 
Salvini vse od imenovanja za italijanskega notranjega ministra pred letom dni zagovarja politiko 
zaprtih pristanišč v Italiji. Zasebnim ladjam, ki na morju rešujejo prebežnike, tako ni več dovoljen 
pristanek v italijanskih pristaniščih. 
Število prihodov prebežnikov v Italijo prek pomorske poti se je v primerjavi z enakim obdobjem 
lani od začetka letošnjega leta znižalo za 91 odstotkov, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
UNHCR poziva k reševanju ljudi 
Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je po poročanju Reutersa sporočil, da je v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta v Sredozemskem morju umrlo 164 prebežnikov, kar je manj kot v prejšnjih 
letih, čeprav je stopnja umrljivosti višja. 
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UNHCR je v petek izrazil zaskrbljenost zaradi pomanjkanja ladij, ki rešujejo prebežnike med begom 
pred "strašljivim in grozljivim položajem" v Libiji. Agencija ZN-a je pozvala vlade, naj več prispevajo 
na tem področju. 
Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije, ki deluje v okviru ZN-a, je lani umrlo ali je 
pogrešanih 2.297 prebežnikov, Evropo pa jih je po morju doseglo 116.959. 

• Slovenska vojska za varovanje južne meje dodatno poklicala 35 pripadnikov.  Al. Ma. 
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 12. maj 2019  

V dnevni izmeni 66 pripadnikov SV-ja 
https://www.rtvslo.si/slovenija/slovenska-vojska-za-varovanje-juzne-meje-dodatno-poklicala-
35-pripadnikov/487843  
Slovenska vojska (SV) je v soboto za sodelovanje pri varovanju južne meje dodatno poklicala 35 
pripadnikov. To je storila na zaprosilo policije.  
 

 
Slika: Vojaki v vojašnici Eda Peperka. Foto: BoBo  
 
Slovenska vojska (SV) je na zaprosilo policije že poslala okrepitev na južno mejo, ima pa tudi 
pripravljene enote, da lahko vsak trenutek okrepi prisotnost, je v soboto ob robu slovesnosti v 
Topolšici dejal obrambni minister Karl Erjavec. 
Trenutno je v dnevni izmeni 66 pripadnikov SV-ja, od tega jih je 31 na različnih lokacijah v redni 
izmeni, 35 pa jih je vojska dodatno angažirala v soboto na območju Policijske postaje Ilirska 
Bistrica, so pojasnili v SV-ju. 
Policija in vojska sta se tako odzvali na povečan obseg nezakonitih prehodov meje, na kar 
opozarjajo prebivalci ob meji, dodatno pa jih je vznemirila ugrabitev 79-letnega Belokranjca v 
sredo, katere so osumljeni štirje tujci, ki so nezakonito vstopili v državo. Tri so italijanski varnostni 
organi prijeli in predali slovenski policiji, za vse pa je preiskovalni sodnik odredil pripor. 
O dogajanju je Erjavec v soboto na slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne v Topolšici 
še povedal, da sta z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem ves čas v neposrednem 
stiku in dnevno usklajujeta potrebe, operativno pa to izvajata generalna direktorica policije 
Tatjana Bobnar in načelnica Generalštaba SV-ja Alenka Ermenc. 
"Lahko pa povem, da imamo pripravljene enote, da lahko v vsakem trenutku tudi okrepimo 
prisotnost Slovenske vojske na južni meji, seveda skupaj v mešanih skupinah s policijo, zato ker 
Slovenska vojska nima pristojnosti, lahko pa pomaga policiji," je dejal Erjavec in dodal, da so glede 
na dogodke v preteklem tednu že poslali nekaj okrepitev, in sicer na zaprosilo slovenske policije. 
Dodatni ukrepi za doslednejše varovanje meje 
Da so v zadnjih dneh okrepili dejavnosti policije in število enot SV-ja v občinah, kjer so nezakoniti 
prehodi meje pogostejši, je v petek dejal tudi minister Poklukar. Ob tem je ocenil, da trenutno ni 
potrebe po protestih in nezadovoljstvu, saj policija obvladuje situacijo, prepričan je, da je Slovenija 
varna država in da sistem nacionalne varnosti deluje. 
Ne glede na to se je v soboto v Črnomlju po poročanju STA zbralo nekaj sto ljudi, ki so s protestnim 
shodom in podpisom peticije opozorili na težave ljudi, ki živijo ob meji, zaradi nezakonitih migracij. 
Vlado so pozvali, naj zaščiti mejo ter zagotovi varnost ljudi in njihovega premoženja. Zahtevali so 
tudi spremembo azilne zakonodaje. 
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Slovenska vlada je januarja ministrstvu za notranje zadeve namenila dodatnih 15 milijonov evrov 
letno za projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. 
Sredstva so namenjena za plačilo delovne uspešnosti policistom in nekaterim na ministrstvu za 
notranje zadeve iz naslova povečanega obsega dela. Policija je nedavno podala tudi dodatne 
predloge za ukrepanje, med drugim za postavitev dodatne panelne ograje. 
Na območju osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna ter na območjih Suhe krajine in Mirnske 
doline bo od ponedeljka do četrtka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev. Na 
letališču Cerklje ob Krki pa se bo v ponedeljek začelo redno usposabljanje vojaških pilotov v letenju 
na nizkih višinah, ki bo trajalo do petka, 24. maja.  
Odziv na vloženo interpelacijo 
Minister Erjavec se je v Topolšici odzval tudi na interpelacijo, ki jo je proti njemu vložila poslanska 
skupina SDS-a. Dejal je, da je neutemeljena in prazna ter da gre za politično dejanje. 
"Je pa pomembna zlasti s tega vidika, ker se je pokazalo, da stranka, ki je vložila interpelacijo, želi 
spolitizirati Slovensko vojsko. Zame je nerazumljivo, da zato, ker je bil brigadir Slovenske vojske 
razrešen po postopku, ki smo ga imeli že neštetokrat, odkar obstaja Slovenska vojska, da se ena 
stranka postavi kot odvetnik in govori o tem, da je ta razrešitev nezakonita in da je bila zlorabljena 
obveščevalno varnostna služba. Ta je opravljala naloge v skladu z zakonom, to je že povedala 
stroka," je dejal minister. 
Erjavec meni, da gre predvsem zato, "ker so ugotovili, da smo z nekaterimi potezami, tudi s tem, ko 
smo imenovali novo načelnico generalštaba, prvo žensko na svetu, ki vodi eno od vojska, gotovo 
povzročili neki nemir zlasti v smislu, da stranka SDS očitno ne bo več imela tistega vpliva v Slovenski 
vojski, ki ga je imela doslej". 
Poslanska skupina SDS-a Erjavcu med drugim očita zlorabo vojaške obveščevalne službe, 
nezakonito razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca ter laži in 
zavajanje. 

• Prisegel novi predsednik Severne Makedonije Pendarovski. K. S. Skopje - MMC RTV SLO, 
STA.  12. maj 2019  

Napovedal boj proti nepotizmu in korupciji 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/prisegel-novi-predsednik-severne-makedonije-
pendarovski/487862  
V sobranju je za petletni mandat prisegel novi predsednik Severne Makedonije Stevo 
Pendarovski, ki je v prvem govoru po prisegi dejal, da bo predsednik vseh državljanov. 
 
Dodal je, da bo k sodelovanju povabil opozicijo in se zavzemal za pridružitev države zvezi Nato in 
EU, ne bo pa prenesel nepotizma, kriminala in korupcije. 
Izpostavil je, da ima Severna Makedonija dobre odnose z vsemi sosednjimi državami. Dejal je tudi, 
da bo okrepil diplomatsko dejavnost, in sicer s ciljem, da država čim prej postane članica Nata in 
začne proces pridruževanja Evropski uniji. Dodal je, da bo "predsednik vseh državljanov, tudi tistih, 
ki niso glasovali zanj". 
Obžaloval je, da je "Severna Makedonija država, ki je izrazito politično razdeljena", in ocenil, da je 
to "posledica obnašanja domačih politikov". Kot prvo nalogo si je zadal sodelovanje z opozicijo, 
poudaril pa je tudi, da bo "ščitil pravice narodnih manjšin, ker je zaščita manjšine pred samovoljo 
večine temelj demokracije". 
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Slika: V sobranju je za petletni mandat prisegel novi predsednik Severne Makedonije Stevo 
Pendarovski, ki je v prvem govoru po prisegi dejal, da bo predsednik vseh državljanov. Foto: 
Reuters  
 
Obljubil je tudi, da bo dvignil raven gospodarskega razvoja in vodil politiko ničnega dopuščanja 
kriminala, korupcije in nepotizma, ker "vse to zmanjšuje zaupanje v institucije in mlade sili, da 
odhajajo iz države". 
Združevanje etničnih skupin 
Glede medetničnih odnosov v državi je dejal, da je "najpomembnejše dejstvo, da vse etnične 
skupine v državi Severno Makedonijo imenujejo za svojo". Ob tem je ocenil, da je na Balkanu to 
redkost. 
Po njegovem mnenju so potrebne tudi sistemske in kadrovske rešitve v državi, govor pa je zaključil 
z mislijo, da "nimamo rezervne očetnjave, ki bi jo lahko imenovali svoj dom, naj bo Severna 
Makedonija večna". 
Na nagovoru so bili med drugim prisotni poslanci, člani vlade, nekdanja predsednika Gjorge Ivanov 
in Branko Crvenkovski, načelnik generalštaba vojske Severne Makedonije, guvernerka narodne 
banke in predstavniki sodne veje oblasti. 
Iz tujine so se inavguracije udeležili srbski predsednik Aleksandar Vučić, bolgarski predsednik 
Rumen Radev, albanski predsednik Ilir Meta, kosovski predsednik Hashim Thaci, ministra za 
zunanje zadeve Grčije in Črne gore, namestnika ministrov za zunanje zadeve Turčije in Poljske ter 
visoki predstavnik urada slovenskega predsednika. 
Povabljeni so bili tudi predsednik Evropske komisije Jean-Cladue Juncker, visoka zunanjepolitična 
predstavnica EU-ja Federica Mogherini, evropski komisar za širitev Johannes Hahn in generalni 
sekretar Nata Jens Stoltenberg, a se nihče od njih slovesnosti ni udeležil. 

• Cerar predlagal Milanesiju slovensko-italijanske patrulje na meji. A. V.  Bruselj - MMC 
RTV SLO, STA. 13. maj 2019  

O pobudi bodo razpravljali notranja ministra in generalna direktorja policij 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/cerar-predlagal-milanesiju-slovensko-italijanske-patrulje-na-
meji/487956  
Zunanji minister Miro Cerar je v Bruslju italijanskemu kolegu Enzu Moaverju Milanesiju 
predlagal skupne policijske patrulje ob italijansko-slovenski meji, s katerimi bi učinkovito 
preprečevali nezakonite prehode.  
Notranji nadzor v schengenu je za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija duh schengena, evropsko 
povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in 
migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben, je pojasnil 
minister Cerar. 
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Slika: Slovenski zunanji minister Miro Cerar (desno) z italijanskim kolegom Enzom Moaverjem 
Milanesijem. "To sem predlagal, da bomo italijanski strani zelo jasno pokazali, da si želimo 
krepiti zaupanje," je pojasnil Cerar. Foto: EPA  
 
Italijanski odziv pozitiven  
Italijanski minister je po Cerarjevih navedbah pobudo sprejel pozitivno. Zdaj bosta o njej oba 
obvestila ministra za notranje zadeve, sredi meseca bodo o tem razpravljali generalni direktorji 
obeh policij, je še povedal slovenski minister. 
Znak kriminalcem, da mislijo resno  
Cerar se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev skupnih patrulj, saj je treba čim prej zajeziti 
nezakonite prehode meje in dati zelo jasen znak kriminalcem, ki nezakonite tokove spodbujajo, da 
mislijo resno. Kdaj točno bodo lahko vzpostavili skupne patrulje, Cerar ni znal oceniti. 
EU mora izvažati stabilnost in varnost, ne pa uvažati nestabilnosti 
EU in vse njene članice se morajo po Cerarjevih besedah truditi, da bodo izvažale stabilnost in 
varnost, saj sicer tvegajo, da bodo uvažale nestabilnost. Ključni pri tem so učinkovit nadzor 
zunanje meje, sodelovanje in podpora državam, kjer krize izvirajo, je izpostavil. 
 

 
Slika: Slovensko-italijansko mejo utegnejo nadzirati mešane policijske patrulje obeh držav. Foto: 
BoBo  

 
Slika: Podlehniški policisti prijeli skupino 21 prebežnikov. Foto: MMC RTV SLO 
 
Podlehniški policisti prijeli skupino 21 prebežnikov 
Na južni meji še ni potrebe po skupnih patruljah 
Na vprašanje, zakaj ne predlaga skupnih patrulj tudi na slovensko-hrvaški meji, je Cerar odgovoril, 
da slovenska policija za zdaj zelo dobro sodeluje s hrvaškimi organi in da za zdaj ni bila podana 
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ocena, da bi bilo treba tudi tam uvajati skupne patrulje. Če bi bila, pa se bo zavzel za kaj takega, je 
dodal. 
Preprečevanje nezakonitih prehodov meje je ključno 
Minister je ob tem opozoril, da je preprečevanje nezakonitih prehodov meje resnično postalo 
ključno, na kar kaže tudi nedavni dogodek v Beli krajini. Spomnil je, da se je kot premier v letih 
2015 in 2016 zelo intenzivno soočal z migracijskimi pritiski, ter izrazil željo, da bi kot takrat tudi 
zdaj uspelo vladi uspešno in brez incidentov omejiti migracijske tokove. 
 
Salvini se je konec preteklega tedna zavzel za zaostritev paketa varnostne zakonodaje, ki ga je 
decembra lani sprejel italijanski parlament. Za zasebne ladje, ki na morju rešujejo prebežnike, 
predlaga denarne kazni od 3.500 do 5.000 evrov za vsakega prebežnika, ki ga sprejmejo na krov. 
Če bo takšna ladja plula pod italijansko zastavo, ji tudi grozi odvzem licence za obdobje do enega 
leta. Foto: EPA  
 
Salvini opozarja ladjo Sea Watch pred pomočjo tihotapcem in "prevažanjem" prebežnikov  
Medtem pa je italijanski notranji minister Matteo Salvini nemško nevladno organizacijo Sea-
Watch posvaril, da bodo italijanske oblasti zasegle njeno ladjo Sea-Watch 3, če bo v Italijo 
pripeljala prebežnike. "Sea-Watch 3 ne sme razmišljati, da bi pomagala tihotapcem, vzela na krov 
migrante in zavila proti Italiji. Če bo to storila, jo bomo ustavili z zakonitimi sredstvi," je po 
poročanju avstrijske tiskovne agencije APA na Facebooku zapisal Salvini. Ladja nemške nevladne 
organizacije pluje pod nizozemsko zastavo. Italijanske oblasti so ji podobno kot drugim ladjam 
nevladnih organizacij, ki rešujejo prebežnike na morju, prepovedale vstop v svoja pristanišča, tako 
da je že večkrat obstala na morju.  

• Po peturni razpravi o migracijah brez sklepov. La. Da. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 14. 
maj 2019  

Koalicijski poslanci zagotavljajo, da varnostni sistem deluje 
https://www.rtvslo.si/slovenija/po-peturni-razpravi-o-migracijah-brez-sklepov/488099  
Odbor DZ-ja za notranje zadeve je več kot pet ur razpravljal o problematiki nezakonitih migracij. 
Seja je potekala na zahtevo SDS-a, kjer menijo, da vlada ni sprejela zadostnih ukrepov za 
učinkovito varovanje južne meje. 
 
Kot je v imenu predlagateljev dejal poslanec Branko Grims, je bila Slovenija po osamosvojitveni 
vojni res varna država, a je to zdaj vsak dan manj zaradi ravnanja vlade in tudi nekaterih nevladnih 
organizacij. Delu nevladnikov je namreč Grims znova očital, da tujce, ki mejo prestopajo 
nezakonito, spodbujajo k vstopu v Slovenijo in jim dajejo navodila, kako ravnati na njenem 
ozemlju. Nevladne organizacije so očitke sicer že večkrat zavrnile. 
Grims je posvaril tudi, da bo Slovenija v zelo velikih težavah, če bodo sosednje države zaprle mejo. 
Prepričan je, da težav, s katerimi se spoprijemamo, in z njimi povezanih stroškov ne bi bilo, če bi se 
dosledno in za vse enako izvajala zakonodaja in bi se meja ustrezno zaščitila. Največje breme pa, 
kot je dejal, nosijo prebivalci ob meji. 
S kakšnimi težavami se spoprijemajo, so članom odbora predstavili župan Ilirske Bistrice Emil Rojc 
ter predstavnika civilnih iniciativ Jelšane in Bela krajina Borut Rojc in Maja Kocjan. Po besedah 
ilirskobistriškega župana Slovenija v obmejnem pasu ni varna država; prihaja do vlomov v 
počitniške hišice, lovske koče, lope in tudi do škode v kmetijstvu, ko prebežniki prečkajo pašnike, 
njive, ograde za živino. Država mora državljane in njihovo lastnino zaščititi, je poudaril Emil Rojc, ki 
je kot dodatno težavo navedel tudi odvržene stvari, ki jih prebežniki puščajo za sabo. 
Da se prebivalci ob meji ne počutijo varne, je opozorila tudi Kocjanova in spomnila na nedavni 
primer ugrabitve starejšega Belokranjca, katere so osumljeni štirje tujci, ki so v Slovenijo vstopili 
nezakonito. Zase zahtevajo enako varnost, kot jo imajo tisti v Ljubljani, je dejala. Tako Rojc kot 

https://www.rtvslo.si/slovenija/po-peturni-razpravi-o-migracijah-brez-sklepov/488099


Kocjanova pa sta menila, da je policistov na meji premalo, vojaki, ki jim pomagajo, pa nimajo 
nikakršnih pooblastil, kar bi po Rojčevih besedah morali spremeniti. 
Poklukar: Sistem nacionalne varnosti deluje 
Notranji minister Boštjan Poklukar je znova zagotovil, da sistem nacionalne varnosti deluje, 
policija na meji s Hrvaško pa obvladuje razmere, čeprav se migracije povečujejo. Do 12. maja letos 
je po njegovih navedbah v Slovenijo nezakonito vstopilo 3.364 tujcev, med njimi največ 
državljanov Alžirije, Maroka, Afganistana in Pakistana. Prijeli so tudi 97 tihotapcev ljudi, kar kaže, 
da so migracije tudi dober posel za organizirane kriminalne združbe. 
Po ministrovih navedbah razmeram prilagajajo tudi ukrepe, pri čemer je med drugim omenil 
namestitev dodatne ograje v delu Bele krajine, sodelovanje s Slovensko vojsko (SV), pa tudi 
dodatna sredstva v letošnjem proračunu notranjega ministrstva za videonadzor. Generalna 
direktorica policije Tatjana Bobnar pa je povedala, da policija prerazporeja kadre na meji. Med 
drugim so vpoklicali rezervne policiste, na meji delujejo pripadniki posebne policijske enote, na 
območju koprske in ljubljanske policijske uprave tudi mobilni policijski postaji. Prav tako so kot 
pomoč na mejo dodelili vodnike službenih psov in policiste konjenike. Tam so tudi pripadniki 
specialne enote, ki se ukvarjajo z iskanjem taborov in poti gibanja tujcev, ki nezakonito prestopajo 
mejo. 
Bobnarjeva priznava, da je policija kadrovsko podhranjena; aktiven imajo razpis za zaposlitev novih 
nadzornikov državne meje, letos načrtujejo 40 zaposlitev. V veliko pomoč jim je po njenih besedah 
sodelovanje s SV, od sobote jim pomaga dodatnih 35 vojakov na dan. Zaprosili pa so še za 
dodatnih 105 vojakov, je povedala in še dodala, da so jim v pomoč videonadzorni sistem, začasne 
tehnične ovire, tudi policijski helikopterji in brezpilotni letalniki. 
Večina članov ni podprla predlogov SDS-a 
Večina članov odbora na koncu ni podprla predlaganih sklepov SDS-a, s katerimi bi ministrstvo za 
notranje zadeve in vlado pozvali, naj nemudoma sprejmeta ukrepe za zagotovitev varnosti 
prebivalcev, ter ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovito varovanje schengenske meje in preprečili 
nezakonite prehode. Zanje je glasovalo pet, proti pa je bilo sedem poslancev. 
"Pet ur in 22 minut smo porabili za to, da smo ugotovili, da sistem deluje, sistem reagira in da 
sistem upravlja vprašanje migracij," je po opravljeni razpravi pred glasovanjem ugotavljal Robert 
Pavšič (LMŠ), ki meni, da se strah ljudi izkorišča za politične namene. Da se policija odziva in je 
napovedala ustrezne dejavnosti, je predtem menil tudi Soniboj Knežak (SD). Medtem ko je Robert 
Polnar (DeSUS) nasprotno ocenil, da gre za neke vrste "marginalne inovacije", ki nikakor ne bodo 
dovolj. Če bomo želeli doseči učinke, bo treba po njegovih besedah bistveno povečati tudi 
finančne vložke. 
Jani Möderndorfer (SMC) je menil, da je bila seja politično zlorabljena. "Mi se orbanizacije v 
slovenskem prostoru res ne bomo šli, še posebej, ko se stvari dogajajo vedno pred volitvami," je 
med drugim dejal. Boštjan Koražija (Levica) pa je dejal, da v Levici ne nasprotujejo razpravam o 
migracijah, nasprotujejo pa razpravam, ki imajo le en cilj – krivdo za vse težave v državi pripisati 
manjšini. Opozoril je tudi, da je med storilci kaznivih dejanj tujcev zelo malo. Zahteva SDS-a je 
namreč prišla po ugrabitvi Belokranjca. So pa v SDS-u zatrdili, da ta primer ni bil razlog za sejo. 

• Na območju Ilirske Bistrice odkrili 74 prebežnikov.  Al. Ma. Ilirska Bistrica, Ribnica - MMC 
RTV SLO, STA. 14. maj 2019 

Na območju Policijske uprave Ljubljana odkrili 10 prebežnikov 
https://www.rtvslo.si/slovenija/na-obmocju-ilirske-bistrice-odkrili-74-prebeznikov/488027  
Policisti iz Ilirske Bistrice so od ponedeljka zjutraj do zdaj obravnavali 74 ilegalnih prehodov 
državne meje. Tujce, med katerimi je največ državljanov Afganistana, bodo vrnili hrvaškim 
varnostnim organom.  
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Policisti so v zapuščenem objektu na območju Malega Goljka na ilirskobistriškem najprej odkrili pet 
državljanov Pakistana. Na kraj so napotili več patrulj, vključno z vodniki službenih psov in 
pripadniki Slovenske vojske, saj so policisti v sosednjem zapuščenem objektu opazili še več 
ilegalnih prebežnikov. 
Od 74 oseb je bilo 57 državljanov Afganistana, devet državljanov Pakistana in osem državljanov 
Alžirije. Prepeljali so jih na policijsko postajo v Ilirski Bistrici, kjer so opravili postopke in jih bodo 
vrnili na Hrvaško. 
Na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti prijeli in obravnavali 10 tujcev, od tega devet v 
naselju Novi Kot na območju policijske postaje Ribnica, enega pa v Ljubljani. Gre za državljane 
Egipta, Iraka in Pakistana. Med njimi je eden zaprosil za mednarodno zaščito, so zapisali na PU-ju 
Ljubljana. 
Zasačili so jih na avtocesti 
Nekaj po 19. uri so bili policisti PU-ja Novo mesto obveščeni o sumljivih vozilih italijanskih 
registrskih oznak, ki naj bi se peljali iz smeri Jugorja proti Velikim Brusnicam. V izsleditev vozil se je 
vključilo več patrulj in tudi kriminalisti. Vozili so ustavili na avtocesti pri Leščevju na poti proti 
Ljubljani. 
Ugotovili so, da je bilo v avtomobilu, ki ga je vozila 38-leta državljanka Italije, še pet tujcev, ki so 
nezakonito prestopili državno mejo; v mercedesu pa dva tihotapca, državljana Tunizije z urejenim 
statusom v Italiji, ki sta prav tako prevažala pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 
Dva izmed njih sta se skrivala v prtljažniku. 
Ugotovili so, da so tujci državno mejo nezakonito prestopili na območju Gorjancev, pri Šumečem 
potoku pa so čakali na tihotapce, ki naj bi jih prepeljali v notranjost države.  
Trem tihotapcem so policisti odzvali prostost, jih kazensko ovadili in jih bodo prepeljali k 
preiskovalnemu sodniku. 
Pet državljanov Sirije, štiri državljane Iraka in državljana Libije bodo po končanih postopkih predali 
hrvaškim varnostnim organom. 
Na Hrvaškem nesreča migrantov v kombiju slovenske registracije 
V kraju Železna Gora pri Čakovcu je kombi z enajstimi potniki zdrsnil s ceste, je sporočila hrvaška 
policija. V kombiju so bili voznik in deset potnikov, najverjetneje nezakoniti migranti, je 
sporočila pristojna hrvaška policijska uprava na svoji spletni strani. Kot so dodali, so vse potnike 
zdravniško oskrbeli v bolnišnici v Čakovcu. Policija je tudi objavila fotografijo s kraja nesreče, ki 
se je zgodila pred enim od ovinkov na cesti pri kraju Železna Gora. Na njej je videti manjše 
dostavno vozilo, ki je obtičalo v jarku ob cestišču. Policija je dodala, da bodo več informacij 
posredovali po koncu preiskave. Međimurske novine so na svoji spletni strani objavile 
fotografije, na katerih je videti beli renault pick up z ljubljansko registracijo, na katerem je napis 
City rent a car.  

• Na Bistriškem prijeli za poln avtobus ilegalnih prebežnikov. Sabrina Mulec. Radio Koper, 
MMC RTV SLO, 14. maj 2019  

https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/novice/na-bistriskem-prijeli-za-poln-avtobus-
ilegalnih-prebeznikov/488052  
Ilirskobistriški policisti so od včeraj zjutraj obravnavali 74 nezakonitih prehodov državne meje. 
Tujce, med katerimi je največ državljanov Afganistana, bodo vrnili hrvaškim varnostnim 
organom. 
 
Včeraj okrog 16. ure so policisti na območju Gomancev v občini Ilirske Bistrica v zapuščenem 
objektu prijeli pet državljanov Pakistana in dva državljana Afganistana, v sosednjem objektu pa so 
zagledali še več oseb. Anita Leskovec, Policijska uprava Koper: 
″Na kraj so poklicali več patrulj, vključno z vodniki službenih psov, ter pripadnike Slovenske vojske. 
Na kraju je bila tudi specializirana enota za nadzor državne meje.″  
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Zdelo se jim je namreč, da so prebežniki tudi v sosednjem opuščenem objektu. ″Skupaj jih je bilo 
po krajši iskalni akciji prijetih 66 in sicer devet državljanov Pakistana in 57 državljanov Afganistana. 
Z avtobusom in policijskimi vozili so jih policisti pripeljali na Policijsko postajo Ilirska Bistrica, kjer so 
z njimi opravili vse postopke.″  
Ko bodo z njimi dokončno zaključili, jih bodo predali hrvaškim varnostnim organom. V letošnjem 
letu so na območju Policijske uprave Koper sicer prejeli več kot 1.100 ilegalnih prebežnikov, večino 
na območju Policijske postaje Ilirska Bistrica. 
 

     24ur.com 
 

• V Levici upajo, da bodo poslanci obsodili 'protizakonito ravnanje' Ferenca Horvatha. L.Š. / 
STA. 24ur.com.  

                  Ljubljana, 15.05.2019  
https://www.24ur.com/novice/slovenija/v-levici-upajo-da-bodo-poslanci-obsodili-
protizakonito-ravnanje-poslanca-horvatha.html 
Potem ko Ivan Hršak na dnevni red četrtkove parlamentarne seje mandatno-volilne komisije kot 
njen predsednik ni uvrstil seznanitve s prenehanjem funkcije poslancu madžarske narodne 
skupnosti Ferencu Horvathu, bodo predlog za širitev dnevnega reda v skladu z napovedmi 
predlagali v Levici. Poslanec Matej T. Vatovec upa, da bo mandatno-volilna komisija obsodila 
"protizakonito ravnanje poslanca". 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je namreč deset mesecev po nastopu 
poslanske funkcije še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Ti 
dve funkciji pa sta nezdružljivi, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki zato 
Horvathu očita kršitev določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni 
funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
KPK je sicer Horvatha pozvala, naj se v 15 dneh po prejemu njenega opozorila odreče funkciji oz. 
opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Kot 
danes poroča časnik Delo, se ta rok poslancu Horvathu izteče v ponedeljek. 
 

 
Slika: Poslanec Ferenc Horvath. Foto: Miro Majcen 
Bistveno bolj problematična Horvathova vloga v družbi Minta 
Vendar pa je KPK vzela pod drobnogled tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja 
Minta, katerega lastnica je pomurska madžarska skupnost. Iz ugotovitev KPK izhaja, da je bilo do 
aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 
Prav na to se bodo v zahtevi za širitev dnevnega reda sklicevali v Levici. Kot je danes dejal poslanec 
Levice Matej T. Vatovec, je namreč bistveno bolj problematična Horvathova vloga v gospodarski 
družbi Minta. "Gre za koncentracijo moči in tudi različnih predstavniških funkcij v eni sami osebi, 
kar je sporno že samo po sebi," je še povedal Vatovec. 
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Po besedah Vatovca je nedopustno, da predsednik mandatno-volilne komisije (MVK) Ivan Hršak na 
to ne reagira in da se je pravzaprav v molk zavila celotna politika. Izrazil je upanje, da bo na 
četrtkovi seji dovolj politične volje, da se razširitev izglasuje. Ne gre namreč le za spoštovanje 
predpisov, pač pa tudi za zaščito integritete državnega zbora, je pojasnil. 
Večinoma medli odzivi poslanskih skupin 
V drugih poslanskih vrstah bolj ali manj še ne razkrivajo, ali bodo širitev dnevnega reda podprli, 
tako da je za zdaj razplet četrtkove seje MVK negotov. V stranki DeSUS so pojasnili, da predsednik 
komisije Hršak sam te točke ne namerava uvrstiti na dnevni red, če bi bila širitev izglasovana, pa se 
bo ravnal po predpisanih postopkih. Za več pojasnil naj bi bil Hršak na voljo po četrtkovi seji. 
Kot so pojasnili v LMŠ, pa še pred sejo pričakujejo mnenje zakonodajno-pravne službe DZ in bodo o 
predlogu za širitev odločali na tej podlagi. Podobno bodo ravnali v SMC. V SDS predloga širitve 
pred vsebinsko obrazložitvijo niso komentirali, v SD pa širitvi dnevnega reda naj ne bi bili 
naklonjeni. 
Bolj ostri so do ravnanja poslanca v NSi, kjer so naklonjeni seznanitvi DZ s prenehanjem 
Horvathovega poslanskega mandata. V SAB so pojasnili le, da se bodo o tem vprašanju še 
usklajevali, odgovor pa lahko podali v četrtek. 

• Čeprav je kršil zakon, poslancu Horvathu ne nameravajo odvzeti mandata. K.H. / S.P. / 
STA. 24 ur.com, Ljubljana, 16.05.2019 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/levica-neuspesna-s-predlogom-za-uvrstitev-primera-
horvath-na-sejo-mvk.html 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je nezakonito več mesecev sedel na 
direktorskem stolčku podjetja Minta, še vedno pa sedi še na predsedniškem stolčku sveta 
Pomurske skupnosti. O nezdružljivosti funkcij pa člani mandatno-volilne komisije DZ niso želeli 
razpravljati. 
 
Dva zakona – o poslancih in integriteti – sta jasna: poslanci ne morejo biti hkrati še direktorji družb 
niti predsedniki sveta raznih skupnosti. Ker poslanec madžarske skupnosti Ferenc Horvath ni v 
roku odpravil nezdružljivosti funkcij, mu je poslanski mandat potekel že pred osmimi meseci. A 
Horvath še kar sedi v parlamentu, prejema plačo, poslanci pa se mu ne upajo vzeti mandata.  
Ker poslanec nezdružljivosti svojih funkcij ni odpravil v roku treh mesecev od začetka njegovega 
mandata, predsednik KPK Boris Štefanec opozarja: "Od 23. septembra 2018 naprej ta poslanec 
nima legitimitete sodelovati pri delu državnega zbora." 
Razpravo o ugotovitvah prenehanja njegovega mandata je na sejo parlamentarne mandatno-
volilne komisije želela uvrstiti Levica. A neuspešno.  
Člani mandatno-volilne komisije DZ namreč na današnji seji niso podprli predloga Levice za 
razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij 
poslanca madžarske narodne skupnosti Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in 10 proti. 
Poleg Levice so za razpravo glasovali še v SMC, SAB in NSi. 
Predsednik mandatno-volilne komisije (MVK) Ivan Hršak (DeSUS) sprva sploh ni dovolil niti 
glasovanja o predlogu Levice glede nezdružljivosti Horvathovih funkcij, kar je utemeljil z mnenjem 
parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS). Vodja ZPS Nataša Voršič je namreč opozorila, da 
bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega 
poslanskega mandata, za kar pa ni pravne podlage. 
Voršičeva je pojasnila, da ne obstaja konkreten pravni akt, ki bi omogočal uvedbo postopka zoper 
Horvatha in bi zato prišlo do kršitve ustave. Temu je oporekal Matej T. Vatovec (Levica), saj po 
njegovem mnenju razprava na seji MVK še ne bi pomenila uvedbe postopka prenehanja 
poslanskega mandata. Tudi se ni strinjal, da v Horvathovem primeru ni pravne podlage za uvedbo 
postopka. 
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Mnenje pravne službe je zgrešeno in sprenevedavo, je zgroženo zapisal pravni strojkovnjak Saša 
Zagorc, ki se sprašuje ali gre za poskus poslancev, da se postavijo nad volivce in ignorirajo njihovo 
volilno pravico, zato ker se ne želijo zameriti svojemu kolegu.  
Vatovec je ocenil, da bi neuvrstitev točke na sejo MVK pomenila politično odločitev in pometanje 
problema pod preprogo. Po njegovem mnenju ZPS nima pristojnosti tolmačenja poslovnika DZ in 
zato tudi ne more presojati (ne)ustreznosti širitve dnevnega reda. Za razširitev so se izrekli tudi v 
SMC, SAB in NSi, niso pa bili enotni v oceni pravne podlage za uvedbo postopka zoper Horvatha. 
Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je izrazila prepričanje, da je Horvath kršil zakonodajo v zvezi z 
nezdružljivostjo poslanske funkcije in bi se že zaradi etične drže moral odločiti za odstop. Očitno pa 
je po njenih besedah DZ v tem primeru naletel na pravno praznino in bodo v LMŠ zato sledili 
mnenju ZPS, da bi uvrstitev točke na dnevni red seje pomenila uvedbo postopka. 
Maša Kociper (SAB) je napovedala podporo predlogu Levice za razširitev dnevnega reda. Dodala 
je, da Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v tem primeru ni opravila svojega dela, saj bi 
morala takoj po preteku treh mesecev Horvathovega mandata opozoriti na nezdružljivost njegovih 
funkcij. Za razširitev dnevnega reda se je izrekel tudi Blaž Pavlin (NSi). 
KPK ugotovila, da je hkratno opravljanje funkcij nezdružljivo 
Sicer je MVK pred mesecem dni KPK pozvala, naj presodi dejstva, ki bi lahko bila podlaga za 
odločanje MVK v zadevah ugotavljanja nezdružljivosti poslanske funkcije. KPK je ugotovila, da je 
Horvathovo hkratno opravljanje poslanske funkcije in zastopanje Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti nezdružljivo. 
Za nezdružljivo je KPK ocenil tudi Horvathovo direktorsko mesto v podjetju Minta, ki ga je zapustil 
šele pred dobrim mesecem dni. 
Predsednik MVK Hršak je po današnji seji v izjavi za medije dejal, da je bila zavrnitev predloga 
Levice za razširitev dnevnega reda s primerom Horvath upravičena in v prid ugleda DZ. Po njegovih 
besedah je javnost s takšno odločitvijo dobila pravilno sporočilo. 
Brane Golubović (LMŠ) je pojasnil, da v njihovi poslanski skupini niso imeli enotnega stališča o 
predlogu Levice, a je nazadnje prevladalo mnenje ZPS, da bi uvrstitev točke na sejo pomenila 
začetek postopka zoper poslanca. Kar pa po njegovih besedah ne pritrjuje temu, da LMŠ meni, "da 
je poslanec lahko hkrati tudi direktor". 
Izrazil je prepričanje, da je Horvath kršil zakonske določbe v zvezi z nezdružljivostjo poslanske 
funkcije, zato pričakuje, da bo KPK sprožila postopek. Napovedal je tudi, da bodo v LMŠ predlagali 
spremembo zakona o poslancih, saj se je v tem primeru pokazala nedorečenost 12. člena. 
"Ne vem, kaj bi veljalo narediti v tem primeru," pa je dogajanje na seji MVK komentiral Matjaž Han 
(SD) in dodal, da se je zaradi nejasne zakonodaje vzdržal glasovanja o predlogu Levice. Kritičen je 
bil do KPK, ki po njegovem mnenju ni opravila naloge, "poslanec Horvath pa je izkoristil pravno 
praznino". 
 

 

• Tisoč dni brez tramvaja na Opčinah. Tjaša Lotrič. B. K. Radio Koper. MMC RTV SLO. 15. 
maj 2019   

Tisoč dni mineva od zadnje vožnje openskega tramvaja.  
https://www.rtvslo.si/svsd/italija/tisoc-dni-brez-tramvaja-na-opcinah/488140  
Leta 2016 se je namreč na progi med Trstom in Opčinami zgodila nesreča, nato so progo zaprli in 
obljubili popravilo. Preverili smo, zakaj še ni odprta. 
 

https://www.rtvslo.si/svsd/italija/tisoc-dni-brez-tramvaja-na-opcinah/488140


 
Slika: Tisoč dni brez tramvaja na Opčinah. Foto: Arhiv MMC  
 
Kdaj bo med Trstom in Opčinami znova vozil znameniti tramvaj, se v zadnjem obdobju sprašujejo 
številni Tržačani in obiskovalci mesta. Po popravljalnih delih so lani začeli preverjati progo, stekle 
so tudi poskusne vožnje. Tržaška občina, ki je lastnica tramvaja, je večkrat napovedala zagon 
proge, a se doslej to ni uresničilo. Birokratski postopki naj bi se ustavili v Rimu. Tržaška občinska 
svetnica Valentina Repini: 
″Dolgo čakamo na vzpostavitev openskega tramvaja. Trst se v zadnjih letih ponuja kot turistično 
mesto in vezi s strateškega razvoja so zelo šibke, če občinska uprava v tisočih dneh ni uspela 
vzpostaviti proge. Potrebno je nujno pritiskati tudi na italijanskega ministra za promet, naj se 
zadevo čim prej reši.″ 
Za vzpostavitev proge si prizadevajo tudi v Združenju trgovcev na Opčinah, pove predsednica 
Nadia Belina: 
″Za nas je zelo hudo. Tako za trgovce kot tudi za restavracije, ker s tramvajem so prišli turisti, so se 
ustavili, so kaj pojedli, popili, to nam zelo manjka.″ 
Pred več kot dvajsetimi leti je tramvaj začel voziti Dolfi Purič, ki ga tudi zdaj pogreša. ″Z navadnim 
tramvajem, tistim modrim, ki ga poznajo vsi, pa s starodobnikom tudi, ki so ga lahko najeli, je bilo 
vedno čudovito. Gotovo, da manjka.″ 
Proga med Trgom Oberdan in Opčinami je začela obratovati leta 1902. Za prebivalce z obeh strani 
nekdanje meje pa ima kulturno- zgodovinski in transportni pomen. 
 
Mladina, Ljubljana 

• Petnajst let EU /Bogomir Kovač. – št. 19, 10.05.2019, str. 24 

• Fašizem je fašizem : Bernard Brščič zaradi oznake, da je fašist, kazensko in odškodninsko 
toži Luko Mesca /Jure Trampuš. – št. 19, 10.05.2019, str. 26-27 

• »Če hočemo spremeniti Evropo, moramo spremeniti sistem, saj, kot vidimo, trenutno 
deluje le za peščico /Violeta Tomić : intervju /Borut Mekina. – št. 19, 10.05.2019, str. 31-
35 

• »Kdo si želi živeti v državi, ki te ne spoštuje?« : Liz Castro, katalonska osamosvojiteljica 
/Marjan Horvat. – št. 19, 10.05.2019, str. 40-42 

 

• »Če hočemo spremeniti Evropo, moramo spremeniti sistem, saj, kot vidimo, trenutno 
deluje le za peščico / Violeta Tomić : intervju /Pogovarjal se je: Borut Mekina. Foto: Uroš 
Abram.– Mladina, Ljubljana, št. 19, 10.05.2019, str. 31-35 

https://www.mladina.si/191008/violeta-tomic-politika-se-je-nagnila-tako-na-desno-da-je-zdaj-
ze-en-normalni-levicar-videti-kot-sk/  
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Violeta Tomić: Politika se je nagnila tako na desno, da je zdaj že en normalni levičar videti kot 
skrajnež 
»Če hočemo rešiti Evropo, moramo spremeniti sistem, saj, kot vidimo, trenutni deluje le za 
peščico« 
 
Violeta Tomić je po duši lokalpatriotka. Rodila se je v Sarajevu in otroštvo preživela v Beli krajini, 
kjer je med sodelovanjem pri vaških aktivnostih vzljubila kulturo. Med letoma 1987 in 2002 je 
delala v Mestnem gledališču Ljubljanskem, dokler, kot pravi sama, ni na svoji koži občutila 
stranpoti kapitalizma. In šla v politiko. Leta 2014 je bila prvič izvoljena na listi Združene levice, 
kjer je zdaj namestnica koordinatorja stranke Levica in od začetka tega tedna tudi t. i. 
spitzenkandidatka Evropske levice na evropskih volitvah, ki ima v 750-članskem evropskem 
parlamentu 52 sedežev. Je tako rekoč kandidatka za predsednico evropske komisije. 
Zadnje projekcije izidov evropskih volitev zbujajo skrb. Skrajna desnica naj bi svoj odstotek 
podvojila, Evropska levica pa kakšnega poslanca celo izgubila. Kako si to razlagate?  
To je posledica desetletja varčevalnih ukrepov in neoliberalnih politik, ki niso ljudem prinesli 
nobenega optimizma ali rešitev, zaradi česar je v tem obupu začela rasti podpora skrajno desnim 
strankam in različnim neofašističnim gibanjem. Razrast skrajne desnice gre vštric z neoliberalnimi 
ukrepi in politikami. Tako rekoč hranijo drug drugega. 
Je pa gospodarska rast zdaj izjemno visoka in brezposelnost izjemno nizka. Zakaj mislite, da so 
ljudje še vedno obupani? 
Ker od te silne gospodarske rasti velika večina ljudi, predvsem tistih, ki živijo na periferiji, zunaj 
urbanih središč, nima veliko. Dobički se danes namenjajo razdolževanju. Dejansko smo zaradi 
izjemnega, desetletnega zadolževanja v času gospodarske krize še zmeraj v primežu varčevalnih 
ukrepov. Naj spomnim, Slovenija je krizo končala z 32 milijardami evrov dolga, za katerega plačuje 
800 milijonov evrov obresti na leto. Ta denar bi lahko s pridom uporabili za razvoj, izobraževanje, 
pokojnine ... 
Kaj predlagate?  
Evropa zdaj potrebuje novo družbeno pogodbo, ki bo v ospredje postavila človeka in okolje, ne pa 
kapital. Investicije morajo iti v realni, ne pa v finančni sektor. Tej družbeni pogodbi rečemo zeleni 
New Deal. To je nov dogovor, zaveza k vlaganjem v obnovljive vire, v zelene tehnologije, s čimer bi 
EU reformirali socialno in ekološko. Bistvena je okoljska komponenta, ker če bomo šli naprej po 
ustaljenih smernicah, po katerih sedaj hodimo, bomo zaradi podnebnih sprememb pogubili ves 
planet. 
Ali ni osrednje vprašanje teh volitev: Ali bo zmerna evropska desnica zmogla počistiti s skrajneži 
v svojih vrstah?  
V zadnjih mesecih sem precej potovala po evropskih prestolnicah. Moj sklep je, da bodo te volitve 
tako usodne za EU, da bi jim bilo primerno reči referendum o samem obstoju EU. Tega se vse bolj 
zavedajo tudi konservativci, ki so nedavno izvedli manever s poskusom izključitve stranke Viktorja 
Orbána iz Evropske ljudske stranke, da bi pred volitvami ustvarili videz demokratičnosti in 
načelnosti. A je vendarle treba priznati, da so razrast skrajne desnice, suverenizma in 
evroskepticizma spodbujale ravno neoliberalne politike t. i. sredine. Namesto da bi gradili na 
skupnih evropskih socialnih standardih, so gradili na skupnih evropskih varčevalnih ukrepih, zdaj 
pa se nam vse to vrača in ogroža obstoj naše širše skupnosti. 
Pa se vam res zdijo razmere tako dramatične?  
Seveda. Krepijo se nacionalistična in suverenistična gibanja. Še celo na Hrvaškem, ki je komaj 
vstopila v EU, obstajajo politične skupine, ki zahtevajo referendum o izstopu iz EU. 
Pogosto sicer tudi vas, Levico, kdo uvrsti med evroskeptike. Pred leti je zaradi grške in potem 
slovenske bančne krize marsikdo v Levici razmišljal tudi o izstopu iz evroobmočja.  



Milijarde smo v Sloveniji vložili v rešitev bančnega sistema, sedaj pa ugotavljamo, da smo ta denar 
zapravili na podlagi napačnih izračunov. Razumljivo je, da ob tem človek ne more ostati 
neprizadet, še posebej, ker institucije EU ob tem še vedno ne dovolijo revizije celotnega procesa in 
se sklicujejo na neodvisnost Evropske centralne banke. To je nedopustno. Nedopustno je, da je bila 
Slovenija poskusni zajček. A mi v Levici nismo evroskeptiki, ampak smo evrokritiki. EU želimo 
prenoviti tako, da bi se ohranila, zaradi česar se trudimo najti rešitve. EU mora postati bolj 
demokratična, bolj socialna in bolj zelena unija. 
Ste t. i. spitzenkandidatka Evropske levice, ki ima v EU parlamentu več kot 50 poslancev. 
Verjetno ste stranke Evropske levice in njihove predstavnike v zadnjem obdobju dobro spoznali. 
Kakšna skupina je to?  
Dokaj pisana. V njej ima največjo moč nemška Die Linke, ki ji sledi grška Siriza, potem pa so tukaj še 
Nordijska zelena levica, španski Podemos in francoska France Insoumise. Konkretno delo teh 
strank sem sicer sama spoznala že prej, v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, kjer smo bili daleč 
najbolj aktivna politična skupina. Smo majhni, a zelo močni. Sama majhnost nas ne ovira pri tem, 
da ne bi bili markanten glas leve politike. 
Nekdanji grški finančni minister Varufakis, ki se na evropske volitve pripravlja že leta, se vam ni 
pridružil. V zadnjem intervjuju je dejal, da ste preveč raznoliki in zato brez vpliva.  
Z Varufakisom sem se srečala na eni od debat v Berlinu, kjer smo govorili o kulturi, in sva se zelo 
dobro ujela in razumela. Vprašala sem ga, zakaj ne sodelujemo, saj imamo skoraj 99 odstotkov 
programa identičnega. Dejal je, da si bo po volitvah prizadeval za sklenitev koalicije z Evropsko 
levico, saj moramo strniti vrste proti dvema silama, ki uničujeta Evropo: predvsem v boju proti 
neoliberalizmu in desničarskemu populizmu. 
Razrast skrajne desnice gre vštric z neoliberalnimi ukrepi in politikami. Tako rekoč hranijo drug 
drugega. 
Ampak veliko točk vašega programa je seveda sorodnih tudi s programom, ki ga zagovarjajo 
Evropski socialisti. Tudi oni se, recimo, tako kot vi zavzemajo za zeleno Evropo. V čem se 
razlikujete? 
Evropski socialisti na križišču vedno dajo smerni kazalec na levo, nato pa zavijejo desno. Na 
soočenju sem opazovala Timmermansa, spitzenkandidata Evropskih socialistov. Dejansko je zelo 
spreten politik – volivce pozna bolje, kot oni poznajo sebe. In vsakič jih je sposoben pretentati, da 
bo naslednji mandat drugačen. Danes recimo govori o prenovi Evropske unije, čeprav je bil v 
zadnjem mandatu podpredsednik evropske komisije in je bil ob Junckerju drugi najmočnejši človek 
tam. Kaj je delal doslej? Evropo lahko v tem trenutku reši le popoln obrat. EU mora proč od 
varčevalnih ukrepov in izgubljenega desetletja. V Levici predlagamo, naj Evropska investicijska 
banka in Evropska centralna banka namenita 500 milijard na leto za novi zeleni družbeni dogovor. 
Ljudje morajo od Evrope dobiti vlaganja, zeleno energijo, železnice, kakovostna delovna mesta. Ne 
pa le zategovanja pasov in prisile. Samo tako se EU lahko ohrani. 
Ampak saj je tudi Juncker v svojem mandatu ponudil takšno reformo, torej t. i. Junckerjev plan 
investicij, in konec koncev je za časa njegove komisije Evropska centralna banka začela s 
tiskanjem denarja.  
O tem planu smo res veliko slišali, učinka pa je bilo bolj malo. ECB vsako minuto v finančni sektor 
vbrizga 1,3 milijona evrov. Če si predstavljate, koliko zelenih investicij bi za ta denar dobili, potem 
vam mora biti jasno, kako slabo usmerjeni so zdaj ti ukrepi. Namesto da bi EU-denar še kar naprej 
metali v finančni sektor, bi ga morali nameniti neposredno za investicije. In to takoj, ker se nam čas 
izteka. Morali bi sofinancirati prehod v zeleno energetiko, se pravi v sončne elektrarne, vetrne 
elektrarne, v zeleni razvoj, v skupno mrežo hitrih železnic, v raziskave novih zelenih tehnologij. 
Potem bi morali te tehnologije deliti s hitro razvijajočimi se tretjimi državami zunaj EU, kot sta 
Kitajska in Indija, če si res želimo globalno spremeniti svet. Zdaj namreč države med seboj 
tekmujejo v nižanju standardov, v vse hujšem izkoriščanju delavcev, v nižjih davkih, namesto da bi 



gradile na skupnih socialnih standardih. Vsaka država bi morala, podobno kot v Sloveniji, uvesti 
minimalno plačo, ki za 20 odstotkov presega izračun minimalnih življenjskih stroškov v posameznih 
državah članicah. Ob tem je treba v EU ukiniti davčne oaze, saj te škodijo prav vsem ostalim 
državam članicam, iz katerih odtekajo milijarde evrov, ki bi morale priti v njihove proračune ...  
… imate v Evropski levici tudi kakšno stranko iz Luksemburga? Ali vsaj opazovalce?   
Da, imamo Levico iz Luksemburga, Déi Lénk. Ampak tisto, kar želim reči, je, da EU doslej ni 
ponudila politike in skupnih minimalnih socialnih, demokratičnih ali okoljskih standardov. In ker 
tega ni, raste seveda evroskepticizem. 
 

 
Slika: Violeta Tomić. Foto: Uroš Abram 
 
Znotraj Evropske levice je sicer nekaterim strankam vendarle uspel preboj. To se je denimo 
zgodilo v Španiji ali na Portugalskem. Kako to? 
Tudi pri nas. Ko smo v Le vici podprli vlado Marjana Šarca, smo sledili portugalskemu primeru. Z 
njimi smo bili v stiku in si izmenjali izkušnje. Pomembno je, da lahko vlada – čeprav je sredinska – 
sodeluje z levico in izvaja socialne ukrepe, zmanjšuje vpliv skrajne desnice, ki se danes obrača 
prav na poražence globalizacije, na tiste, ki se počutijo zapuščene, ki ne morejo preživeti, ki kljub 
rednim službam živijo v revščini. Ko so na Portugalskem sprejeli socialne ukrepe in ljudem 
omogočili dostojnejše življenje, se je tudi vpliv skrajne desnice zmanjšal. To bi moral biti eden 
najpomembnejših naukov tudi za EU. 
Tukaj v Sloveniji mnogi Levico označujejo kot skrajno levo stranko. Ste v skupini strank Evropske 
levice spoznali še katero bolj skrajno?  
No, sebe ne dojemam kot skrajneža, je pa seveda žalostno, da se je celoten politični spekter nagnil 
tako na desno, da je zdaj že en normalni levičar videti kot skrajnež. Seveda v Evropi obstajajo tudi 
skrajno leve stranke. 
In kakšne so njihove ideje?  
Rekla bi, da bolj prevratniške. 
V Nemčiji je prejšnji teden skrajno desna stranka AfD nemške Zelene obtožila, da se zavzemajo 
za legalizacijo incesta. So to ideje, ki jih lahko slišite na skrajnem robu evropske levice?  
No, to so klasični spini desnice. Pred meseci smo videli spitzenkandidata Evropske ljudske stranke, 
Manfreda Webra, kako v slovenščini pozdravlja SDS in pravi, da je krščanstvo edina stvar, ki 
povezuje Evropo. Ko govorijo o krščanskih koreninah EU, odvračajo oči od pravih problemov in 
premikajo debato na neko drugo raven, recimo na razpravo o incestu, na primerjave istospolnih 
parov s pedofili in podobno. Sama sem glavna poročevalka za pravice LGBT znotraj parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope in zato te spine dobro poznam, kako se predvsem v državah bivše 
Sovjetske zveze te pravice manjšinam sistematično kršijo in kako vštric s tem tudi rekatolizacija 



Evrope ne prinaša ničesar dobrega. Ravno nasprotno, za zidovi teh katoliških institucij se bohoti 
dvoličnost, vse do pedofilije. 
S tega vidika je veliko bolje živeti v ZDA kot v Rusiji, kjer je ogromno kršitev pravic LGBT, mar ne?  
V zadnjem času smo priča besedišču hladne vojne. Javnost, kot da se mora spet odločati med 
ameriškim sistemom ali ruskim. Ampak mi v Sloveniji smo vendarle naslednica države 
ustanoviteljice gibanja neuvrščenih in smo zato enako kritični do Rusije kot do Amerike. 
V pogovorih, ki ste jih doslej imeli za tuje medije, je največ kritike doživela vaša izjava o Krimu, 
češ da bi tam morali dovoliti nov referendum in da je ruska aneksija Krima njihova notranja 
zadeva. Po drugi strani pa bi morali prav mi vedeti, kako pomembno je spoštovanje 
mednarodnega prava. To pomeni, da bi se morali zavedati, da je Rusija Krim anektirala 
nezakonito. 
Ja, ampak aneksija Krima je bila posledica referenduma. Če je referendum nelegitimen, naj ga 
ponovijo. 
Namesto da bi gradili na skupnih evropskih socialnih standardih, so gradili na skupnih evropskih 
varčevalnih ukrepih. 
Referendumi o odcepitvi manjšin niso v skladu z mednarodnim pravom. Naš plebiscit ni bil 
referendum o manjšini, ampak referendum o usodi naroda, ki nima lastne države. Če pa 
dovoljujete referendum na Krimu, morate dovoliti tudi referendum Hrvatov, ki živijo v Bosni.  
Se strinjam, se mi pa vseeno zdi bistveno poudariti, da EU tukaj ne bi smela igrati vloge svetovnega 
policista in zastopati ideje ali interese ZDA. Spoštovanje mednarodnega prava je nujno, bila sem 
priča, ko je bila Rusiji odvzeta glasovalna pravica v Svetu Evrope. Rusov sedaj ni več za isto mizo, o 
njih se pogovarjamo v njihovi odsotnosti in posledice so drastične: še ena mednarodna 
organizacija, Svet Evrope, razpada. Vpliva na Rusijo nimamo več, duh uhaja iz steklenice tudi v 
Ukrajini. Bila sem priča skandiranju ukrajinske skrajne desnice, slava Ukrajini, slava naciji, skupaj z 
nacističnimi pozdravi, kot da spet živimo v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Zato mislim, da se 
Evropa s tem vprašanjem ne spoprijema na pravi način. 
Kaj pa zdaj, ko je v Ukrajini zmagal tako rekoč vaš kolega, igralec Zelensky?  
Dobro je, da sta padla Timošenkova in Porošenko, in upam, da to prinaša spremembo na bolje. 
Glede njegove igralske kariere: trideset let sem delala v gledališču in verjamem, da imamo 
gledališčniki veliko sposobnost empatije, razumevanja ljudi. 
Na drugi strani pa je bil v mednarodni javnosti precej dobro sprejet vaš odgovor novinarju 
Euronewsa, da Evropa ni utemeljena na krščanstvu, kot trdi on, temveč na antifašizmu.  
Me veseli, da je kdo iz tistega mojega skoraj enournega nastopa razbral še kaj drugega od te izjave 
glede Krima, ki jo zdaj v Sloveniji izrezano ponavlja slovenska desnica. Med drugim so me tudi 
vprašali, ali še kaj pogrešam Sovjetsko zvezo. Po 15 letih članstva Slovenije v EU novinar ene 
najpomembnejših medijskih hiš v EU, Euronewsa, ne loči Slovenije od Slovaške! Slovenija nima 
nerazčiščenih odnosov z Rusijo, mi smo s tem opravili že s Titovim »njet« leta 1948. Sem pa na 
soočenju kot edina povedala tudi nekaj o Tajaniju: nedopustno je, da predsednik evropskega 
parlamenta vzklika Živela italijanska Istra – in to na meji s sosedo, ki je trpela pod fašizmom. 
Zakaj imate v skupini Evropska levica dva spitzenkandidata, vam ostale stranke niso zaupale, ste 
bolj za rezervo?  
Ne, za podoben sistem moško-ženskega predstavništva se je odločila tudi Evropska zelena stranka. 
S so-spitzenkandidatom Evropske levice, Belgijcem Nicom Cuéjem, se dobro dopolnjujeva. Nisva 
evropska birokrata kot večina kandidatov. Cué je Španec, delovni migrant, steber sindikalnega boja 
v Belgiji, sama pa sem predstavnica periferne države, ki ji je iz nič uspelo v kratkem zgraditi močno 
Levico in ki je danes pomemben dejavnik znotraj Slovenije in Evrope. 
Slovenski politiki še nimajo izkušenj z evropskimi političnimi kampanjami. Kakšna je vaša 
strategija, z avtobusom od vasi do vasi se po EU verjetno ne da potovati?  



V kampanji sem že od konca februarja, začela pa sem jo s predsednico parlamentarne skupine 
Evropske levice Gabi Zimmer v Zahodni Sahari, kjer sem bila deset dni v begunskih taboriščih z 
ljudstvom Polisaria – ti so se v sedemdesetih uprli kolonialistom iz Maroka in od tedaj zahtevajo 
svojo državo na podlagi pravice do samoodločbe. To je bila zame neponovljiva in izredno 
pomembna izkušnja, glede na to, kako radi v EU govorimo o varnosti. V Zahodni Sahari že več kot 
40 let čakajo na rešitev svojih problemov, medtem pa EU podpisuje trgovinske sporazume z 
Marokom, ki prodaja rudo z njihovih okupiranih ozemelj. Neverjetno je, kaj vse so ob tem zgradili 
sredi Sahare. 
Ampak tam EU volitev ne bo.  
Ne bo. Ampak tam jasno vidiš, kako EU z napačnimi politikami ustvarja nevzdržne razmere za ljudi, 
ki bi sicer radi ostali doma. 
Ste kot kandidatka za evropsko javnost zanimivi tudi zato, ker ste »redka vrsta«: iz Vzhodne 
Evrope ste, pa še skrajna desničarka niste?  
Pa še ženska sem. Deklarativno smo v vseh dokumentih EU ženske enakopravne, a med 
spitzenkandidati sva le dve ženski, jaz in predstavnica zelenih Ska Keller. Sama pa sem poleg tega 
tudi edina, ki nisem del bruseljskega establišmenta. Vsi ostali so izkušeni politiki, ki to počno že 
15–20 let in zaradi njih je EU takšna, kakršna je. V tem smislu sem res novi obraz. 
V eni od anket, ki so jih med spitzenkandidati naredili novinarji, smo lahko zasledili, da 
nasprotujete obveznemu cepljenju otrok. Kako pa to?  
Nisem proti, razumem pa starše, ki se bojijo cepljenja, in vem, da še dodatni pritiski nanje ne bodo 
prinesli želenih učinkov. 
Ampak ali ne verjamete zdravnikom, strokovnjakom, znanosti?  
Sama sem cepljena, moji otroci so cepljeni in popolnoma jasni so mi učinki precepljenosti, a 
dejstvo, da se veliko ljudi boji za svoje otroke, pomeni, da smo zaspali pri ozaveščanju, 
informiranju staršev in tudi pri raziskavah o stranskih učinkih cepljenja. Torej, k temu vprašanju je 
treba pristopiti drugače. 
Kako uspešna je Slovenija v Bruslju?  
Bruseljska politika je brutalna. Prejšnji spitzenkandidat Evropske levice je bil Cipras. Ko je postal 
premier, je prišel v Bruselj, da bi rešil svojo državo, nato pa so ga neoliberalci stisnili v kot, mediji 
so temu rekli »križanje Ciprasa«, in ga prisilili, da je delal točno tisto, kar je obljubljal, da ne bo. 
Slovenija ima drugačen problem: zadnjih 15 let zgolj nemo in ponižno izvršujemo navodila 
evropske komisije, kot da nimamo svoje volje. To se vleče od sanacije bank do razprodaje 
državnega premoženja, posledice pa so povečanje negotovosti in prekarnost, osiromašenje 
zdravstvenega in šolskega sistema. Po eni strani se naše vlade na ta navodila nikoli niso kritično 
odzvale, po drugi pa je postal vpliv evropske komisije, ki je nedemokratičen organ, prevelik. Njen 
vpliv se mora zmanjšati na račun evropskega parlamenta. 
V politiko ste vstopili kot prekarno zaposlena, drži?  
Drži. Do leta 2002 sem bila zaposlena v Mestnem gledališču ljubljanskem, nato pa so se začeli po 
restavraciji kapitalizma odnosi znotraj gledališča spreminjati. Takrat sem odšla. Potem sem bila 13 
let prekarno zaposlena – delila sem usodo vseh brezposelnih, ki so še posebej po krizi leta 2008 
poslušali le varčevalne floskule o deregulaciji, fleksibilizaciji in privatizaciji. 
Finančniki prehoda v kapitalizem na tak način niso začutili, mar ne?  
Ne. Pa direktorji tudi ne. Ko se m bila zaposlena v gledališču, so se presežki mojega dela investirali 
nazaj, recimo v obnovo stavbe, v nove zaposlitve, gledališčniki smo lahko videli, kam gredo sadovi 
našega truda, potem pa so se presežki naenkrat usmerili drugam, česar mnogi nismo mogli 
prenesti. Da ob tem ne omenjam krčenja delavskih pravic, slabšanja odnosov in 
poosamosvojitvenega nacionalizma, ki me je prav tako zaznamoval. 
Ko so na Portugalskem sprejeli socialne ukrepe in ljudem omogočili dostojnejše življenje, se je 
tudi vpliv skrajne desnice zmanjšal. 



Kako?  
Moja mati je bila nekakšna gastarbajterka v Bosni, kjer se je tudi poročila. Tega se nisem zavedala 
do leta 1992, ko so naenkrat v gledališču, kjer sem bila zaposlena, začeli preverjati, ali se moj 
priimek piše z mehkim č ali trdim. Celo rojstni list sem morala prinesti. Svet, ki sem ga poznala do 
tedaj, se je začel spreminjati v nekaj, česar nisem več prepoznala kot svoje. Vse to me je pripeljalo 
v politiko. 
Ste iz Bele krajine, in če se ne motim, ste si v prejšnjem mandatu neuspešno prizadevali za 
gradnjo nekega predora. Kako je bilo s tem?  
Ko sem prišla v parlament, sem se začela ukvarjati tudi z vprašanjem, kako Belo krajino 
intenzivneje prometno povezati z Ljubljano. Ker se je gradila obvoznica okoli Novega mesta in ker 
smo vedeli, da ima Slovenija presežke evropskih sredstev, ki jih je morala porabiti, sem šla k 
takratnemu ministru Gašperšiču in ga vprašala, ali ne bi bilo bolj smiselno zemljino, ki je bila 
potrebna za obvoznico, vzeti iz predora pod Gorjanci, ki bi ga začeli vzporedno s tem graditi. 
Gašperšič si je primer ogledal in ugotovil, da je dokumentacija za predor že zelo daleč in da bi 
potrebovali zgolj 3,4 milijona evrov. Ministrica za kohezijo je nato teh 3,4 milijona tudi zagotovila 
in jih nakazala na ministrstvo za infrastrukturo in z Gašperšičem sva si segla v roke. Prvi bager bi 
moral začeti delati oktobra 2016. A ko je koalicija to izvedela, so si očitno rekli, da bo Levica iz tega 
pobrala politični kapital, in so tako projekt prekinili. 
Kakšno je bilo uradno pojasnilo?  
Gašperšič mi je v nekem trenutku rekel, da je v politiki pač težko, sama pa sem mu odgovorila, da 
nisem politikant in je zato v politiki lahko marsikaj tudi zelo enostavno.  
Ne gre le zato, da sem se počutila ogoljufano, to je primer, ki kaže, zakaj v tem sistemu ni mogoče 
iti naprej. Nemčija in Francija želita ustanoviti evropsko vojsko in porabiti 13 milijard evrov za 
nakup novega orožja – zakaj tega ne usmerimo v hitre železnice? Moja 120-kilometrska pot iz 
Ljubljane v Metliko traja tri ure in pol. Ali je tem vodilnim politikom res mar za ljudi? Jim vi 
zaupate, ko potem trdijo, da bi radi rešili planet? Če hočemo rešiti Evropo, moramo spremeniti 
sistem, saj, kot vidimo, trenutni deluje le za peščico. 
V svojem lokalnem okolju ste svet reševali z gojenjem konoplje. Kako kaj raste?  
Ne raste več, ker ne utegnem. Nam je pa v prejšnjem mandatu uspelo legalizirati industrijsko 
konopljo, da jo lahko zdaj gojijo drugi. Trdno sem prepričana, da je konoplja rastlina, ki bi lahko 
rešila marsikatero lokalno gospodarstvo, socialno stisko in še ekološka je povrhu. Eksperimentalno 
sem jo gojila tri leta zato, ker sem se ukvarjala z regulacijo njene pridelave in me je zanimalo, kje se 
zatika. Na koncu mi je uspelo pridelati sedem litrov olja in 21 kilogramov moke. Ob tem nam je v 
Beli krajini uspelo med seboj povezati sto predelovalcev. 
Nemčija in Francija želita ustanoviti evropsko vojsko in porabiti 13 milijard evrov za nakup 
novega orožja – zakaj tega ne usmerimo v hitre železnice? 
Kakšne ovire ste pri tem eksperimentu zaznali?  
Največji tehnični problem je bilo pomanjkanje strojev, največji politični problem pa je bil ozki 
pogled naših uradnikov. Pri gojenju industrijske konoplje je namreč najuspešnejša avtohtona, 
slovenska vrsta, ki je tudi zelo odporna, ima pa malce višjo vsebnost psihoaktivne substance THC. 
Zato smo se v Sloveniji samoomejili in dovoljujemo gojenje le konoplje iz semen, ki jih moramo 
uvažati iz Francije. Kljub temu nam je v Levici uspelo omogočiti uporabo konoplje v prehranske 
namene, kar štejem za velik politični uspeh. Ko danes hodim po sejmih ali trgovinah in vidim 
konopljine izdelke, ko vidim, koliko ljudi se danes s tem ukvarja, moram reči, da sem ponosna. 
Kaj pa njena uporaba v medicinske namene?  
Na zelo enostaven način, po isti metodi in prek ustreznega pravilnika bi lahko v Sloveniji gojili 
konopljo v medicinske namene in jo uporabljali kot zdravilo. Na tem področju imamo v Sloveniji 
odlične strokovnjake, onkologe, farmakologe, imamo znanje. Ampak zdi se mi, da bomo iz ne vem 



katerega razloga te izdelke spet raje uvažali, kot da bi jih sami pridelali. Še vedno bolj zaupamo 
korporacijam kot pa domačemu kmetu.  
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Elizabeth (Liz) Castro (1965) je ena izmed številnih aktivistov in aktivistk iz Katalonije, ki si v 
zadnjem poldrugem desetletju vsak po svoje in skupaj prizadevajo za udejanjanje samostojnosti 
te španske regije. Američanka, ki se je konec osemdesetih preselila v Barcelono in se kmalu 
uveljavila kot avtorica poljudnih knjig o uporabi spletnih računalniških programov, je leta 2013 
uredila zbornik esejev z naslovom Kaj se dogaja s Katalonijo? (What’ up with Catalonia), tri leta 
kasneje pa je različne vidike katalonskega osamosvojitvenega procesa predstavila še v 
monografiji z naslovom Veliko zrn peska (Many Grains of Sand). 
V tem trenutku še ne kaže, da bo prišlo do novih pogajanj med Barcelono in Madridom o novem 
statusu Katalonije. Toda hotenja njenih prebivalcev po samostojni državi se niso razblinila. To ne 
nazadnje izpričuje tudi zgodovinski uspeh katalonskih osamosvojiteljskih strank na predčasnih 
španskih parlamentarnih volitvah, saj bodo imele v novem sklicu kar 22 poslancev. 
V Katalonijo ste se preselili leta 1987. Kaj vas je v tej španski regiji tako prevzelo, da ste se 
odločili ostati in si ustvariti novi dom?  
Katalonijo sem prvič obiskala že leto prej, ko sem se kot študentka udeležila »poletne univerze« v 
Pradesu, mestu v severni Kataloniji, ki leži v današnji Franciji. Ta »univerza« je imela pomembno 
vlogo pri ohranjanju katalonske identitete že v času diktature generala Franca, saj so Katalonci 
zaradi prepovedi javne rabe njihovega jezika doma lahko le tam študirali zgodovino Katalonije in 
katalonski jezik ter proučevali katalonsko literaturo, glasbo in druge umetniške zvrsti. S padcem 
diktature po Francovi smrti konec sedemdesetih let je katalonski jezik znova dobil svoje mesto v 
Kataloniji, vendar se je »univerza« ohranila, tudi danes še deluje. Konec osemdesetih se je 
predavanj v Pradesu še vedno udeleževalo veliko študentov in študentov iz Katalonije. Ker sem 
malce že govorila katalonsko, so me zelo lepo sprejeli medse, občutek sem imela, da celo z 
nekakšno hvaležnostjo, ker me zanimata njihova jezik in kultura. Hitro sem uvidela, kako močan 



občutek pripadnosti katalonskemu narodu je v njih. A ne zato, ker bi se nemara imeli za boljše ali 
pametnejše, le dobro so se počutili v svoji koži. 
Za Katalonce in Katalonke pravijo, da so bolj odprti do drugih kultur, morda tudi zato, ker je 
večina potomcev ljudi, ki so se v zadnjem stoletju preselili v Katalonijo iz drugih držav. To, poleg 
seveda jezika in zgodovine, naj bi imelo pomemben vpliv na njihovo drugačnost v primerjavi s 
prebivalci drugih španskih regij. Kako bi opredelili njihov značaj? 
V osemdesetih in devetdesetih sem veliko potovala po Španiji, tudi moji predniki po očetovi strani 
prihajajo iz te države, vendar le težko navedem, v čem naj bi bili Katalonci drugačni, saj je takšno 
opredeljevanje ljudi vedno le posploševanje. Res pa je, kar sem zaznala že ob svoji prvi zaposlitvi v 
Barceloni – delala sem v zagonskem podjetju z računalniško programsko opremo: Katalonci so zelo 
podjetniško naravnani. Tudi veliko prostega časa so pripravljeni žrtvovati za razvoj svojih idej. 
Seveda pa »katalonstvo« zaznamuje še bogata in cvetoča kultura, ki jo izpričuje tudi 
prepoznavnost, ki jo njihovi književniki, glasbeniki in slikarji uživajo v mednarodnem prostoru. 
Zagotovo je katalonska družba zelo napredna in odprta, čeprav je tudi v Kataloniji občutiti rasizem. 
Toda na splošno so ljudje bolj odprti do prišlekov, morda res zaradi valov priseljevanja v minulem 
stoletju, morda pa druge ljudi bolj spoštujejo tudi zato, ker imajo občutek, da pripadajo narodu, ki 
ne uživa takšnega spoštovanja, kakršno bi si zaslužil. 
Ko ste se pred štirimi desetletji preselili v Katalonijo, se je verjetno zdelo nepredstavljivo, da bi 
bili Katalonci nekoč samostojni, čeprav so v prejšnjih stoletjih tudi znotraj španske države že 
imeli status državotvornega naroda. Katere spremembe so botrovale krepitvi njihovih hotenj po 
neodvisnosti?  
Res je. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja so Katalonci čutili močno pripadnost 
katalonskemu narodu, hoteli so brati knjige v svojem jeziku in poslušati svojo glasbo, vendar tedaj 
ni bilo skoraj nikogar, ki bi verjel, da lahko postane Katalonija neodvisna. Samostojnost je v svojem 
programu zahtevala le ena izmed strank, a je bila z le nekaj poslanci v regionalnem parlamentu na 
obrobju političnega prostora. V razmerah, kakršne so bile v Španiji tedaj, so skušali le ohraniti 
svojo drugačnost v odnosu z Madridom, v kasnejših desetletjih tudi s prizadevanji, da bi si znotraj 
Španije priborili več avtonomije. 
Katalonci niso radikalni. Hočejo napraviti radikalni korak, si priboriti neodvisnost, vendar 
politično korektno. 
Leto 2010 je bila pomembna prelomnica v njihovih prizadevanjih za neodvisno Katalonijo. Takrat, 
po skoraj štirih letih presojanja o njem, je špansko ustavno sodišče predstavilo novi, povsem 
revidiran statut Katalonije, ki sta ga leta 2006 že potrdila katalonski in španski parlament. V njem je 
oklestilo bistvena določila, ki bi dajala Kataloncem več avtonomije, čeprav je Katalonija v 
poprejšnjih pogajanjih z Madridom že precej popustila pri svojih zahtevah glede obsega novih 
pooblastil. 
Ta občutek, da jim Madrid, kljub temu da so storili vse po najboljših močeh, ni pripravljen ponuditi 
roke, je v Kataloncih okrepil prizadevanja za samostojno Katalonijo. Obenem se je to dogajalo v 
času finančne krize, v kateri so Katalonci velik del bremena reševanja španskega gospodarstva 
velikodušno prevzeli na svoja pleča. Toda ko je centralna oblast katalonskim šolam in bolnišnicam 
nepravično odtegnila velik del proračunskih sredstev, so Katalonci doumeli, da Madrid ne le ogroža 
delovanje njihove samouprave, temveč da jih tudi ne spoštuje. Tudi zato se je naklonjenost 
prebivalstva neodvisnosti Katalonije v tem času močno povečala. 
Današnje javnomnenjske raziskave kažejo, da je nekoliko več tistih, ki zagovarjajo neodvisnost 
Katalonije. Z vidika demokratičnega odločanja o neodvisnosti regije v obliki referenduma dovolj, 
tudi legitimnost izidov ni vprašljiva. A ti podatki kažejo, da dobršen delež prebivalcev Katalonije 
drugače vidi razvoj regije. Če si boste Katalonci na referendumu ali kako drugače (nekoč) 
zagotovili samostojno državo, bo preseganje delitev v družbi nujen korak v snovanju zdrave in 
zrele družbe. Je tako?  



Vsi si moramo prizadevati za preseganje delitev, vendar je ta čas zelo težko tako ravnati, saj je v 
premisleke o neodvisnosti vpletenih veliko čustev. Mislim, da Španci, celo napredno misleči, 
občutijo nelagodje in prizadetost ob spoznanju, da Katalonija noče več biti del njihove države. 
Težko se s tem racionalno soočijo. Od tu očitki Kataloncem, da so sebični, da nočejo deliti svojega 
denarja. To ni res. Tudi očitki, da se imajo Katalonci za nekaj več, ne držijo. Po drugi strani pa se 
tudi Katalonci čutijo upravičeno prizadeti, saj je španska vlada zavrnila vse napredne zakone o boju 
proti revščini, o enakosti spolov, o podnebnih spremembah, tudi o prepovedi bikoborb, ki jih je 
sprejel katalonski parlament. 
Kako vi občutite razdor v družbi v vsakodnevnem življenju? Se pogovarjate z ljudmi, ki 
zagovarjajo stališče, da Katalonija ostane v Španiji?  
Težko se je pogovarjati z ljudmi, ki pravijo, da bi morali zapreti vse Katalonce in Katalonke, ki so se 
oktobra 2017 udeležili referenduma. V resnici je v njihovi nezmožnosti vzpostavitve dialoga zaznati 
nekaj paradoksalnega. Pravijo namreč, da bi morali vsi sesti za isto mizo in se dogovoriti, kako 
preseči delitve, v resnici pa takšen dialog pogojujejo s tem, da vsi udeleženi v pogovoru sledijo le 
njihovi viziji Katalonije. Tisti Katalonci, ki jim pravijo separatisti, pa v resnici hočejo poslušati, in 
tudi poslušajo vsakogar, ter se pogovarjati o različnih rešitvah. 
Nisem prepričana, ali naši politični voditelji zmorejo potisniti v ospredje vizijo Katalonije, ki jo 
izpričujejo ljudje s svojimi dejanji. 
Zanimivo je, da ljudje svoje odločitve glede samostojnosti ne utemeljujejo le na etnični podlagi, 
temveč so pomembni tudi drugi dejavniki.  
Etnična pripadnost res ni ključna ločnica. Tudi mene opredeljujejo kot Katalonko, čeprav sem 
odraščala v ZDA. Pomembnejša sta izražena želja po pripadnosti Kataloniji in sprejemanje njenih 
jezika in kulture. Res je, da so katalonsko govoreči bolj naklonjeni neodvisnosti, špansko govoreči 
pa ji večinoma nasprotujejo, vendar raziskave javnega mnenja navajajo še starostno in 
izobrazbeno strukturo, socioekonomski status in politično prepričanje kot ključne dejavnike pri 
opredeljevanju ljudi do neodvisne Katalonije. Pripadniki mlajših generacij, izobraženi in privrženci 
leve politične opcije so praviloma bolj naklonjeni neodvisnosti. Neodvisnost Katalonije podpirajo 
tudi katalonsko govoreči pripadniki srednjega in višjega srednjega sloja, špansko govoreči 
najbogatejši sloj, tesneje povezan z Madridom, pa ji v glavnem nasprotuje. 
Pomembno gonilo v prizadevanju za neodvisno Katalonijo je srednji sloj. Tvorijo ga mali podjetniki 
– tipičen Katalonec je vendarle trgovec –, ki se zavedajo, da je Katalonija pravkar izšla iz diktature, 
v kateri je bil njihov jezik prepovedan. A vendar so v svojih prizadevanjih malce previdni. Nočejo 
tresti čolna v razburkanem morju, zavedajoč se ne nazadnje, da Baskom tudi z nasiljem ni uspelo 
priboriti samostojne države. Katalonci si za isti cilj prizadevajo po svoji, »katalonski poti«; torej 
previdno, demokratično, konservativno, mirno, nenasilno, počasi in korak za korakom. Katalonci 
niso radikalni. Hočejo napraviti radikalni korak, si izboriti neodvisnost, vendar politično korektno. 
Katalonci so se oktobra 2017 z referendumom za neodvisno Katalonijo vendarle odločili za 
»radikalni korak«, za rupturo, prelom z Madridom, kar so španske centralne oblasti »kaznovale« 
z nasiljem nad udeleženci referenduma, odvzemom avtonomije regiji in zaprtjem katalonskih 
politikov, ki so pripravili referendum. Ker se Španci očitno ne bodo odrekli podobi Španije kot 
»nedeljive nacije«, ne preseneča zdajšnji zastoj v pogajanjih med Barcelono in Madridom. Kaj 
menite vi?  
Prepričana sem, da je danes več ljudi naklonjenih neodvisni Kataloniji, kot je tistih, ki njenemu 
osamosvajanju nasprotujejo. Prvih je zdaj več tudi zato, ker so na referendumu leta 2017 dobili 
občutek, kaj pomeni odločati, tudi odločiti, zlasti pa, kaj pomeni zavrniti nasilje španskih oblasti. Ti 
dogodki so vtisnjeni v zavest katalonskega prebivalstva. Ni jih mogoče pozabiti. Tudi ne usode 
katalonskih politikov, ki so še vedno zaprti v španskih zaporih le zato, ker so ljudem omogočili 
pravico do odločanja o njihovi prihodnosti. Zdaj se ni mogoče umakniti, zamahniti z roko in reči, da 



bomo znova poskušali čez 50 let. Vedeti je treba še, da je veliko aktivistov starejših od 60 let, ti 
ljudje si zares želijo dočakati neodvisnost Katalonije. Ne morejo čakati še 50 let. 
Poleg tega Katalonci nimajo nobenih zagotovil, da bodo v prihodnje razmere v Španiji bolj 
naklonjene njihovim prizadevanjem. Razumem, da se nekateri ljudje bojijo, saj smo videli, kaj so 
španske oblasti sposobne narediti, da bi ohranile enotnost države. Mislim pa, da vse zdajšnje 
dogajanje le utrjuje stališča Kataloncev. Bolj samozavestno si upajo reči: Vse, kar smo hoteli, je 
voliti, vi pa nam niste dovolili niti tega. Kdo si želi živeti v državi, kjer ne smeš svobodno odločati o 
svoji prihodnosti? Kdo si želi živeti v državi, ki te ne spoštuje? Vse to dogajanje je spremenilo 
miselnost Kataloncev. Nisem pa prepričana, ali zmorejo naši politični voditelji potisniti to vizijo, ki 
jo izpričujejo ljudje s svojimi dejanji, v ospredje. 
Katalonci si besedo v španski politiki lahko izborimo le tako, da z blokiranjem politik opozorimo na 
svoja hotenja po samostojnosti. 
Socialisti, s skoraj 30 odstotki glasov prepričljivi zmagovalci volitev, bodo morali, če bodo želeli 
vladati, v koalicijo znova povabiti novolevičarsko stranko Podemos in katero izmed regionalnih 
strank, najverjetneje katalonske stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost. Tudi v dozdajšnji vladi, 
ki jo je vodil socialist Pedro Sanchez, so katalonske stranke sodelovale, a le dotlej, dokler je še 
obstajala možnost za nova pogajanja o neodvisnosti. Kako pomembne so španske volitve za 
Katalonijo? 
Pomembne, vendar si Katalonci, ki tvorimo sicer le 16 odstotkov španskega prebivalstva, besedo v 
španski politiki lahko izborimo le tako, da z blokiranjem politik, v mandatu prejšnje vlade 
proračuna, opozorimo na svoja hotenja po samostojnosti. Dejstvo je, da nobena izmed 
uveljavljenih španskih strank ne zagovarja referenduma o samostojnosti Katalonije. Tudi Podemos, 
ki se načelno zavzema zanj, ni storil ničesar, da bi se ta udejanjil. Težko je reči, kakšna politična 
garnitura v Madridu bolj koristi prizadevanjem Kataloncev. Je boljša skrajno desna skupina na 
oblasti, da bi Katalonci dokončno doumeli, da morajo zapustiti to državo, ali pa je bolje imeti 
socialistično vlado, ki pravi, da hoče izboljšati odnose z Barcelono, v resnici pa ne stori ničesar? 
Španske volitve so za Katalonce pomembne, če bodo politiki v Madridu vztrajali pri odločitvi, da 
bodo podpirali le tisto vlado, ki podpira referendum o neodvisnosti Katalonije. Tega vodila 
katalonska politika v Madridu in v Barceloni ne bi smela opustiti. Prepričana sem, da ga po 
referendumu leta 2017 ne bi smela. 
Menite, da bi morali vaši politiki ob objavi izidov referenduma razglasiti neodvisnost Katalonije, 
ne pa le »zamrzniti« njene razglasitve?  
Zagotovo. Bil je pravi trenutek. Njihova odločitev bi imela polno legitimnost, saj so tedanji dogodki 
mobilizirali osamosvojitelje in tudi nasprotnike osamosvojitve Katalonije. Najmanj, kar bi morali 
tedaj izpogajati, je razpis zavezujočega referenduma. Če se jim je zdelo, da takratni referendum ne 
zadosti legalističnim merilom, bi morali nedvoumno sporočiti, da bodo razglasili samostojnost, če 
Madrid ne bo dovolil takšnega referenduma. Prehitro so se umaknili. Mnogi Katalonci so bili 
razočarani. Tudi jaz sem bila. Ne vem pa, kaj storiti danes. Občutek imam, da naši politiki včasih 
niso del rešitve, temveč del problema.  
 
Reporter,  Ljubljana 
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• V Beli krajini hočejo vojsko na meji, na protestu v Črnomlju tudi Janša, Podobnik, Zver ... 
(FOTO). Reporter, Ljubljana, 11. maj 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/v-beli-krajini-hocejo-vojsko-na-meji-na-protestu-v-
crnomlju-tudi-jansa-podobnik-zver-foto-702173 
 
V Črnomlju so danes s protestnim shodom in podpisom peticije opozorili na težave ljudi, ki živijo 
ob meji, zaradi nezakonitih migracij. Vlado so pozvali, naj zaščiti mejo ter zagotovi varnost ljudi 
in njihovega premoženja. Zahtevajo tudi spremembo azilne zakonodaje. "Vojsko na mejo," so 
med drugim vzklikali protestniki 
 
V peticiji je domača civilna iniciativa, ki je organizirala protest, zapisala šest zahtev. Zahtevajo, da 
vlada nemudoma zavaruje mejo in prepreči nezakonite migracije ter poskrbi za varnost ljudi. V ta 
namen naj nemudoma zagotovil dovolj enot policije in tehnične opreme, na mejo pa pošlje tudi 
vojsko, ki naj ji da ustrezna pooblastila. 
V peticiji zahtevajo tudi spremembo azilne zakonodaje na način, da tisti, ki vstopi v Slovenijo iz 
varne države, ne more zaprositi za azil. Zahtevajo pa tudi zaustavitev vseh aktivnosti za postavitev 
migrantskih centrov. Po njihovi oceni je namreč zelo verjetno, da bi predvideni začasni sprejemno-
registracijski centri postali stalni. 
Kot je v nagovoru zbranim povedala predstavnica civilne iniciative, sicer lokalna političarka iz vrst 
SDS Maja Kocjan, je sodu izbila dno sredina ugrabitev 79-letnega domačina. "Namesto, da bi nam 
odgovorni zagotovili varnost, smo bili deležni pavšalnih ocen, kako je Slovenija varna in ni razloga 
za strah," je poudarila. 
Če z odzivom vlade na njihove zahteve ne bodo zadovoljni, organizatorji današnjega shoda že 
napovedujejo protest pred parlamentom v Ljubljani. 
Današnjega protesta se je udeležilo tudi kar nekaj politikov, predvsem kandidatov na prihajajočih 
evropskih volitvah. 
 
Prvak SDS Janez Janša je v izjavi za medije dejal, da so prišli podpret Belokranjce in druge, ki živijo 
ob meji in se soočajo z migracijskim problemom, a jih vlada obravnava za drugorazredne. Ob tem 
je večkrat ponovil, da je premier Marjan Šarec sklical sejo sveta za nacionalno varnost zaradi 
domnevnih pritiskov na POP TV, ni pa je želel sklicati, da bi se okrepilo varovanje ob meji, niti ko je 
prišlo do ugrabitve. 
"Policija ima več resursov, ki bi jih lahko uporabila za varovanje meje. Namesto, da postavljajo 
radarje, naj okrepijo nadzor na meji. Veljalo pa bi okrepiti nasploh varnostne sile in jih prvenstveno 
angažirat na meji," je prepričan prvak opozicije. 
Podprl je tudi spremembo azilne zakonodaje in ocenil, da v tem mandatu ni podpore koalicije za 
kaj takega, zato podpira "oblike pritiska, kot je ta protest, da se vlada zbudi". Spomnil je še, da je 
vse to, kar je izraženo v današnjih zahtevah oz. v peticiji, SDS skušala uveljaviti že v minulem 
mandatu, prav tako zdaj. Napovedal je, da bodo "še naprej izvajali pritisk na oblast, da začne 
poslušati ljudi". 
Prvak SLS Marjan Podobnik je opozoril, da so nezakonite migracije prizadele podeželska območja, 
ki da jih ljudje že tako zapuščajo. Zavzel se je za povrnitev škode ljudem. 
Tone Krkovič, ki živi v občini Kostel, pa je dejal, da policiji, ki trdi, da zadeve obvladuje, ne verjame. 
Na današnjem shodu so bili tudi najvidnejši predstavniki Domovinske lige - DOM ter Gibanja 
Zedinjena Slovenija. Zbrane so nagovorili predstavniki civilnih iniciativ Škofije in Ilirska Bistrica, 
med drugim župan Ilirske Bistrice iz vrst SD Emil Rojc. 
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Med najpogostejšimi in glasnimi vzkliki udeležencev današnjega shoda je bil poziv "vojsko na 
mejo", na transparenti pa med drugim napisi "Gozd ni smetišče", "Dovolj nam je, zbudi se 
Slovenija", "Šarec že ve, zakaj si je postavil zid okoli hiše", "Sam skleneš, komu odkleneš svoj dom". 
Na shodu se je zbralo nekaj sto ljudi. 

• Kršinar: Ugrabitev Mirka Moravca je voda na mlin Jelinčiču, morda pride tudi v Evropski 
parlament. STA. Reporter, Ljubljana, 11. maj 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/krsinar-ugrabitev-mirka-moravca-je-voda-na-mlin-jelincicu-
morda-se-bo-prebil-tudi-v-evropski-parlament-702097 
 
Ugrabitev domačina iz Bele krajine je migrantsko problematiko znova postavila v središče 
medijskega zanimanja. Nesrečni dogodek je sovpadel s stopnjevanjem kampanje pred 
evropskimi volitvami, zato raziskovalec javnega mnenja Andraž Zorko in novinar Igor Kršinar 
pričakujeta, da bi lahko vplival na volilni izid. 
Zorko iz agencije Valicon je v izjavi za STA poudaril, da je sredina ugrabitev, ki so je osumljeni štirje 
tujci, ki so v državo vstopili nezakonito, potrdila največje strahove, ki jih je vzbujala skrajna 
desnica, češ da v Slovenijo ne vstopajo begunci, temveč ekonomski migranti, predvsem mladi 
moški, ki so lahko tudi nasilni. Po njegovih besedah zato tudi pri volilni kampanji "ne bo nič več 
tako, kot je bilo, to je jasno". 
Zaradi ugrabitve bosta po Zorkovem v volilni kampanji največ pridobili Domovinska liga in SDS, 
po Kršinarjevi oceni pa SNS 
Ocenil je, da so zaradi ugrabitve v volilni tekmi največ pridobile stranke, ki so najbolj 
protimigrantsko nastrojene - v prvi vrsti novoustanovljena Domovinska liga, takoj za njo pa SDS. 
Manj si lahko po njegovih besedah od incidenta obeta SNS, saj je njen predsednik Zmago Jelinčič 
Plemeniti "levi nacionalist, ki ima na svojem dvorišču Titov doprsni kip". 
"Jelinčič bi morebiti lahko kaj pridobil na račun siceršnjih pristašev levosredinskih strank, ki so iz 
obmejnih krajev in so obupali nad tem, da bi se karkoli premaknilo pri reševanju migrantske 
problematike," je dejal in opozoril, da je veliko odvisno od tega, do katere mere bo politika 
dopustila eskalacijo protimigrantskega razpoloženja. 
Nasprotno je novinar tednika Reporter Kršinar v izjavi za STA ocenil, da je sredin dogodek voda na 
mlin Jelinčiču, ki je zaradi tega že na četrtkovem soočenju na Televiziji Slovenija zelo izstopal: 
"Morebiti se bo uspel prebiti tudi v Evropski parlament, kar bo zagotovo nekaj posebnega." 
"V Domovinski ligi od tega ne bodo imeli koristi, ker so premalo medijsko prepoznavni. Jelinčič za 
razliko od njihovega predsednika Bernarda Brščiča zna nastopati. V nekaj besedah pove tisto, kar 
želi slišati veliko ljudi, a si mnogi ne upajo reči. T. i. resne stranke imajo pravzaprav problem, da ne 
morejo nastopati na način, kot to počne Jelinčič," je dejal. 
Ali bo zaradi ugrabitve belokranjskega domačina na evropskih volitvah pridobila tudi SDS, pa se bo 
po Kršinarjevem mnenju šele pokazalo: "SDS bo dogodek seveda skušala obrniti sebi v prid in bo v 
soboto med pomembnimi udeleženci shoda v Beli krajini." 
Odziv predsednika vlade Marjana Šarca, ki je po ugrabitvi sporočil, da ne vidi potrebe po sklicu 
sveta za nacionalno varnost, je komentiral z besedami, da je Šarec "naredil veliko napako in 
zamudil priložnost, da bi javnosti pokazal svojo odločenost poskrbeti za red in mir, o čemer sicer 
rad govori, zdaj pa se ni zgodilo nič". 
Podobno je Šarčevo potezo ocenil Zorko, saj "da gre za zelo slabo sporočilo za obmejno 
prebivalstvo". Tako Zorko kot Kršinar kot napako ocenjujeta tudi dejstvo, da se notranji minister 
Boštjan Poklukar ni pojavil na četrtkovi novinarski konferenci policije. 
"Država bi morala ljudem nedvoumno pokazati, da prebivalce ob meji ščiti. Zamudila je priložnost, 
da bi pokazala resnost," je navedel Zorko in opozoril, da se na vladni strani zavedajo, da dogodek 
daje vetra v jadra skrajni populistični politiki. 
Podobno meni Kršinar: "Neodločna politika spodbuja rast populističnih gibanj in kliče po 
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vzpostavitvi izrednih razmer. Odločen predsednik vlade bi nemudoma na mejo poslal vojsko in 
dogradil ograjo tam, kjer je še ni." Ocenil je, da bi lahko LMŠ zaradi Šarčeve neodločnosti ostala 
brez evropskega poslanca. 
Po Zorkovih besedah na volitve daleč najbolj pripravljena SDS, Kršinar izpostavil kandidatne liste 
SDS-SLS, NSi in SD 
Analitika sta se dotaknila tudi dosedanje kampanje pred volitvami v Evropski parlament, čeprav 
menita, da je za resnejše analize še prezgodaj. 
Po Zorkovem mnenju se je "že na začetku izkazalo, da je na volitve daleč najbolj pripravljena SDS, 
ki usmerjeno in konsistentno nagovarja svojo ciljno skupino. Po pripravljenosti je najprej SDS, 
potem pa dolgo ni nič." Ob tem je spomnil, da je SDS poleg novoustanovljene LMŠ edina stranka, ki 
nima težav z dolgovi. "Drugače je pri ostalih strankah, kar se zagotovo pozna. To so že četrte 
volitve v dobrem letu in pol, zato so nekatere stranke že precej izčrpane," je dodal. 
Po Kršinarjevem mnenju pa se kaže, da imajo tri stranke - SDS skupaj s SLS, NSi in SD - zelo močne 
liste. "Druge stranke imajo liste, na katerih izstopajo le njihovi nosilci; LMŠ pa še to ne," je ocenil. 
Zorko je ob tem opozoril na pomen televizijskih soočenj v volilni kampanji. Po njegovih besedah so 
bila odločilna že na državnozborskih volitvah, pri evropski volitvah pa je njihov pomen še večji: 
"Gre za volitve, kjer je kandidat in njegov nastop zelo pomemben. Poleg tega je volilna udeležba 
nižja, volijo tisti, ki so zvesti volitvam, to pa so predvsem starejši ljudje, ki v večji meri gledajo 
televizijo." 
Kršinar pa je bil ob tem kritičen do Televizije Slovenija, ki v četrtek ni soočila vseh 14 strank, ki se 
potegujejo za vstop v Evropski parlament. 

• Ker so upor spremenili v farso, se nihče ne upira. Intervju: Helena Jaklitsch. Pogovarjal se 
je: Ivan Puc. Foto: Primož Lavre. Reporter, Ljubljana, 13. maj 2019, št. 19, letnik 12, str. 28 
- 33 

Dr. Helena Jaklitsch, zgodovinarka in publicistka 
Helena Jaklitsch je pred tremi leti doktorirala s temo Slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v 
Avstriji in Italiji od 1945 do 1950. Povod za pogovor z zgodovinarko in publicistko je njeno vodenje 
romanja v Vetrinj, ki bo tokrat posvečeno spominu pokojnega profesorja Justina Stanovnika. Da 
molčimo, ko bi morali govoriti, je največji greh, pravi kot aktivna državljanka. »Če bi vsi mi, ki 
mislimo dobro, strnili vrste, bi bilo marsikaj drugače.« 
 

 
Dr. Helena Jaklitsch, zgodovinarka in publicistka. Foto: Primož Lavre 
 
V soboto boste vodili romarje v Vetrinj, na prvo postajo slovenskih beguncev in domobranske 
vojske. Prvič? 
Drugič, pravzaprav. Nova slovenska zaveza sicer romanje organizira vsako leto od osamosvojitve v 
spomin na največjo tragedijo v zgodovini slovenskega naroda, na več kot deset tisoč vrnjenih in 
pomorjenih domobrancev. Toda romanje ni namenjeno le spominjanju na to tragedijo, temveč tudi 
na fante in može, ki so vse do konca ostali zvesti domu in rodu. Premalo se ve, da je jugoslovanska 
oblast zahtevala tudi vrnitev civilistov. Že med vrnjenimi domobranci je bilo okoli 600 civilistov, ki 
so prav tako končali v breznih. Upravičeno lahko domnevamo, da bi enaka usoda doletela še drugih 



pet ali šest tisoč beguncev, ki so se maja 1945 znašli na vetrinjskem travniku. Med njimi je bilo kar 
tisoč otrok, mlajših od petnajst let. Dr. Valentin Meršol je s hitrim posredovanjem in odličnim 
znanjem angleščine - dan pred tem, ko so za domobranci na vrsto za vrnitev prišli civilisti - to 
preprečil. V zahvalo za rešitev pred gotovo smrtjo so preživeli begunci leta 2004 postavili v vetrinjski 
cerkvi Marijin kip. Prej jim Avstrija tega ni dovolila. 
Gredo na romanje tudi mladi? 
Sprva so prevladovale preživele priče in njihovi najbližji svojci, zdaj se jim, to je razveseljivo, 
pridružuje tudi mlajša generacija. Je pa do njih težje priti. O vetrinjski tragediji in o dogajanju po njej 
vedo zelo malo. Treba jih je poiskati, jih v pravem trenutku nagovoriti in biti vztrajen. 
Mlade precej bolj privlači podnebna pravičnost. 
Razumljivo, saj jih o tem bombardirajo z vseh koncev, tudi v šolah in predvsem v medijih. Nič ni 
narobe, če je to s pametjo in ne podrejeno ideologijam, toda poznavanje svoje zgodovine je tudi 
nujno. 
V mlade jim je uspelo vcepiti misel, da se jih ta ne tiče. Toda revolucija, ki smo jo doživeli, in vse, kar 
se je dogajalo potem, zelo vpliva nanje. Tudi danes. 
Letošnje romanje bo posvečeno spominu konec januarja preminulega Justina Stanovnika. Kot ena 
od uvodničarjev v glasilo Zaveza ste ga že pred leti nasledili... 
Nasledila?! Gospoda Stanovnika, izjemnega misleca s še bolj izjemnim razumevanjem časa, ki nas je 
določal, tako rekoč ni mogoče naslediti. Se pa prav zaradi tega zavedam velike odgovornosti, ki jo 
imam s tem, ko pišem v Zavezo, kamor me je sicer povabil njegov naslednik. 
Vas je gospod Stanovnik spodbujal? 
Prav vsakega od nas. Profesor nas je znal s svojim pedagoškim erosom spodbujati, se začuditi, ko si 
kaj povedal, te pohvaliti in navdušiti, da si to misel razvijal naprej in širil pogled. Mladi smo se čudili, 
da se želi učiti tudi od nas, čeprav mu nismo segli niti do gležnjev; tudi v tem je bila njegova izjemna 
veličina. Nisem mogla verjeti, da me je že leta 2004 kot mlado smrkljo sprejel za govornico na 
spominski slovesnosti v Kočevskem rogu; da je dal priložnost toliko mlajši osebi. 
Žalne slovesnosti Hrvatov v Pliberku letos ne bo. Krška škofija je zavrnila maševanje: »Maša na 
Libuški gmajni je del politično instrumentalizirane prireditve, del politično-nacionalnega rituala, 
ki škodi ugledu Katoliške cerkve.« Ponuja se primerjava med slovenskimi in hrvaškimi romanji. 
Kolikor vem, naj bi bila ta slovesnost tudi letos. Najprej je treba razčistiti nekaj; stvarnost obeh držav 
je bila med vojno popolnoma različna, zato s tega vidika ni mogoča primerjava. Hrvati so imeli svojo 
NDH, ki je delovala s Hitlerjevim soglasjem in imela svoja koncentracijska taborišča. Skupaj z drugimi 
tremi okupatorji so celo okupirali del slovenskega ozemlja. Slovenija pa je bila v celoti okupirana, 
slovenski domobranci, še prej vaške straže, pa so nastali kot odziv, obramba proti komunistični 
revoluciji, ki jo je, ko je bil narod najbolj ranljiv, začela komunistična partija in je sejala smrt med 
Slovenci, med nedolžnimi. 
 
Pliberško slovesnost sem omenil, ker sem imel pred očmi vaš avtobus romarjev in deset tisoč 
Hrvatov. 
Hrvatje imajo veliko smisla za manifestacijo, ki ima vsa ta leta podporo v njihovi vladajoči politiki, 
koliko pa se dejansko ukvarjajo z žrtvami, njihovo ekshumacijo, pa bi zanimive odgovore dala vladna 
Komisija za reševanje vprašanj pri kritih grobišč. Pri nas je drugače. Oblast ohranja ista opcija kot v 
preteklem totalitarnem režimu, vse, kar je povezano z vetrinjsko tragedijo, je še vedno zavito v molk. 
Pa čeprav se je tu zgodilo bistveno v slovenski zgodovini. Vetrinj bi moral pravzaprav trkati na vest 
vsakomur, kdor se ne odpravi na to pot. 
Ali sta avstrijska oblast in krška škofija s prepovedjo ravnali prav? 
Mislim, da je bil tak ukrep pretiran. Prepoved komemoracije ... prepoved spomina na toliko žrtev ... 
To ne gre. Seveda razumem in se strinjam, da ne želijo podpirati ustaške ikonografije, ki jo 



povezujejo z nacizmom. Toda pričakovala bi, da bodo kaj tega odločnega odnosa pokazali tudi ob 
sestrskem totalitarizmu in njegovih simbolih. Denimo ob partizanskih proslavah po Koroškem. 
»Že na Vetrinjskem polju je množica molila za duše pomorjenih in mučenih svojcev, a tudi za 
njihove krvnike, da bi dobili milost kesanja in spreobrnjenja. Niti en glas se ni dvignil iz množice, 
da bi klical po maščevanju.« To so besede dr. Marka Kremžarja, ene osrednjih osebnosti 
emigracije. Kako je to mogoče? Zgodovina nas uči drugače. 
Res je to svojevrsten fenomen; razumemo ga lahko le v luči njihove globoke vere in pobitih 
mučencev. V tistem tragičnem času na Vetrinjskem polju ni bilo nikogar, ki bi ne izgubil nekoga; 
očeta, moža, brata, marsikatera mama več sinov... Toda iz njihovih ust že takrat ni bilo slišati nobene 
želje po maščevanju. Njihova bolečina, trpljenje ob izgubi najbližjih in domovine jih je, kot so sami 
dejali, prečiščevala, jim dajala moč za odpuščanje. Ko sem se pogovarjala, sem lahko videla, da so 
bili resnično pristni v tem odpuščanju. So ljudje, ki tega ne morejo razumeti, toda jaz jo razumem z 
njihovo vero, ljubeznijo do bližnjega, tudi s čudenjem nad presežnostjo zla: kako je sploh mogoče, 
da nekdo tako množično položi roko na svojega brata. 
Tega zla niso razumeli? 
Seveda so ga razumeli, zato pa so se mu že med vojno uprli. Toda več kot deset tisoč po vojni 
umorjenih je rodilo bogate sadove, preseglo je samo tragedijo, če se naslonim na transcendentno 
govorico. Nad maščevanjem sta zmagali požlahtnjena bolečina in odpuščanje. To so dokazovali s 
svojim življenjem v taboriščih, ki je bilo ne kaj izjemnega; tako po kulturni kot prosvetni dejavnosti. 
Pri odkrivanju tega spoznavamo, kaj smo kot narod takrat izgubili. Tudi tisoče kilometrov od 
domovine, v Argentini, je njihova žrtev in bolečina rodila tisočere sadove. Domovina je lahko te 
začela občudovati šele po padcu režima. 
Zgodovinar dr. Aleš Gabrič je pred dnevi predstavil monografijo o nemoči opozicije komunistični 
oblasti po letu 1945. Titov režim je po njegovih besedah užival visoko podporo, tudi to in ne le 
represija politične policije je bil razlog za šibko opozicijo. Te ne moremo primerjati s tisto v 
Zagrebu in Beogradu. Kaj menite? 
Njegove knjige, izšla je pred dnevi, mi še ni uspelo prebrati, zato je ne morem komentirati. Vsekakor 
pa je brez vprašljivih motivov težko govorili o kakršnikoli dejanski opoziciji znotraj totalitarnih 
režimov. Njeni potencialni pripadniki so bili pobiti, Slovenijo je morala zapustiti gospodarska, 
prosvetna, kulturna in tudi politična elita. Kot nekakšna moralna opozicija in pristan svobodnega 
mišljenja za ceno najhujšega preganjanja je bila edino Katoliška Cerkev. Tudi kasneje je bilo opozicije 
le toliko in v takem obsegu, kot jo je dovoljevala oblast. Visoko podporo režimu je dajal strah, ki se 
je zalezel v kosti ljudem zaradi ravnanja povojne oblasti. In je tam ostal do danes. 
Je mogoče primerjati opozicijo v Ljubljani s tisto v Zagrebu in Beogradu? 
Seveda je mogoče, komunizem na Slovenskem je bil znatno bolj agresiven, bolj »naš«, bolj avtohton 
in dosledneje vpeljan. 
Mar ni Ozna po vsej državi ravnala enako represivno? 
Ni. V Sloveniji je bila veliko bolj dosledna. Tu so ljudje hitro dojeli, da vsak glas proti novi oblasti 
pomenil sprva koncentracijsko taborišče in smrt, kasneje pa dolgoletno zaporno kazen, taborišča za 
prisilno delo oz. administrativna kazen, kot so mu rekli. Vsakomur je bilo jasno, kaj ga čaka, če si bo 
domišljal, da je nekakšna »opozicija«. Na prvih (in do konca 80. let edinih) volitvah novembra 1945 
so imeli famozne volilne skrinjice, ki so z zvokom izdajale odločitev volivca. Vsakdo je vedel, kaj mora 
oziroma česa ne sme voliti. Tu so številni montirani sodni procesi, na katerih so obračunali tudi z 
drugače mislečimi v lastnih vrstah. 0 tem, da je bilo v Beogradu drugače, zgovorno priča že samo 
podatek, da so redovnice, pregnane iz Slovenije, lahko tam delale celo v redovnih oblekah. 
 
Kako je v begunskih taboriščih delovala, naj tudi jaz uporabim narekovaje, »opozicija«? Omenjate 
izgone najbolj aktivnih predstavnikov begunske skupnosti. 



Če imate v mislih slovenske begunce, ti v taboriščih seveda niso kovali zarote v smislu, vrnili se bomo 
in vrgli komuniste z oblasti. Prva skrb slovenskega taboriščnega vodstva je bilo preživetje ljudi, ki so 
v taborišče prišli skoraj brez vsega. Bivalne razmere so bile mizerne, čakale so jih lesene, prepišne 
barake, marsikje ni bilo niti postelj ali slamnjače, obroki hrane so bili zelo skromni. Niso si dovolili 
životarjenja, brezvoljnosti, kar je tako značilno za taboriščno življenje. Takoj so poskrbeli za 
izobraževanje mladine. Že po desetih dneh so ustanovili prvo šolo. Razvili so domala celotno šolsko 
piramido - od vrtca in osnovnih šol do gimnazije in celo strokovnih srednjih šol. Neverjetno, kajne! 
Prišli so na gol travnik in v nekaj dneh ustanovili gimnazijo - in to izjemno zahtevno gimnazijo! 
V taboriščih so naši begunci močno po-udarjali skrb za slovenski jezik in kulturo, ljubezen do 
domovine, gojili so narodno zavest. V tem smislu so res bili opozicija vrednotam režima doma. Že v 
taboriščih so razmišljali o ideji o samostojni Sloveniji, medtem ko sem v Slovenskem poročevalcu, 
mislim, da iz leta 1947, odkrila, da je bil doma na zaporno kazen obsojen nekdo, ki je le omenil, da 
bi morala biti Slovenija samostojna država. Idejo o samostojnosti so pozneje razvijali tudi v Argentini 
in nekako se je od tam vrnila domov, k nam, 1991. 
Kako je bilo v taboriščih s pripadniki oziroma privrženci nacionalno-liberalnega tabora? 
V taboriščih je bila zelo močno prisotna zavest, da je treba, če želijo preživeti, ohranjati enotnost. 
Liberalci, pripadniki nekdanjih Sokolov, so se v begunski skupnosti včasih počutili nekoliko na 
stranskem tiru. 
Niso pa kakorkoli razvili lastne organiziranosti? 
Ne, če želiš v težkih razmerah uspešno delovati, veš, da je potrebna enotnost. Pa tudi malo jih je 
bilo. A ne glede na to neuravnoteženost je pomemben in obenem nepoznan poudarek, da je bil med 
begunci celoten političen spekter demokratične strani. 
Leta 1945 se je v emigracijo umaknil cvet slovenske elite. Te izgube Slovenija ni mogla nikoli 
nadomestiti? 
Mislim, da ne. Že demografski deficit zaradi odsotnosti potencialnih potomcev pobitih je očiten. Vse 
do konca 80. let ni bilo nobene možnosti za razvoj prave elite, ki bi lahko nastopila proti »novemu 
razredu«. Kontinuitete s predvojno Slovenijo ni bilo več, za razvoj narodne elite pa je potrebnih več 
generacij. Vsem nam je bilo to odvzeto, po osamosvojitvi pa je bilo premalo napora tudi na 
demokratični strani za formacijo tistih, ki bi lahko postali elita v pravem pomenu besede. Elita, ki se 
zaveda svoje odgovornosti do skupnosti, iz katere izhaja. 
Je to pomemben razlog za ponavljajoče se volilne izide? 
Tudi to je razlog, a ni prevladujoč in edini. V zadnjih 28 letih, odkar imamo svojo državo, je umanjkala 
vzgoja za odgovorno in aktivno državljanstvo. Da bedimo nad tem, kako nas vodijo politiki in pred 
volitvami presodimo, ali so državo vodili po poti skupnega dobra in so še vredni zaupanja ali pa jih 
je treba zamenjati. Nikoli nam ni uspelo preteklega režima obsoditi kot zlo, kot sistem, v katerem so 
se sistematično kršile temeljne človekove pravice. Ker so upor spremenili v farso, se nihče ne upira. 
Bojimo se sprememb, zato raje vztrajamo pri oblasti, ki jo poznamo, čeprav uničuje naš narod in 
našo državo. Formalno imamo demokracijo, ampak drugi vzvodi oblasti so še globoko v enoumju. 
Naša medijska krajina je daleč od kakšne svetovnonazorske pluralnosti. Tudi izobraževalni sistem ne 
vzgaja mladih k odprtosti in širini, temveč skrbi za nove poslušne in vodljive volivce. Pri nas največji 
nazadnjaki in kapitalisti najslabše vrste govorijo levičarski jezik. Če bi res želeli začeti in zadihati na 
novo, bi moralo priti do lustracije. Namesto tega smo poslušali medijsko ojačene pozive, naj ne 
delamo novih krivic in pozive k ustavitvi desnice. Vse to je pripomoglo k temu, da z volitvami ne 
nastanejo politične spremembe. 
Je Slovenija zaradi tega še bolj ideološko razklana? 
Zagotovo. Vladajočim je v interesu, da je narodno telo čim bolj razklano, saj je tako lažje vladati. 
Namesto da bi iskali tisto, kar nam je skupno, kar potrebujemo, da bi bolje živeli, spodbujajo teme, 
ki delijo. Še vedno velja divide et impera. Samo poglejmo razpravo pred volitvami. Prav danes sem 
brala članek, kritiko Orbana, češ da je bila vsa njegova volilna kampanja usmerjena v iskanje zunanjih 



sovražnikov, nič pa o temah, ki so za državo pomembne. Avtorica članka je bralcu jasno sporočala, 
da je z zlorabo medijev ustvarjal zunanjega sovražnika, da bi lahko ostal na oblasti. Pri novinarki ni 
bilo zaznati kančka samorefleksije o našem prostoru. Ali ni bilo popolnoma enako pri nas pred 
zadnjimi državnozborskimi volitvam? Vsa kampanja, tudi medijsko popolnoma uglašena, je bila 
usmerjena le v vprašanje: ali ste proti Janezu Janši ali ne? Ali boste šli z njim v koalicijo ali ne? Teme, 
nujne za naš razvoj, niso prišle na vrsto. Pri nas manjka javni prostor, v katerem bi lahko spoštljivo 
in predvsem enakovredno soočali različne poglede. Tako se le še povečuje število volivcev, ki volijo 
nove obraze, za katerimi pa so dejansko stare strukture in stari ljudje. Čeprav človeka vidijo prvič 
nekaj tednov pred volitvami, o njem in njegovi listi ne vedo nič, gredo in mu dajo glas. 
To vas frustrira? 
Seveda, takšno ponavljajočo se zaslepljenost je težko doumeti. Res bi potrebovali spremembo 
oblasti. Dva mandata pomladne vlade, potem pa redne menjave. Tako bi morda končno lahko 
presegli razklanost ter se usmerili v to, kar je res bistveno za našo državo in narod. 
Želim si, naj ne zveni kot floskula, da bi se izpolnila desetletja dolga pričakovanja naših prednikov o 
lastni državi, v kateri bi se njeni državljani ne le dobro počutili, temveč bi bil to prostor solidarnosti 
in želje po delu za skupni blagor. Toda trendi gredo očitno v drugo smer. V zadnji raziskavi o 
vrednotah med mladimi se je izkazalo, da je individualizem med njimi vedno večji. Ko sva omenjala 
begunsko šolstvo, sem z zanimanjem brala, kaj so tam učili dijake. Na kmetijski strokovni šoli so jim 
dopovedovali: vi ste gospodarji na svoji zemlji. Tu niso naredili pike, temveč nadaljevali: toda dolžni 
ste skrbeti za drugega. Tega nam danes v resnici manjka. Ko sem se v Cankarjevem letu naposlušala 
o narodu hlapcev, mi je večkrat prišlo na misel, kako drugačen je bil odnos beguncev v taboriščih. 
Tam ni bilo govora o nobenih hlapcih! Če ti nekdo ves čas dopoveduje, da si hlapec, se te to prime, 
kajne? 
Je 1. maj 2004 eden najpomembnejših datumov v zgodovini Slovenije? 
Najpomembnejši datum v zgodovini Slovenije je zagotovo ustanovitev samostojne države. Želela bi 
si, da ga vladajoča elita, ki že sedemdeset let vztraja pod takšnim ali drugačnim imenom, praznovala 
vsaj enako strastno kot slavijo 27. april. Toda vidi se, da samostojna država ni bila njihova intimna 
opcija. Vstop Slovenije v EU je prav tako eden pomembnejših datumov, sami smo se takrat tudi 
institucionalno vrnili v Evropo, kjer smo bili dolga stoletja. Naš prostor je evropski prostor, tu smo 
bili nekako vedno doma. 
Nas Evropska unija varuje pred nami samimi, kot pravi dr. Aleš Maver? 
Bi se kar strinjala. Z našo totalitarno izkušnjo potrebujemo ta okvir svobode in demokracije, pa tudi 
pravnega reda. Premajhni smo, da bi preživeli sami, vedno smo bili del širšega političnega prostora. 
Naša identiteta je zgrajena na istih judovsko-krščanskih koreninah, kot je identiteta Evrope. EU 
seveda ne idealiziram, saj se zavedam njenih pomanjkljivosti, toda ponuja nam okvir nekega reda, 
ki se mu vsi svobodno podredimo in ga spoštujemo, saj nam omogoča civilizirano življenje v blaginji, 
kot je nekje omenil Igor Senčar. 
Elita, abonirana na oblast, bi jo veliko lažje in bolj zlorabila brez zavor, ki jih omogoča članstvo v 
EU. 
Skrb naše oblasti je predvsem, da bi z uporabo in zlorabo vseh dosegljivih vzvodov ostala na krmilu. 
Toda če si del prostora, kjer veljajo določena pravila in določen red, kjer je vendarle demokracija, so 
te zlorabe le bolj vidne. 
Šarec ni Orban? 
Ne. Za zdaj je naš predsednik vlade le nekdo, ki sprejema všečne ukrepe, nazadnje neobdavčen 
regres, ki jih bomo na koncu davkoplačevalci še drago plačali, kakšnih strateških, sistemskih ukrepov, 
ki bi jih nujno potrebovali, pa ni videti niti na zabrisanem obzorju. Aja, Orban vlada sam, naše vlade 
pa po taktih raznih »nevladnih« levic. Na podlagi vsega, kar sva povedala doslej, so vsekakor 
neprimerljivo hujši kot najbolj zlohotno karikiran Orban. 



Ko ste omenili madžarskega premierja, sem mislil na to, da so ga v EU večkrat okarali zaradi 
uporabe in zlorabe vseh teh vzvodov oblasti, o katerih ste govorili. 
Priznam, da ne znam dobro oceniti, ali je res tak avtokrat ali pa je ta podoba le produkt levičarjev, 
ki ne prenesejo njegovega zagovarjanja tradicionalnih družinskih vrednot, pravice do varovanja 
lastnih meja, boja proti lobijem LGTB. 
Kakšne so vaše izkušnje pri soočenju z drugače mislečimi? 
Če gre za pogovor na štiri oči, je izkušnja pogosto pozitivna. Toda javni prostor ostaja radikalen v 
svoji izključevalnosti. Ne le da izključuje, temveč tudi diskreditira. Nekdo, ki bo zagovarjal vrednote 
domoljubja, bo na prvo žogo predstavljen kot najhujši nacionalist, celo fašist. Zagovornik življenja 
od spočetja do naravne smrti takoj velja za nestrpneža, ki ga je treba preganjati. Temu ni mogoče 
reči drugače kot diskreditacija. Težko je stopati v dialog z ljudmi, ki niti ne želijo slišati tvojih 
argumentov, čeprav imajo polna usta strpnosti in dialoškosti. Zdi se, da smo katoličani veliko bolj 
odprti za dialog, pripravljeni na soočanje različnih mnenj. 
Ste zgodovinarka in državna uradnica na ministrstvu za kulturo ... 
Ta trenutek sem zgodovinarka. To strogo ločim. 
Pa vendar, ni tako dolgo, ko ste imeli kar precej nevšečnosti, ker ste kot državna uradnica javno 
nastopali. Se to še dogaja? 
Kot državna uradnica nisem nikoli nastopila na nobeni prireditvi, kamor nisem bila uradno napotena 
s strani ministrstva. Sem pa doživela nekaj nevšečnosti zaradi svojih nastopov, ki sem jim imela v 
svojem prostem času. Nazadnje pred dvema letoma, ko sem bila govornica na spominski slovesnosti 
v Kočevskem rogu. V javnem pismu se je takratni predsednik pisateljskega društva razburjal, češ kaj 
se to pravi, da bi morali biti javni uslužbenci nevtralni glede ideoloških vprašanj, saj naj bi sicer svoje 
službe ne mogli opravljati profesionalno. Če bi imela govor v Dražgošah, verjetno moja 
profesionalnost ne bi bila vprašljiva. No, teden kasneje sem ga srečala na neki prireditvi. Šla sem se 
kar predstavit, da bo vsaj vedel, kdo sem, če že o meni piše. (smeh) 
Ali niso o vas poizvedovali pri ministru Tonetu Peršaku? 
O tem pa ne vem nič. Do mene je bil minister korekten. 
Toda to ni bilo edinkrat, ko ste »pritegnili pozornost« ... 
Kar hud pogrom sem doživela, ko sem pred leti govorila na spominski slovesnosti v Šentjoštu. Ne le 
v medijih, v člankih, nekomu se je zdelo vredno postaviti celo poslansko vprašanje. Kar zoprno. Nihče 
na ministrstvu, takrat sem bila na drugem ministrstvu, ko se je to dogajalo, ni nič rekel. Nihče ni o 
tem niti črhnil, pa je bila stvar »v zraku«, članki so bili dostopni, saj smo prejemali klipinge. 
Kaj to pomeni? 
Takrat sem se nehote spomnila na prejšnji režim. Ko so po vojni ljudje kar izginili, v službi tega ni 
nihče »opazil«. Ko se je Justin Stanovnik, o katerem sva govorila, kot dijak vrnil iz zapora, ga ni nihče 
vprašal, kje je bil toliko časa. Poizvedovanje je lahko imelo zoprne posledice tudi za tistega, ki je 
spraševal. Ta prastrah se očitno pozna tudi pri nas, mlajših generacijah, ki nimamo neposredne 
izkušnje s povojnimi poboji, zapiranjem in zatiranjem svobode govora. 
Vam starši niso dopovedovali, da bodite raje tiho, ker si boste drugače škodovali? 
Ne. Mogoče je bila mama nekoliko bolj zadržana, oče pa ni popuščal, ko je šlo za načelnost. Včasih 
se pošalim, da bi me razdedinil, če se ne bi postavila za tisto, kar je prav. (smeh) Kam bi pa prišli, če 
bi se vsi ozirali le na morebitne posledice? Da molčimo, ko bi morali govoriti, je največji greh - zdaj 
govorim kot aktivna državljanka, ki ji ni vseeno, in ne kot zgodovinarka. Če bi vsi mi, ki mislimo dobro, 
strnili vrste, bi bilo marsikaj drugače. Saj to ne pomeni, da bi morali vsi javno nastopati. Vsak na svoj 
način. Toda na volitve gre lahko vsak. Pove svoje mnenje med sodelavci. Morda pa podobno kot jaz 
misli tudi nekdo, Ki sedi poleg mene, a je prav tako tiho, ker misli, da je osamljen v svojem 
prepričanju. Ker mu tako dopoveduje mainstream. 
Nisem mogla verjeti, da me je gospod Justin Stanovnik že leta 2004 kot mlado smrkljo sprejel za 
govornico na spominski slovesnosti v Kočevskem rogu; da je dal priložnost toliko mlajši osebi. 



Vse, kar je povezano z vetrinjsko tragedijo, je še vedno zavito v molk. Pa čeprav se je tu zgodilo 
bistveno v slovenski zgodovini. Vetrinj bi moral pravzaprav trkati na vest vsakomur, kdor se ne 
odpravi na to pot. 
Kot državna uradnica nisem nikoli nastopala na nobeni prireditvi, kamor nisem bila uradno 
napotena s strani ministrstva. Sem pa doživela nekaj nevšečnosti zaradi svojih nastopov v prostem 
času. 
Mogoče je bila mama nekoliko bolj zadržana, oče pa ni popuščal, ko je šlo za načelnost Včasih se 
pošalim, da bi me razdedinil, če se ne bi postavila za tisto, kar je prav. 
 
Biografija 
Helena Jaklitsch se je rodila v Novem mestu v slovensko-kočevarski družini. Na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani je študirala zgodovino in sociologijo. Leta 2008 je na Oddelku za zgodovino na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani magistrirala, leta 2016 pa s temo Slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v 
Avstriji in Italiji od 1945 do 1950 doktorirala. V nalogi je predstavila, tako po kakovosti kot obsegu, 
izjemno šolsko dejavnost slovenskih političnih beguncev v taboriščih v Avstriji in Italiji. Za 
fotografsko monografijo Cvetoči klas pelina je pripravila spremno študijo ter kot soavtorica z 
Rafaelovo družbo in Narodno in univerzitetno knjižnico pripravila razstavo in knjigo Rojstvo novih 
domovin, ki jo je tudi souredila. O življenju slovenskih povojnih beguncev predava po vsej Sloveniji, 
pa tudi v tujini. Poleg slovenske novejše zgodovine raziskuje tudi zgodovino Kočevarjev. Je 
podpredsednica Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino, članica 
uredniškega odbora revije Tretji dan, strokovna sodelavka pri Rafaelovi družbi, aktivna je pri Novi 
Slovenski zavezi. 

• Izogniti se nasilju. Ivo Žajdela. Reporter, Ljubljana, 13. maj 2019, št. 19, letnik 12, str. 52-
53 

Ivan Miklavc, vodja nekomunističnega odbora OF za Gorenjsko, je centrali OF (v resnici 
komunistov, česar se ni zavedal) poslal načrt, kako se organizirati na Gorenjskem, od zdravstva do 
financ. Načrtoval je državo v državi. Komunisti so leta 1943 ta njegov načrt v kali zatrli. 
 

 
Slika 1: Spomenik ljudem, ki jih je umorila komunistična revolucija na območju Žirov. Foto: 
Reporter 
 
Ivan Miklavc je osrednje vodstvo še obvestil, da je natisnil v tisoč izvodih list Baklja, ki da je vsebinsko 
pisan vzgojno, »odobren po komandi« (to je njegovih ožjih somišljenikih), med ljudmi pa sprejet z 
največjim zanimanjem. Januarja 1943 je nameraval iz-dati drugo številko, od februarja dalje pa bi 
naj list izhajal vsak teden v nakladi 5000 izvodov. Tudi za izdajanje časopisa je prosil odobritve. 
Glede načina delovanja partizanskih enot oziroma ostrine izvajanja akcij se je zavzemal za to, da bi 
upoštevale razmere in razpoloženje prebivalstva na terenu in da »se ne stori nikakih akcij brez 
sporazuma s terenskimi odbori«. 



Dalje je prosil za podatke o natančni meji bodočega slovenskega ozemlja proti Avstriji ter naslove 
oseb s Koroškega, ki bi jih bilo mogoče pritegniti v boj, čeprav, kot je bilo rečeno, naj bi Miklavc že 
imel zveze in celo pogovore z nekaterimi Korošci. Prosil je za nadaljnja navodila glede vodenja 
osvobodilnega dela in sporočil domnevno Slugovo željo, da naj bi bil Miklavc oseba, ki bi imel 
neposredno zvezo s »centralnim odborom - vlado«. 
Svoje pismo oziroma načrt je končal ta-kole: »Zavedam se vseh dolžnosti in odgovornosti, ter 
izjavljam, da bom še nadalje izpolnjeval vse naloge in naročila, ter želim, da bi leto 1943 prineslo 
našemu narodu vso srečo, blagostanje in samostojnost.« 
Miklavc - »nesoliden element« 
Kot vidimo, je delal Ivan Miklavc široko-potezne načrte. Ni se zavedal, da so jih komunisti še veliko 
bolj in da so takšne ljudi, ki se jim niso povsem podredili, hitro onemogočili. Komunisti (Kardelj in 
Kidrič) so si prizadevali le za totaliteto, to je pomenilo, da o organiziranosti ljudi in političnih 
platformah lahko pišejo in govorijo le oni in nihče drug. Vsi drugi so lahko le koleščki v sistemu, 
koristni ljudje, vse preostale je (bilo) treba po njihovi »politiki« uničiti. 
Stališča osrednjega komunističnega vodstva glede Slugovih zvez z Ivanom Miklavcem ter do samega 
Miklavca in do njegovih predlogov spoznamo v Kardeljevem pismu Tonetu Tomanu 5. januarja 1943. 
Kardelj je bil mnenja, da je Sluga napravil »zelo nerodno napako«, ker se je z Miklavcem spuščal v 
take dogovore, zaradi česar je bil Sluga že posvarjen. O Miklavcu pa je Kardelj za-pisal: »Avtor pisma 
je namreč precej ne-soliden element in špekulant. Njegovo pismo je odraz poleta, ki se sedaj pričenja 
na Gorenjskem. Mi smo že podvzeli, da se tam vzpostavi PO OF, seveda na tak način, kakor 
vsepovsod, ne da bi šli in se ravnali po raznih špekulantskih ambicijah posameznikov. Če je avtor 
pošten človek, bo našel svoje mesto, tudi brez njegovega neprestanega vsiljevanja.« 
OF transmisija komunistov 
Za tem se je Kardelj 20. januarja 1943 ne-posredno obrnil na PK KPS za Gorenjsko in zahteval 
okrepljene napore za konsolidacijo tamkajšnje frontne organizacije. Ugotavljal je, da vsaj zasilno 
rešeni kadrovski problemi po strahotnih izgubah v preteklem letu ter začeto uspešno premagovanje 
najgloblje krize obetajo nov polet osvobodilnega gibanja na Gorenjskem. 
V takšnih okoliščinah in pričakovanjih je Kardelj naročil PK KPS, naj stremi k organiziranju čim več 
terenskih odborov OF, ki jih je treba nemudoma povezati na rajonskih in okrožnih ravneh z 
ustanavljanjem rajonskih ter okrožnih odborov OF. Hkrati je treba »čim prej - po predhodni naši 
odobritvi« ustanoviti tudi POOF. Splošna politična aktivizacija naj bi zajela »vse patriotske in 
antifašistične sile na Gorenjskem«, to širino pa je Kardelj omejil z navodilom, da je treba smisel 
protiokupatorskega boja tolmačiti kot »veliko borbo, ki osvobaja tako slovenski narod, kakor 
delovno ljudstvo«, s čimer je opozoril tako na narodnoosvobodilni kot socialni vidik prizadevanj OF 
in KPS. 
Miklavčevo sodelovanje 
Zgodovinarka Vida Deželak Barič je ugotovila, da je težko pojasniti, »zakaj so na Gorenjskem kljub 
omenjenemu Kardeljevemu naročilu in še nekaterim drugim opozorilom tako dolgo odlašali z 
ustanovitvijo regularnega POOF. Dejstvo je, da so naročilo izpolnili šele v letu 1944, da je Miklavčev 
odbor deloval tja do jeseni 1943, se vmes usodno zapletel v mreže gestapa, ter da je s tem odborom 
PK KPS še naprej vzdrževal zveze, čeprav bolj posredne, zadržane in občasno konfliktne. Odnos PK 
KPS do posameznih članov tega odbora pa je temeljil na izhodišču, da je te ljudi treba pridobiti za 
materialno podpiranje osvobodilnega gibanja, onemogočiti pa jim politični vpliv in moč.« 
Da bi PK KPS popravil posledice samo-stojne oziroma samovoljne Slugove odločitve, je v začetku 
februarja 1943 odšel Oskar Šavli, član pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko, do Ivana Miklavca 
in Slavka Kvartiča. Prepričal naj bi ju o preuranjenosti postavljanja takega odbora in o nujnosti, da 
se ljudje, ki so pripravljeni delati v OF, povezujejo na terenu v svojem ožjem okolju. Miklavc naj bi 
sprejel odločitev PK KPS na znanje z »grenkobo«. 



Ivan Miklavc je izdatno denarno in materialno podpiral partizane, in to tudi potem, ko je spoznal, da 
v vodstvu ne uživa polnega zaupanja. Prispeval je lastna in drugje zbrana sredstva. Pri zbiranju 
prispevkov je sodeloval tudi njegov sin Branko Miklavc in jih oddajal Ivanu Levarju ali pa Karlu 
Žagarju. Tako je npr. konec februarja 1943 Maks Krmelj poročal Kardelju, da je Miklavc prispeval 
10.000 mark posojila, pri čemer je pristavil: »Če se Vam zdi potrebno, naj mu Izvršni odbor pošlje 
zahvalno pismo, videti je, da bi mu to zelo dobro delo.« 
Aprila 1943 je Miklavc poslal PK KPS 15.000 mark, kupil zanj nov ciklostilni stroj ter poslal tiskarski 
material in akumulator. Kmalu potem je poslal 25.000 mark. Da bi rešil Prežihovega Voranca iz 
zapora, je zbral 50.000 mark. 
Helmuth Rozumek 
Sredi leta 1943 so opazili povečano Miklavčevo dejavnost. Do takrat je razširil tudi krog znanstev 
oziroma zvez, npr. s članom OK KPS Kranj Benom Anderwaldom - Benkom, vojaškim referentom iz 
istega okrožja Milkom Hojanom - Markom (tudi Jurij), direktorjem tovarne Šešir Francem Cerarjem 
- Maticem iz Škofje Loke. Iz zapora se je tedaj vrnil tudi Albin Kolb, ki je bil are-tiran februarja 1943 
in nato izpuščen ob posredovanju vodje gestapa z Bleda Helmutha Rozumka. 
Miklavc si je zelo prizadeval, da bi se sestal s člani PK KPS. Vida Deželak Barič je zapisala, da se je v 
ozadju teh prizadvanj »že skrival napor Rozumka, da prodre do PK KPS in celo do osrednjega vodstva. 
Rozumku je z ustvarjanjem videza simpatizerja OF, demokrata in zaščitnika Slovencev uspelo zavesti 
kar precej ljudi na Gorenjskem, saj je svojo domnevno naklonjenost OF taktično potrjeval z raznimi 
obljubami in manjšimi uslugami pristašem OF, ob tem pa zbiral podatke o pristaših OF. Med drugim 
je pred zaporom začasno rešil tudi Miklavca.« 
To je lahko le domneva, narejena post festum, ko je revolucija že zmagala. Rozumkove vloge, 
predvsem pa celotnega njegovega obnašanja kot vodje gestapa na Gorenjskem ni nihče raziskoval. 
Kaj šele da bi se v to poglobil. Rozumek je veljal in še vedno velja le za okupatorja, nacista, sovražnika 
in zločinca. S takšnimi pa se ne ukvarjamo, saj »smo zmagali«. 
Ignoranca komunistov 
16. junija 1943 je Ivan Miklavc pisal predstavniku KPS Osarju Šavliju, da je nujno, da pride skupaj s 
Slugo na sestanek in da isto prosi Anderwald. Sporočil je še, da se isti dan sestane z Milkom Hojanom 
in »gospo-dom«, kateremu se ima zahvaliti, da ni bil aretiran, to je z Rozumkom, s katerim je nujno, 
da se sestanejo. Obenem je prosil za dovoljenje, da izda v nekaj tisoč izvodih brošuro Josipa Vidmarja 
Beseda o Osvobodilni fronti, saj je menil, da bi jo morala imeti vsaka slovenska družina, ker je to 
»narodni Evangelij«. 
Junijskega sestanka odbora, ki so mu prisostvovali Anderwald, Hojan, Cerar, Kvartič, Kolb, Miklavc 
in Ivan Trampuž - Luka, se od članov PK KPS ni nihče udeležil. Nad ravnanjem PK KPS je Miklavc izrazil 
obžalovanje, saj zaradi odsotnosti njegovih članov niso mogli sprejeti nobenih konkretnih sklepov. 
Krčeviti poskusi 
Iz pisma Jožetu Slugi 29. junija 1943 je razvidno prizadevanje, da bi vzpostavil stike z IOOF, predvsem 
pa, da bi se sestal s PK KPS. Glede na to, da ga je PK KPS ignoriral in mu na pisma ni ali pa redko 
odgovarjal, da se ni odzival na njegove pobude za sestanek, mu je Miklavc poočital, da mu ni jasno, 
zakaj se ne odloči za sestanek in ga pozval, naj ga, če so za to posebni razlogi, vsaj obvesti. 
Pismo je, kot je zapisala Deželakova, pomembno tudi s stališča spoznavanja Miklavčevega pogleda 
na vprašanje ostrine vodenja protiokupatorskega boja oziroma vprašanja žrtev, kar je gotovo 
vzbudilo po-zornost v vrstah komunistov. V njem se je med drugim zavzemal, da PK KPS doseže 
izpustitev štirih Nemcev, ki so jih zajeli gorenjski partizani, ker bo sicer ustreljenih 40 talcev iz Begunj. 
Dodal je: »Presodite, kaj je boljše in pravičnejše.« Sporočal je tudi, da bodo po informacijah, ki jih je 
prejel, izseljene vse vasi, kjer bodo partizani izvršili mobilizacijo, zato je pozival na presojo, »kaj je 
koristnejše za naš pokret«. 
Obljubljal je takojšnjo dobavo 40.000 pol papirja in 200 matric, za julij nadaljnjih 50.000 pol, 50.000 
v avgustu ter še drug tehnični material, ki ga je med drugim iskal tudi na Češkem. Vidmarjevo 



brošuro je že ponatisnil v 1800 izvodih in poslal 400 izvodov v kamniško okrožje, 400 jih je nameraval 
poslati v škofjeloško, 800 v kranjsko in jeseniško okrožje, preostale pa obdržati za nadaljnje potrebe. 
Izrazil je bojazen glede svojega tehničnega dela v bodoče, ker naj bi slišal, da bodo podjetje prevzeli 
nemški upravitelji in bo on baje »vržen na cesto«. 
Če bi se to zgodilo, je Ivan Miklavc sporočal Jožetu Slugi, se bo ravnal takole: »V kako nečastno 
grupacijo ne grem, bom raje zapustil to mesto in vse moje premoženje. Svojega imena nočem 
onečastiti. Dolgo ne bo treba čakati, ker pride naš čas in če sem vreden, bom spet lahko zasedel 
moje sedanje mesto.« 
Nadaljevanje prihodnjič 

• Domačini z Gorjancev so policiji pomagali prijeti Italijanko in Tunizijca, ki so tihotapili 
migrante. STA. Reporter, Ljubljana,  15. maj 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/domacini-z-gorjancev-so-policiji-pomagali-prijeti-italijanko-
in-tunizijca-ki-so-tihotapili-migrante-702704 
 
Policisti so v ponedeljek na območju Gorjancev s pomočjo tamkajšnjih krajanov uspešno stopili na 
prste trem organizatorjem nezakonitih prehodov meje. Te so pridržali in jih bodo privedli k 
preiskovalnemu sodniku, tujce pa bodo vrnili na Hrvaško. Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so 
se krajanom zahvalili za pomoč. 
Policiste so krajani Velikih Brusnic in Jugorja okoli 19. ure obvestili o dveh sumljivih vozilih, ki sta 
peljali v smeri proti Brusnicam. Operativno-komunikacijski center je o tem takoj obvestil policijske 
patrulje na širšem območju, vključili so se tudi kriminalisti, da bi izsledili vozili. 
Vozili so ustavili na avtocesti pri Leščevju, med postopkom pa ugotovili, da je bilo v enem od vozil, 
ki ga je vozila 38-letna državljanka Italije, še pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V 
drugem vozilu pa so našli dva državljana Tunizije - organizatorja nezakonitih prehodov meje, ki sta 
prevažala pet tujcev, od tega dva kar v prtljažniku vozila. 
Državno mejo so tujci po ugotovitvah policije prestopili na območju Gorjancev, pri Šumečem 
potoku pa so čakali na organizatorje, ki naj bi jih prepeljali v notranjost države. 
Policisti so trem organizatorjem odvzeli prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje. S 
kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih 
bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Pet državljanov Sirije, štiri državljane Iraka in državljana 
Libije pa bodo po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. 
Policisti so sicer prejeli še več klicev z obvestili o sumljivih vozilih, se nanje odzvali, a sumljivih 
okoliščin v ostalih primerih niso ugotovili. Kljub temu pa se občanom zahvaljujejo, saj so z njihovo 
pomočjo pri svojem delu lahko še bolj uspešni in učinkoviti. 
Precej dela z ilegalnimi prehodi meje so imeli tudi policisti na drugih območjih novomeške 
policijske uprave. Brežiško policijo so v ponedeljek popoldne obvestili, da po avtocesti pešačita dva 
moška. Izkazalo se je, da gre za državljana Afganistana in Pakistana, ki sta pred tem nezakonito 
prestopila državno mejo v okolici Slovenske vasi. Nekaj po 22. uri pa so brežiški policisti izsledili in 
prijeli še tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 
Mejni policisti na Dobovi so medtem opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vlaka, ki je na 
vstop v Slovenijo pripeljal osebne avtomobile. Med pregledom vagonov so pod naloženimi 
avtomobili našli skrita dva državljana Sirije. Po zaključenem postopku so ju prevzeli hrvaški 
varnostni organi. 
Na mejni prehod Obrežje pa sta v noči na torek pripeljali dve makedonski tovorni vozili, ki sta 
prevažali akumulatorje, namenjene v Slovenijo. Ob pregledu tovornih delov so policisti našli deset 
državljanov Afganistana in državljana Pakistana. Tudi te so predali Hrvaški. 

• Spodnja Avstrija: deset zapovedi za migrante, ena teh je tudi hvaležnost Avstriji. STA. 
Reporter, Ljubljana, 15. maj 2019  
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Slika: Spodnja Avstrija: deset zapovedi za migrante, ena teh je tudi hvaležnost Avstriji. Foto: 
Reporter 
 
Migranti v avstrijski zvezni deželi Spodnja Avstrija bodo od regionalnih oblasti prejeli deset 
zapovedi priseljevanja, med njimi je hvaležnost Avstriji. Iskalci azila se bodo s podpisom obvezali k 
upoštevanju pravil, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
V okviru zapovedi morajo migranti med drugim upoštevati avstrijsko zakonodajo, se učiti 
nemščine, se prilagoditi avstrijskim vrednotam in vzgajati otroke v skladu z njimi, mirno reševati 
konflikte ter spoštovati versko svobodo. 
Zapovedi bodo predložili migrantom poleg uradne dokumentacije, ki jo prejmejo prosilci za azil. S 
podpisom se bodo sicer obvezali, da upoštevajo pravila, a v primeru neupoštevanja ne bo posledic, 
je v ponedeljek pojasnil regionalni minister za azilno politiko Gottfried Waldhäusl iz vrst 
svobodnjakov (FPÖ). 
"Za določen čas zaščitimo te ljudi in jim damo vse, kar potrebujejo. V zameno pričakujemo neko 
hvaležnost," je dejal Waldhäusl. 
Politik iz vrst svobodnjakov je pred meseci razburil z vzpostavitvijo centra za mlade problematične 
begunce, ki je bil obdan z bodečo žico. Po valu kritik so center zaprli. 
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