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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• S fašizmom ni sprave. Fašizem je zločin. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 19, 17. 
maj 2019, str. 2-3 

https://www.novice.at/featured/s-fasizmom-ni-sprave-fasizem-je-zlocin/  
Pliberškemu glavnemu trgu so minulo soboto poleg vodnjaka z mogočno in umetniško oblikovano bikovo glavo svoj 
pečat dali manifestacija proti ustaškemu shodu in večjezični transparenti s pozivi, da je ustaška in nacistična zborovanja 
treba prepovedati. 
 

 
Slika: Pliberškemu glavnemu trgu so minulo soboto poleg vodnjaka z mogočno in umetniško oblikovano bikovo glavo svoj 
pečat dali manifestacija proti ustaškemu shodu in večjezični transparenti s pozivi, da je ustaška in nacistična zborovanja 
treba prepovedati. Foto: Novice 
 
Pliberk.  »Spomin&dejanja – erinnern&handeln«, to je iniciativa za prepoved ustaških in nacističnih shodov na Koroškem, ki 
združuje okoli trideset civilno-družbenih ustanov, je minulo soboto, 11. maja, skupaj s FIR, mednarodno zvezo uporniških 
organizacij, priredila v Pliberku zelo izpovedno, odmevno in mednarodno zborovanje. Uporniška in borčevska združenja iz 
Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije, predstavniki različnih strank, študentske organizacije, sindikalisti ter umetniki so 
soglasno podprli zahtevo po prepovedi ustaških in nacističnh shodov in da Koroška ne sme biti kraj mednarodnih nacističnih 
in ustaških prireditev. 
Glasbeno budnico je manifestaciji pripravila šmihelska godba na pihala pod vodstvom Mihe Vavtija. Franjo Habulin, 
predsednik Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške, je obžaloval, da se bojo ustaškega shoda v soboto, 18. maja, 
na Libuški gmajni aktivno udeležili tudi predstavniki hrvaške Cerkve, vlade in parlamenta, ki je pokrovitelj »pliberškega 
vampirskega plesa«. Govornik je naglasil, da shod ni nič drugega kot žalovanje za propadlo para-državo in za ustaškim 
gibanjem, ki je hudo omadeževalo hrvaško ime in za sabo pustilo krvavo sled. Deloma huje kot nacisti so ustaši pobijali po 
nacionalnem oz. »rasnem« in verskem ključu. Habulin se je zahvalil koroški škofiji, da je prepovedala škofovo mašo na 
ustaškem srečanju in ostro zavrnil trditev o masakru nad Hrvati na Libuški gmajni. V samomorih in medsebojnih obračunih 
je poginulo nekaj deset oseb, med njimi tudi pazniki v kacetu Jasenovac, drugih mrtvih ali žrtev na Libuški gmajni ni bilo.  
Claudio Maderloni, predstavnik vsedržavnega italijanskega partizanskega združenja ANPI je zahteval evropski zakon o 
prepovedi vsakršne diskrimincije zaradi drugačnosti in o prepovedi udejstvovanja v nacifašističnem duhu. To zahtevo je v 
sporočilu podprl tudi generalni tajnik FIR Ulrich Schneider in pozdravil vse oblike protesta proti poveličevanju nacifašizma. 
Marjan Križman, podpredsednik Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, je poudaril, da bo le v slogi in skupno mogoče 
zaustaviti fašizem in nacizem, ki po Evropi nesramno dvigata glavo in ko nekateri pripadniki zahtevajo spremembo meja. 
Nacizem in fašizem resno ogrožata demokracijo, mir in celovitost Evropske unije. Križman je omenil kolaboracijo slovenskih 
domobrancev in njihovo zaprisego Hitlerju, a zahvaljujoč narodnoosvobodilnemu boju je Slovenija danes suverena država in 
članica Evropske unije.  
Zveza koroških partizanov je bila poglavitni nosilec sobotne manifestacije. Tajnik Andrej Mohar je poudaril, da ima vsakdo 
pravico do dostojnega in mirnega spominjanja. A pri shodu na Libuški gmajni imamo opraviti s skrajno fašistoidno in 
agresivno ustaško prireditvijo skrajnih desničarskih sil iz Hrvaške na avstrijskih tleh. Shod spodkopava vse demokratične 
vrednote. To dokazuje tiralica za osmimi avstrijskimi državljani, ki so zoper ustaški shod. Mohar je zahteval prepoved shoda 
na Libuški gmajni in kritiziral nedejavnost avstrijskih oblasti, ki se naj zgledujejo po koroški škofiji, ki je prepovedala 
škofovsko mašo na shodu.   
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Lena Kolter v imenu celovškega Kluba slovenskih študentk in študentov je poudarila, da sprava s fašizmom pomeni brisanje 
sledi, zgodovine in sodobnosti. S fašizmom se ni možno spraviti, kajti fašizem ni mnenje, fašizem je zločin! 
Manifestacijo so podprli predstavnik Zelenih Niki Kunrath, parlamentarka Martha Bißmann, Harry Koller, SPÖ, Katerina 
Anastasiou, KPA, sindikalistka Maria Pajnagoč in Nora Christenhuß, avstrijska visokošolska zveza. Mirno in dostojno 
manfestacijo sta s pesmimi obogatila Reinhart Sellner in Maren Rahman, med posameznimi točkami pa je mojstrsko 
povezovala Mirjam Zwitter-Šlemic.     

• Jubilej občudovanja vredne matere in kulturnice. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 19, 17. maj 2019, str. 5 

Slavica Kropiunik obhajala 100- letnico 
https://www.novice.at/novice/lokalno/jubilej-obcudovanja-vredne-matere-in-kulturnice/  
Minuli torek je Slavica Kropiunik praznovala 100. rojstni dan v neverjetni duhovni in telesni vitalnosti. Slavljenka si je 
pridobila za kulturno delo na Brnci neminljive zasluge. 
 

 
Slika: Za 100-letnico je Slavici Kropiunik čestital tudi deželni glavar Peter Kaiser. Foto: Novice 
 
Beljak. Pred nekaj leti smo po tekmi SAK prepevali v veseli družbi slovenske narodne pesmi. Pri tem je bil vodilen Marjan 
Kropiunik, ki je bil takrat član sakovske ekipe. Bil sem prijetno presenečen ne samo ob njegovem prijetnem pevskem glasu, 
temveč tudi ob dejstvu, da je znal naštimati pesem za pesmijo. Vprašal sem ga, odkod to njegovo poznanstvo domačega, 
slovenskega pevskega zaklada? Odgovoril mi je: »Posredovala mi ga je moja ljubljena babica Slavica Kropiunik, mama 
mojega očeta Roberta.« Z notranjim zadovoljstvom sem si na tihem mislil: Marjanova babica mora biti srečna žena, saj ji je 
uspelo, da posreduje svoj ljubljeni slovenski kulturni zaklad tudi svojim vnukom. In morda je prav to tudi ena njenih 
skrivnosti, da lahko uživa visoko starost v neverjetni duhovni in telesni vitalnosti: minuli torek, 14. maja, je Slavica Kropiunik 
obhajala v krogu svojih najdražjih 100. življenjski jubilej.   
Pri  tem njeno življenje ni bilo samo z rožami posuto. Po razpadu Avstro-Ogrske so se njeni starši odločili za Jugoslavijo, ne 
Italijo, in so se morali seliti v Podkoren. Kot sama piše v svojem prispevku za serijo Tako smo živeli (izdajatelja KKZ in 
SNI Urban Jarnik), ji je njena mama hudo zbolela, ko je bila stara sedem ali osem let. »Bolehala je štiri leta. Najhuje mi je 
bilo, ko je ležala skoraj v agoniji, vendar se ji je zadnji trenutek obrnilo na bolje. Tisti strah za mojo dobro mamico čutim še 
danes včasih v kosteh.« Še huje se je morala počutiti, ko ji je mama umrla leta 1948. Takrat je bila že na Koroškem. Ker je 
bila državna meja zaprta, ni imela možnosti, da bi mamo še zadnjič videla in jo pospremila na njeni zadnji poti. In ko ji je leta 
1969 vse prerano umrl mož, je stala obgrobu s šestimi otroki, starimi od sedem do 25 let. Kot mlado dekle bi se rada učila 
tudi klavir, »a še za zvezke ni bilo denarja.« Zgodaj je izgubila tudi sestrico Marijo, ki je z osmimi meseci umrla za pljučnico, 
medtem ko je njen brat Ludvik, star komaj 68 let, umrl za posledicami koncentracijskega taborišča Buchenwald. Sama se je 
že z osmimi leti pridružila pevskemu zboru Cecilija v Kranjski Gori in pozneje igrala tudi pri tamburaših, ki jih je učil organist 
Plantov z velikovškimi koreninami. Še posebej rada pa bi bila delala kot maskerka v ljubljanskem gledališču. Toda njen oče je 
to preprečil z besedami: »Vse frizerke niso na dobrem glasu.«  
Ko je postala Korošica … 
V vojnem času je opravljala delovno obveznost v Beljaku, odkoder je rada zahajala v Zmotiče k svojim znancem, k Prangarju. 
Tudi na veliko noč leta 1942 je bila pri Prangarju in spoznala Ferdinanda Kropiunika. Bil je brat Hanzija Kropiunika, ki je vodil 
znameniti moški zbor na Brnci, pevsko skupino, ki je kot prvi slovenski zbor na Koroškem posnel gramofonsko ploščo.  
S Ferdinandom Kropiunikom se je poročila v decembru 1942. Poroka je bila v Radovljici. Na poti k poročnemu poslopju se je 
zraven poročnega para in starešin nenadoma ustavil mercedes, v katerem je sedel gauleiter Friedrich Rainer. Povabil jih je, 
naj prisedejo. Slavljenka Slavica se spominja:  »Seveda smo bili veseli, da nas je vzel s seboj. Toda naša srca so trepetala v 
strahu, kajti tega človeka smo se bali tako na Gorenjskem kot tudi v koroški deželi. Dobro, da ni vedel, kakšna kri se pretaka 
po naših žilah in da smo v skrbeh, kaj vse bo še vojna prinesla – obenem pa, da smo taki Slovenci, ki smo imeli že tesno 
povezavo z našimi ljudmi v gozdovih.« 
… in poživila kulturno delo 
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Slika: Brnški igralci so uprizorili leta 1986 igro v režiji Slavice Kropiunik (2. z leve). Foto: Novice arhiv 
 

 
Slika: Igra Zlatorog v režiji Slavice Kropiunik (leta 1950). Foto: Novice arhiv 
  
V povojnih letih je postala Brnca njena nova domovina, dokler se niso leta 1956 preselili v Beljak. Kulturno-prosvetno delo 
na Brnci  je po vojni spet zaživelo. Ko se je njen mož Ferdinand vrnil iz vojne, je prevzel cerkveni zbor. Znamenitega moškega 
zbora ni bilo več – pevovodja Hanzi Kropiunik je padel na ruski fronti. Toliko bolj pa je zaživela gledališka dejavnost – po 
zaslugi Slavice Kropiunik, ki je do leta 1955 vodila režijo. Vaje in nastopi so bili pri Prangarju, igralci so prihajali tudi iz vseh 
okoliških krajev, uprizarjali so tudi operete, poleg tega pa so z vztrajnim delom vzeli korajžo tudi tistim, ki se še vedno niso 
otresli nacistične miselnosti. Igrali pa niso samo pri Prangarju, temveč po vsej Koroški in še na Jesenicah. In ko so Brnčani 
Slavico leta 1983 po dolgih letih vnovič zaprosili, da bi režirala igro, je rada sprejela povabilo. Sledile so še nadaljnje igre 
SPD »Dobrač« v njeni režiji  in so v letih od 1984 do 1988 imeli 35 predstav doma na Koroškem in na tujem. 
Danes Slavica Kropiunik še vedno skrbi na svojem beljaškem domu sama zase, pri tem pa rada kuha tudi ziljsko juho. Ob 
vsem tem pa uživa kot mati svojih otrok Roberta, Ferdinanda, Stanislava, Monike, Valerije in Herberta ter v družbi 11 
vnukov in šestih pravnukov. Na vse je zelo ponosna, najmanj tako ponosni pa so  vsi na svojo mamo, babico in prababico.      
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• Bivaži pr’ Zili z zahvalo ziljskemu Čedermacu. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 19, 17. maj 2019, str. 6 
                    SPD Zila 
Šiša v Zahomcu je minuli petek bila skoraj premajhna za ziljski pozdrav sedanjemu letnemu času. 
https://www.novice.at/kultura/bivazi-pr-zili-z-zahvalo-ziljskemu-cedermacu/ 
 

 
Slika: Ziljani v Šiši v Zahomcu so pozdravili pomlad, ki ji Korošci po večini pravijo vigred, ob reki Zilji pa bivaži. Minuli 
petek so vabili na 18. koncert Bivaži pr’ Zili. Foto: Novice 
 
Zahomec.  Še pravočasno pred ledenimi možmi in poscano Zofo – letos so se res ujeli z vremenom – so Ziljani v Šiši v 
Zahomcu pozdravili pomlad, ki ji Korošci po večini pravijo vigred, ob reki Zilji pa bivaži. Minuli petek so vabili na 18. koncert 
Bivaži pr’ Zili. 
Z otroško svežino so obiskovalce, ki so dvorano zapolnili do zadnjega sedeža in zadnjega kotička, pozdravili otroci ljudske 
šole Straja vas pod vodstvom zahomškega domačina Nika Zwittra. Iz slovenske države je iz Prevalj prišel moški vokalni 
kvintet Ajda s stalno spremljevalko, citrarko Tino Kseneman. Zvoki njenega instrumenta in močni moški glasovi so pričarali 
pevsko starosvetnost, kakor je znana iz znamenitega slovenskega filma Cvetje v jeseni.  
S sodobnimi skladbami so občinstvu postregla dekleta iz skupine Herzkläng, ki prihajajo iz širše okolice beljaškega okraja, 
tudi iz Šentpetra v Rožu, in ki pojejo v različnih jezikih, v slovenskem, nemškem ali angleškem na primer. Koncertu so dodale 
prav tisto posebno pestrost, ki jo zmore mlad ženski ansambel – lepoto za ušesa in za oči.  
Povsem instrumentalen je bil nastop harmonikašev Paula Zwittra in Heima Platznerja, učenca in učitelja. Ni bila daleč od 
resnice Platznerjeva izjava, da se pri njegovem učencu Paulu že po komaj dveh letih učenja ne sliši kaj strašno veliko razlike 
do učiteljevega igranja. Koncert Bivaži pr’ Zili je sklenil moški zbor Sängerrunde St. Michael iz Beljaka pod taktirko odločne 
zborovodkinje Karin Pettauer. 
Slovensko prosvetno društvo Zila, prireditelj večera, je priložnost izkoristilo še za posebno zahvalo – voditelj koncerta Daniel 
Mešnik je izročil domačinki Milki Kriegl in vodji Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca Martini Piko-
Rustia vino in pogačo (ki ju strežejo ob ziljskem žegnu) v zahvalo za zasluge pri vpisu ziljskega žegna s slovitim štehvanjem in 
ziljske noše v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, predsednik SPD Zila Urban Popotnig pa je dal bistriškemu (in 
gorjanskemu pa še melviškemu in brnškemu) župniku Stanku Trapu ob njegovi nedavni 80-letnici v dar roman Franceta 
Bevka, katerega naslovni junak je v svoji trdnosti podoben Trapu. Ali pa župnik Trap tistemu kaplanu iz knjige.             

• Uspešno zaključena prva petletka ene velike razširjene družine. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 19, 17. maj 2019, str. 7 

Dekleta Smrtnik 
Dekletom Smrtnik je zares lahko verjeti, da pojejo za dušo, za svojo in za tisto, ki jo imajo poslušalci. S takim pristnim 
navdušenjem govorijo o svojih prvih petih letih skupnega prepevanja in o bližnjih načrtih, da vzbujajo vesela 
pričakovanja za svoja dva jubilejna koncerta prihodnji teden. 
https://www.novice.at/kultura/glasba/uspesno-zakljucena-prva-petletka-ene-velike-razsirjene-druzine/ 
 

 
Slika: Dekleta Smrtnik. Foto: Novice 
 
Železna Kapla. Še dober teden dni in Dekleta Smrtnik se ne bodo vrnila ravno na kraj zločina, kajti to, da prepevajo že pet 
let, je popolno nasprotje od kakršnegakoli zločina, vrnila se bodo na kraj svojega začetka. Za 15. junij leta 2014 je v farni 
dvorani v Železni Kapli bilo napovedano družinsko petje, na katerega sta vabila Krščanska kulturna zveza in domače 
Slovensko prosvetno društvo Zarja, in Smrtnikove dečve so se domislile, da bi mogoče sodelovale. Res da to ne bi bilo 
družinsko petje v najožjem pomenu, niso namreč vse hčere ene matere ali enega očeta, kakor je bolj ali manj običajno v 
družinah, so pa vse članice razširjene družine. »Pravzaprav smo samo za hec rekle, da bi šle pet,« se spominja Verene 

https://www.novice.at/kultura/bivazi-pr-zili-z-zahvalo-ziljskemu-cedermacu/
https://www.novice.at/kultura/glasba/uspesno-zakljucena-prva-petletka-ene-velike-razsirjene-druzine/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/05/DSC_6157.jpg
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Smrtnik, njena sestra Maja pa dodaja, da so že dlje časa govorile o skupnem prepevanju »in smo rekle – pa poskusimo.« In 
od tedaj, od prvega nastopa na družinskem petju v Kapli, »pojemo in nočemo več nehati,« še pristavi Verena.  
Na vrhu piramide je Bistričnikova bica 
Ženski zbor Dekleta Smrtnik so sestre Maja, Darja in Verena ter sestri Dana in Nina, vse skupaj pa so sestrične Anje, in še 
Tanja, »ki pa ni v žlahti, se je pa priženila in se sedaj piše Smrtnik, zato sme sodelovati,« kakor razloži Verena. Vsem sedmim 
skupna pa je Cita Smrtnik, Bistričnikova bica, kakor babicam pravijo na koroškem vzhodu. Šestim dekletom iz »krvne žlahte« 
je stara mati, primoženi Tanji pa je tašča. Bolj preprosto se njihovih medsebojnih vezi najbrž ne da opisati. Skratka, ena 
velika razširjena družina so in rade pojejo. 
Pele so že prej, in tudi danes še pojejo v različnih drugih sestavih, kakor so kapelški cerkveni zbor, Obirsko pevsko društvo ali 
prej pri Kliki, in sodelujejo tudi še pri Slovenskih prosvetnih društvih Zarja v Železni Kapli in Valentin Polanšek na Obirskem. 
»Povsod smo vpletene, smo pač čezmejno aktivne,« duhovito pripomni Maja. 
 
Pesmi s čustvenim nabojem 
Na prvem nastopu je komaj rojeni ženski zbor Dekleta Smrtnik zapel narodno pesem Nocoj pa, oh, nocoj in priredbo 
popevke Marte Zore Le s teboj. Mešanici tradicionalnega in sodobnega so ostale zveste do danes. Pesmi iz narodove 
dediščine so jim blizu tudi zaradi povezanosti z domačim okoljem in zaradi čustvenega naboja. »Včasih je kakšna narodna 
tako lepa, da samo uživaš ob njej in te prime mrzlica,« pravi Maja in posebej omeni pesem Da bi biva liepa ura. To skladbo 
so kot prvo slovensko pesem v prvih povojnih letih za slovenski spored ORF posnele Sestre Smrtnik, njihove daljne 
predhodnice. In to pesem so Dekleta Smrtnik zapela, potem ko so najprej predvajali arhivski posnetek, na lanskem koncertu 
Kvinteta bratov Smrtnik v škocjanski dvorani K3. In tako v zgodbo stopi še moški smrtnikovski zbor, daleč naokoli znan, 
cenjen, priljubljen in spoštovan. 
»Za nas je bilo prej nepredstavljivo, da bi pele s Kvintetom, koncert s predstavitvijo njihove zgoščenke je bil za nas čudovito 
in čustveno doživetje. Četudi so žlahta, imamo pred njimi velik respekt.« In Maja dodaja, da so v dekliški žlahti »počaščene, 
da imamo tako dobre pevce in da tako dobro zastopajo naše ime. Je pa to tudi pritisk za nas, ker je treba ustrezati 
pričakovanjem zaradi skupnega priimka.« 
Ponosne. Zelo ponosne. 
Vsak koncert je nekaj posebnega, pravijo Dekleta Smrtnik, nekaj jih pa še posebej ostane v spominu. Tak dogodek je bilo 
sodelovanje v Slovenskem pozdravu na televiziji RTV Slovenija leta 2017. »Ko so nas povabili, sploh nismo vedele, kako 
odmevna oddaja je to. Kar naenkrat so nas poznali tudi v Sloveniji,« ugotavlja Maja in vse bolj gostobesedno pravi, kako so 
počaščene in ponosne, da so dobile to priložnost. In potem tok besed prekine in šaljivo pove. »Sedaj sem pa že taka kakor 
Cjo,« tako namreč domači kličejo kapelškega župana Franca-Jožefa Smrtnika, sicer tudi pevca pri Kvintetu bratov Smrtnik. 
»Tudi pri njem je vsaka druga beseda, da je ponosen. Zelo ponosen.« 
Slovenski pozdrav je Smrtnikovim dečvam prinesel marsikateri koristen stik, ki jim je prišel še kako prav še posebej, ko se je 
bližala petletnica delovanja. Za jubilej so si omislile svojo prvo zgoščenko in na njej so tudi pesmi, ki so jih zapele na 
televizijskem nastopu ob spremljavi ansambla Slovenski muzikantje. Na novo posnete, sveže kot žemlja torej. Na cedejki je 
tudi venček pesmi skupaj z nekdaj domnevno nedosegljivo moško žlahto Kvintet bratov Smrtnik, vrhunski harmonikaš 
Tomaž Boškin je zanje napisal in z njimi posnel dve pesmi, pa seveda je zbrana tudi njihova preverjena mešanica 
domačijskih in sodobnejših skladb. 
Svoj cedejski prvenec bodo Dekleta Smrtnik predstavila v soboto, 25. maja, ob 19.30 in v nedeljo, 26. maja, ob 16. uri v farni 
dvorani v Železni Kapli. In obenem slavila svojo prvo petletko skupaj s Kvintetom bratov Smrtnik in Tomažem Boškinom. 
Pripravljenih imajo še nekaj presenečenj, vsega še ne razkrijejo, le to, da bodo predstavile svojo prvo izvirno skladbo, za 
katero je napisala besedilo in glasbo zborovodkinja Dana. Smrtnikova seveda.        

• Res bi veljalo priporočiti te #kralje ulice. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 19, 
17. maj 2019, str. 13 

Slaba stran slovenskih odrskih produkcij na Koroškem je, da po premieri in morebiti nekaj reprizah poniknejo za vselej. 
Najbolj moteče je to seveda pri dobrih predstavah. Kapelški #kralji ulice so tak primer. Odličen in slab obenem.  
https://www.novice.at/kultura/oder/res-bi-veljalo-priporociti-te-kralje-ulice/ 
 

 
Slika: Glasbeno-gledališka predstava #kralji ulice v izvedbi igralsko-pevske zasedbe Slovenskega prosvetnega društva 
Zarja iz Železne Kaple. Foto: Novice 
 
Železna Kapla. »Kdor hoče videti, mora za vselej zapreti oči. Bistvo je očem nevidno.« Navedek je vsem gotovo dobro znan, 
a vendar ni stoodstotno enak izvirniku. Sloni na njem, a je predrugačen in odpre nov vidik. Novo razumevanje. Novo 

https://www.novice.at/kultura/oder/res-bi-veljalo-priporociti-te-kralje-ulice/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/05/DSC_6221.jpg
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zgodbo. Tako je iz motivov Malega princa Antoina Saint-Exuperyja nastala glasbeno-gledališka predstava #kralji ulice v 
izvedbi igralsko-pevske zasedbe Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne Kaple. Minuli petek so produkcijo, ki jo je 
po izvirniku zasnovala Sara Lešnik, glasbeno pa jo je opremil Miha Strniša, premierno uprizorili (in v nedeljo ponovili) v 
kapelški farni dvorani. 
Mali princ, ki s svojega planeta odrajža po vesolju, je tu Zala, najstnica, ki sanjari o karieri glasbenice. Njen oče, 
samohranilec, žena mu je namreč umrla, od nje zahteva več zavzetosti za šolo. V prepiru beseda da besedo, hči mu zagrozi, 
da bo šla od doma, on ji reče, naj kar odide, in ona res gre. Očetu še naroči, naj popazi na njeno cvetlico, in z avtoštopom 
odroma v svet.   
 

 
Slika: Glasbeno-gledališka predstava #kralji ulice v izvedbi igralsko-pevske zasedbe Slovenskega prosvetnega društva 
Zarja iz Železne Kaple. Foto: Novice 
 
Na svoji rajži, ki je bolj podobna blodenju, sreča arhetipske like iz Saint-Exuperyjeve zgodbe. Smetarja, ki se ima za kralja, 
dve domišljavki, ki sta tako polni samih sebe, da od sveta zahtevata le ploskanje, uradnico, ki se v svoji birokratski frigidnosti 
naslaja samo ob golih številkah, ali pa cestnega poslovneža – z drugimi besedami dilerja, preprodajalca drog. Skratka, Zala 
naletava na figure, kakršne naselujejo resnični svet. Z osredotočenostjo na eno posamezno značajsko lastnost razkrivajo vso 
bedo svoje omejenosti in ravno zaradi tega so tako zgovorne. 
Na koncu tavanja Zala sama uvidi, da je lov za zunanjim bliščem ne bo osrečil. »Bistvo, ki sem ga iskala zunaj sebe, se skriva 
v meni. Hočem biti preprosto to, kar sem. Čas je, da se vrnem k svojemu očetu.« Vse se torej sklene s srečnim koncem. 
Celoten komplet, ki ga je kapelški igralsko-pevski ansambel postavil na oder je bil kratko malo prvorazreden. Režiserka Sara 
Lešnik je ustvarila zabavno in tudi sporočilno zgodbo, Miha Strniša je predstavo odlično spremljal na klavirju (zanimivo, kako 
je v posamezne znane pop in rok skladbe vpletal disharmonije), igralci pa so bili tudi prepričljvi pevci. Posebej velja omeniti 
Fabijana Benedika v vlogi smetarja Joška, ki se je spretno spopadal z zahtevnimi koloraturami znamenite pesmi Če bi bil 
premožen iz muzikla Goslač na strehi, in Ano Paulič v glavni vlogi Zale, ki je svoj sicer sprva nekoliko zadržan igralski nastop 
prekosila z občutenim petjem. Tako zelo, da je se proti koncu predstave tudi še sama igralsko presegla. 
Ni pa vse tako odlično. Slabo je namreč to, da bodo Kapelčani svoje #kralje ulice ponovili mogoče še kakšen krat na 
Koroškem, kakšen krat pa še v Sloveniji. Potem pa najbrž nič več. Pa bi jih res veljalo priporočiti za več gostovanj.    

• Je SAK – Pliberk tudi danes še vroči derbi kot nekoč? Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 19, 17. maj 2019, 
str. 15 

Rivaliteta je imela svojčas predvsem narodnopolitično ozadje. 
https://www.novice.at/novice/sport/je-sak-pliberk-tudi-danes-se-vroci-derbi-kot-nekoc/ 
 

 
Slika: Nogomet.  Koroška liga. SAK. Mannschaftsfototermin. Klagenfurt, 28.8.2017. Foto: Kuess 
 
Pravijo sicer, da šport ni politika in obratno, toda pri tekmah SAK je bilo to vedno nekako drugače. Predvsem, ker se je pri 
ustanovitvi SAK leta 1970  prvič pojavila v imenu nogometnega klub uradno beseda »Slovenski…« (ime je izbral Zdravko 
Inzko). 

https://www.novice.at/novice/sport/je-sak-pliberk-tudi-danes-se-vroci-derbi-kot-nekoc/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/05/DSC_6302-1024x678.jpg
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/05/SAkler-aus-Vidra-vas-Dlopst-Riedl-Aleksic-Kumer-koletnik.jpg
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V politično razburkanih 70-ih in 80-ih letih je bila s tem vloga SAK zelo jasna. Kot zbirni klub koroških Slovencev se je bilo 
treba postaviti  za pravice koroških Slovencev. Šele v 80-ih letih je SAK prvič igral v Pliberku, v občini, kjer sicer večina 
prebivalcev govori slovensko, Slovenci pa niso bili enakopravni in so bile v tem oziru tekme vedno nadomestni boji za 
pravice slovenske narodne skupnosti. 
S tega vidika je danes marsikaj drugače. V Pliberku stojijo leta 2019 po vsej občini dvojezični napisi, na občinskem uradu je 
slovenščina uradni jezik, vrtec je dvojezičen, narodna skupnost ima velik Kulturni dom itd. Vsega tega pred 20 leti še ni bilo.  
Ali je torej zmanjkalo motivov, da bi še govorili o večno vročem derbiju? Na vsak način je ostala  športna rivaliteta. S 
Pliberka prihaja veliko Sakovcev, ki so se šolali v centru SAK v Pliberku. Tudi danes še starši, ki želijo slovensko okolje za 
svoje otroke, dajejo svoje otroke pač k SAK in ne k SVG Bleiburg. Sicer so Pliberčani leta 2016 SAK slovensko pozdravili, to pa 
je bila tudi edina prijaznost, ki sta si jo kluba v zadnjih letih izmenjala.  
SVG Bleiburg pa je medtem zapustil Sakovec Rene Partl, v katerega so Pliberčani stavili veliko upanje, da jim bo kot licenčni 
trener pomagal pri reorganizaciji mladinskega pogona in ustvaril protiutež proti centru SAK v Pliberku/Vidra vas.  
Pereč je derbi v petek predvsem zaradi položaja na lestvici, Pliberku grozi izpad iz lige in vsako točko krvavo potrebuje. Daril 
pa verjetno Pliberk od SAK itak ne pričakuje.   
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. Bolj kot manjši parlament bi učinkovalo znižanje plač : Italija - Openpolis postavil ogledalo 
predlogu o zmanjšanju števila parlamentarcev. Primorski dnevnik, št. 116 (17. maj 2019), str. 3 

• Peter Verč. Dvojno glasovanje je prepovedano, a ... : EU – ob dveh državljanstvih zlahka kršiš zakon. Primorski 
dnevnik, št. 117 (18. maj 2019), str. 3 

• (val) Novim izzivom naproti v času velikih sprememb: Trebče – 53. občni zbor in 9. deželni kongres ZSKD. 
Primorski dnevnik, št. 117 (18. maj 2019), str. 4 

• Prihodnja letna skupščina zveze Midas bo v Trstu ob 75-letnici Primorskega dnevnika: zasedanje manjšinskih 
dnevnikov pri danski manjšini v Flensburgu.  Primorski dnevnik, št. 118 (19. maj 2019), str. 12 

• Katalonski spletni časopis Vilaweb prvi tovrstni član zveze dnevnikov Midas. Primorski dnevnik, št. 118 (19. 
maj 2019), str. 12 

• Samo Pahor. "Do konca bom zvest temu, kar določa ustava" : intervju - borec za manjšinske pravice Samo 
Pahor slavi 80. rojstni dan / Poljanka Dolhar. Primorski dnevnik, št. 120 (22. maj 2019), str. 10 

• (ar) V rimskih arhivih gora dokazov o italijanskih vojnih zločinih: Goriška – knjiga Bruna Marana. Primorski 
dnevnik, št. 120 (22. maj 2019), str. 13 

• (nm) Manj protislovenske osti in slovenskih kandidatov: Videmska pokrajina – volitve tudi v desetih občinah, 
kjer se izvaja zaščita. Primorski dnevnik, št. 121 (23. maj 2019), str. 4 

• »Zbledele« večjezične barvne odtenke danes z vnemo iščemo pod pepelom pozabe: éSTORIA – na festivalu 
jutri o goriški večplastni identiteti. Primorski dnevnik, št. 121 (23. maj 2019), str. 16 

• O zapuščini Darka Bratine in izkušnji etničnih delavnic. Primorski dnevnik, Trst, letn. 75, št. 121, 23.5.2019, 
str. 18. Zaupati čez  mejo. V Ljubljani seminar o Darku Bratini.  

• Jože Pirjevec. Patriot, partizan, človek dialoga. (Glosa). Primorski dnevnik, št. 121 (23. maj 2019), str. 19 
 
 

• Novim izzivom naproti.  Valentina Sancin. Primorski dnevnik, Trst, 18. maj 2019 
53. občni zbor in 9. kongres ZSKD v Ljudskem domu v Trebčah 
https://www.primorski.eu/kultura/novim-izzivom-naproti-XE262707  
  

 
Slika: 53. občni zbor in 9. kongres ZSKD. Foto: FOTODAMJ@N   
 

https://www.primorski.eu/kultura/novim-izzivom-naproti-XE262707
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Slika: Nagrajenci in prejemniki priznanj. Foto: FOTODAMJ@N 
 
»Strma je pot pred nami, a cilj je lep.« Z besedami Srečka Kosovela je Živka Persi zaključila svoje predsedniško poročilo na 
53. rednem občnem zboru in 9. kongresu Zveze slovenskih kulturnih društev in obenem uvedla novo poglavje z novim 
odborom, ki bo v naslednjih treh letih prijel za vajeti ene izmed osrednjih slovenskih ustanov Slovencev v Italiji. Kongres je 
potekal danes dopoldne v Ljudskem domu v Trebčah, ki je morda bil pretesen za številne prisotne delegate in člane iz 
Tržaške, Goriške in Videmske, ter za goste iz Slovenije, Furlanije Julijske krajine in Koroške. 
Iz rok predsednice so priznanje za življenjsko delo na kulturnem področju prejeli Bruno Kralj, Niko Sirk, Aleksander Furlan, za 
prijatelje Šandrin, Rinaldo Čač, Marino Dovgan, Giovanni Coren, Daniela Lauretig in Luigi Paletti. Za dolgoletne zasluge na 
kulturnem področje sta priznanje prejela Damjan Štekar in Davide Tomasetig. Zadnje priznanje za kulturne dosežke so na 
kongresu namenili Centru za kulturne raziskave Bardo, ki že 50 let neprekinjeno deluje v Terskih dolinah in bogati kulturno 
življenje skupnosti ter si prizadeva za ohranjevanje in ovrednotenje slovenskega jezika. 

• Kdo je kriv za nov neuspeh?  Sandor Tence. Primorski dnevnik, Trst, 19. maj 2019  
Razmišljanje po zadnjih dogajanjih o slovenskem parlamentarnem predstavništvu 
https://www.primorski.eu/se/kdo-je-kriv-za-nov-neuspeh-NE262791  
 

 
Slika: Poslanska zbornica. Foto: ANSA 
 
Tudi drugi poskus za boljšo rešitev vprašanja parlamentarnega predstavništva slovenske manjšine, od tiste, ki jo predvideva 
zaščitni zakon, se je ponesrečil. Ustavni zakon o zmanjšanju števila parlamentarcev se po odobritvi v senatu in poslanski 
zbornici vrača v senat za t.i. drugo branje, praktično pa ni več možnosti, da bi v ta ukrep vnesli »slovensko vprašanje«. Če 
smo iskreni, ni šlo za zamujeno priložnost, saj, kot je v našem dnevniku povedal ustavni pravnik Felice Besostri, ni političnih 
in tudi ne ustavno-pravnih pogojev, da bi Slovenci v Italiji dobili zajamčeno zastopstvo v parlamentu. 
Zamujena priložnost je kvečjemu ta, da teh pogojev nis(m)o znali (ali hoteli) ustvariti. Ne manjšina in tudi ne parlament. Kdo 
nosi večje odgovornosti za neuspeh je lahko predmet debate, odgovornosti oziroma krivde pa se zdijo enakomerno 
porazdeljene. Liga in Gibanje 5 zvezd sicer napovedujeta, da bo do »slovensko vprašanje« vključili v novo volilno 
zakonodajo, ki pa je pod velikim vprašajem. 
  

https://www.primorski.eu/se/kdo-je-kriv-za-nov-neuspeh-NE262791
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• Samo Pahor. "Do konca bom zvest temu, kar določa ustava" : intervju - borec za manjšinske pravice Samo 
Pahor slavi 80. rojstni dan / Poljanka Dolhar. Primorski dnevnik, št. 120 (22. maj 2019), str. 10 
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• Dijaški dom v oporo šolam, otrokom in staršem.  Aljoša Fonda. Primorski dnevnik, Trst, 22. maj 2019  
Intervju z Gorazdom Pučnikom, ravnateljem Slovenskega dijaškega doma Srečko Kosovel v Trstu, pred letnim občnim 
zborom 
https://www.primorski.eu/trzaska/dijaski-dom-v-oporo-solam-otrokom-in-starsem-EX264530 
 

 
Slika: Dijaški dom obiskujejo otroci in mladi različnih starosti. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel bo v sredo potegnil črto pod svojo razvejano dejavnost, saj bo na sporedu občni zbor. 
Gre za eno izmed slovenskih organizacij z najštevilčnejšo populacijo in najživahnejšim vsakodnevnim vrvežem, saj se na 
sedežu v Ul. Ginnastica redno mudijo mladi prav vseh starosti. »Uslužbencev je okrog 65, pa še kak sodelavec. Članov je 
nekaj čez 350, v Dijaški dom pa dejansko vsakodnevno zahaja približno 200 otrok. Potem imamo še Ptičke brez gnezda 
(mladoletne tuje državljane brez spremstva, op. ur.) in otroški vrtec, ki je občinski in šteje 45 otrok. K vsemu temu gre dodati 
še starše, ki pridejo po otroke,« pravi ravnatelj Gorazd Pučnik. 
 

 
Slika: Gorazd Pučnik. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Je število otrok in mladih, ki obiskujejo Dijaški dom, stabilno ali pa morda v porastu? 
Hiša je polna, zato imamo malo možnosti razvoja, ko govorimo o številkah. Učilnice so polne, zato imamo recimo pri 
osnovnošolcih žal številčno omejitev. K nam zahaja na pošolski pouk 95 osnovnošolcev, za kaj več pa nam enostavno 
primanjkuje učilnic. Morda si bomo domislili še eno dodatno učilnico, dejstvo pa je, da imamo prostorsko omejitev. 
Pred svetoivansko šolo je leto za letom opaziti več kombijev Dijaškega doma. Zdi se, da je storitev uspešna. 
Uspešnost naj ocenijo drugi. Dijaški dom je od vedno v oporo naši skupnosti in predvsem šoli. Šola je naša velika 
letalonosilka, mi pa smo hidrogliser ob njej. 
Potem so tu starši. Pogosto sta oba v službi, v šoli pa se popoldanski pouk zaključi ob 15.30-16. uri. To večkrat ne zadošča. 
Poleg tega pa je veliko družin, v katerih pogovorni jezik ni ali ni samo slovenščina, zaradi česar potrebujejo otroci večjo 
oporo pri pisanju nalog. Otrok uporablja slovenski jezik v šoli predvsem pasivno, kar je normalno, če je v razredu po dvajset 
otrok. Moraš poskrbeti tudi za aktivno rabo jezika, na primer pri pošolski dejavnosti, drugače ta jezik ne bo tvoj. 
  

https://www.primorski.eu/trzaska/dijaski-dom-v-oporo-solam-otrokom-in-starsem-EX264530
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• Vse pripravljeno za festival èStoria.  Spletno uredništvo. Primorski dnevnik, Trst, 22. maj 2019  
V Gorici se jutri začenja zgodovinski festival èStoria, ki je letos posvečen družinam 
https://www.primorski.eu/goriska/vse-pripravljeno-za-festival-estoria-XY265202 
 

 
Slika: Festival èStoria 2018. Foto: BUMBACA  
 
V Gorici se jutri (četrtek) začenja zgodovinski festival èStoria. Kulturna prireditev, ki jo v mestnem središču istoimensko 
združenje prireja že petnajstič, je letos posvečena družinam, o katerih bodo zgodovinarji, novinarji, pisatelji, antropologi, 
umetnostni kritiki in drugi gostje – skupno jih je 280 – spregovorili z najrazličnejših zornih kotov. 
Za festivalsko »predjed« so organizatorji poskrbeli danes zjutraj s predvajanjem filma Aleksandrinke režiserja Metoda Pevca, 
jutri (četrtek) sta na vrsti še dva celovečerca. V jutranjih urah bodo za nižješolce zavrteli film Tokio Godfathers, zvečer ob 
20.30 pa bodo v dvorani goriškega Kinemaxa predvajali Captain Fantastic. O filmu bosta spregovorila Paolo Lughi in Corinna 
Michelin. V popoldanskih urah sta na vrsti dve predavanji, ki jih prireja šotor mladih, prizorišče pa bo v Palači De Grazia. Ob 
17. uri bo o pravicah otrok, žensk in žrtev predaval odvetnik Girolamo Andrea Coffari. Ob 18. uri pa sledi »aperitiv z 
zgodovino«: v ospredju bo moda kot identiteta in protest v obdobju poljskega komunizma. 

• Na festivalu èStoria tudi šotor mladih. Spletno uredništvo. Gorica. Primorski dnevnik, Trst, 22. maj 2019  
Organizatorji ponujajo tudi niz dogodkov, za katere skrbi 19 združenj 
https://www.primorski.eu/goriska/na-festivalu-estoria-tudi-sotor-mladih-XX264550 
 

 
Slika: Občinstvo na festivalu èStoria. Foto: ARHIV  
 
Tudi v okviru letošnjega festivala èStoria bodo v goriškem Ljudskem vrtu postavili šotor mladih, za katerega skrbi občinski 
mladinski center Punto Giovani. O osrednji festivalski temi - družinah - bodo mladi razglabljali s pravnega in zgodovinsko-
literarnega vidika, beseda bo tekla tudi o družinah v filmu, kulturni dediščini, okolju, o odnosu med družinami in šolo; 
nenazadnje bodo analizirali statistične podatke o družinah v Italiji. 
Program šotora mladih, ki bo tekel vzporedno s festivalskim, zaobjema 28 dogodkov, pri katerih bo sodelovalo 19 združenj 
in društev. Kakor v prejšnjih letih bodo tudi letos ponujali niz srečanj »zajtrk z zgodovino«, od petka do nedelje med 9. in 10. 
uro zjutraj. V sklopu šotora mladih bo delovala skupina, ki bo zbirala članke o festivalu in jih objavila ob zaključku 
večdnevnega dogajanja. V organizaciji šotora mladih je tudi dogodek, s katerim bo padel zastor nad 15. festivalom èStoria. V 
nedeljo, 26. maja, bo ob 20.30 namreč koncert Parenti lontani (Oddaljeni sorodniki) mladinskega zbora Freevoices, ki ga 
vodi Manuela Marussi. 
  

https://www.primorski.eu/goriska/vse-pripravljeno-za-festival-estoria-XY265202
https://www.primorski.eu/goriska/na-festivalu-estoria-tudi-sotor-mladih-XX264550
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• Počilo med Tatjano Rojc, Ligo in SSk. Peter Verč. FJK. Primorski dnevnik, Trst, 23. maj 2019  

Ostra izmenjava besed med senatorko, slovensko stranko in ligaši 
https://www.primorski.eu/se/pocilo-med-tatjano-rojc-ligo-in-ssk-DY265849 
 

 
Slika: Igor Gabrovec, Tatjana Rojc, Massimiliano Fedriga. Foto: (FOTODAMJ@N)  
 
Slovenska senatorka Tatjana Rojc je z najtežjim topništvom napadla stranko Slovenska skupnost (SSk) in njene volivce, Ligo, 
predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija in posredno tudi južnotirolsko ljudsko stranko SVP. 
Izstopa ost do SSk, saj so bili doslej odnosi med senatorko in slovensko stranko dobri. 
Besedni spopad se je začel sredi dneva s sporočilom za javnost, v katerem je senatorka Demokratske stranke (DS) med 
drugim zapisala: »Zdi se, da je za nekatere pomembnejša skromna skorja kruha, v zameno za katero bi bili celo pripravljeni 
pozabiti, kaj konkretno pomenijo besede 'Najprej Italijani!' za primorske Slovence, čeprav ne manjka spomenikov in 
pomnikov, ki nas opozarjajo na to.« Senatorka očita SSk, da je sklenil zavezništvo z ligaši, ki naj bi bili »italijanski 
nacionalisti« pod krinko. 
Očitki Rojčeve so v javnost prišli dva dni po tem, ko so v Sovodnjah ob Soči predstavili listo Korenine in bodočnost, ki na 
občinskih volitvah podpira županskega kandidata Julijana Čavdka. Gre za listo, na kateri so somišljeniki SSk in Lige. 
»Presenečajo nas tako napadalni toni, ki jih razbiramo iz tiskovnega sporočila, ne pa iz neposrednega soočenja,« odgovarja 
deželni sekretar SSk Gabrovec, ki vse očitke zavrača. Kot pravi, je dogovor z Ligo v Sovodnjah posledica odločitve DS, da se 
noče povezati s SSk. »DS in ostalim v levi sredini smo pred več meseci predlagali skupno upravljanje občin na Tržaškem in 
Goriškem. Dobili smo odgovor, da časi še niso zreli. V Sovodnjah je zato padla odločitev za dogovor, po katerem na listi s 
samo slovenskimi kandidati nastopata tudi dva somišljenika Lige, prav tako Slovenca.« 
Gabrovcu se torej zdi neprimerna ocena Tatjane Rojc, da je Liga usmerjena proti manjšinam. Ob tem opozarja, da je bil 
sporni zakon o dnevu spomina na fojbe izglasovan s podporo DS, »predstavniki te stranke pa so večkrat pokazali 
revizionistične težnje, na primer tudi Giorgio Napolitano, ki je Slovane označil za krvoločne«. 
Massimiliano Fedriga pa ocenuje, da Rojčeva zgolj »neguje sovraštvo«. »Nore in nevarne izjave predstavnikov levice« so po 
njegovem prepričanju posledica preplašenosti, ker veliko Slovencev zdaj zaupa Ligi. »DS je preveč let izrabljala slovensko 
manjšino, da bi si zagotavljala stolčke,« je še ocenil predsednik deželne vlade. Podobno sta se odzvala tudi Danilo Slokar in 
Pierpaolo Roberti. 
  

https://www.primorski.eu/tag/-/meta/fjk
https://www.primorski.eu/se/pocilo-med-tatjano-rojc-ligo-in-ssk-DY265849
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• O zapuščini Darka Bratine in izkušnji etničnih delavnic. Primorski dnevnik, Trst, letn. 75, št. 121, 23.5.2019, str. 
18 

Zaupati čez  mejo. V Ljubljani seminar o Darku Bratini.  
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• Darko Bratina med sociologijo in filmom. Novi glas, Trst, Gorica, 23.5.2019 
https://www.noviglas.eu/darko-bratina-med-sociologijo-filmom/  

  
Zadnji seminar v okviru projekta Zaupati čez mejo 
Sledi zadnji izmed seminarjev, ki so skozi leti 2018 in 2019 potekali v okviru Kinoateljejevega projekta Zaupati čez mejo: 
Darko Bratina med sociologijo in filmom, katerega namen je spodbuditi poglobljeno spoznavanje osebe in dela Darka 
Bratine. Tema tokratnega seminarja je Kultura in meje.  
Seminar ”Kultura in meje: Čezmejno raziskovanje etničnosti (Etnične delavnice štirih inštitutov 1989-1990)” bo potekal v 
prostorih Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani v petek, 24. maja 2019, s pričetkom ob 9.30, kjer bodo gostje 
predstavili izkušnjo “etničnih delavnic štirih inštitutov”narodno-manjšinskih inštitutov od Ljubljane (Inštitut za narodnostna 
vprašanja – INV) do Trsta (Slovenski raziskovalni inštitut Trst – SLORI), Celovca (Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu – SZI ) 
in Rovinja (Središče za zgodovinska raziskovanja – Centro per le ricerche storiche – Centar za povijesna istraživanja – CRS), 
ob koncu 80. let preteklega stoletja, ko je še bila “železna zavesa”. 
Seminar je posvečen aktualizaciji strokovno-povezovalne izkušnje “čezmejnih delavnic” narodno-manjšinskih inštitutov v 
štiridržavni presečni regiji (Slovenija, Avstrija, Italija, Hrvaška) izpred 30.let, ki je še kako pomembna in potrebna v današnji 
Evropi z novimi zidovi in pregradami, še prej kot zgodovinskimi, gospodarskimi in idejnimi. 
Seminar se bo začel z ogledom filma Zamejci (1989) režiserja Andreja Mlakarja, etnografskim portretom kulturnega in 
družbenega življenja Slovencev v Italiji, za katerega je prispeval scenarij Darko Bratina. To bo iztočnica za nastope inštitutov, 
prijateljev in sogovornikov prodornega družboslovca in politika, ki je bil za tri mandate izvoljen v italijanski senat (1992-
1997). Poleg predstavnikov INV-ja direktorice Sonje Novak-Lukanovič in Mirana Komaca, Kinoateljeja predsednika Aleša 
Doktoriča in Davorina Devetaka, avtorja filma Andreja Mlakarja, bodo sodelovali predstavniki ostalih inštitutov, 
sociolingvistka Majda Kaučič-Baša, arhitekt Danjel Jarc, sociolog in politolog dr. Darko Štrajn, urednik revije 2000 Peter 
Kovačič Peršin in drugi. Udeleželi se bodo seminarja senatorka Tatjana Rojc, evropski poslanec Lojze Peterle (če mu bo 
uspelo zaradi volitev), predsednika manjšinskih organizacij SKGZ Ksenija Dobrila in SSO Walter Bandelj. 
Podrobnejši program si lahko ogledate v prilogi sporočila. Seminarje v okviru projekta Zaupati čez mejo: Darko Bratina med 
sociologijo in filmom, ki jih financira Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, organizira društvo Kinoatelje iz Gorice v 
sodelovanju z ljubljanskim Inštitutom za narodnostna vprašanja. 
Na posnetku prve etnične delavnice štitih inštitutov v Žabnicah – Kanalski dolini 29 in 30.09.1989 ob pokojnih prof. Bratini in 
prof. Vladimirju Klemenčiču so razpoznavni Avguštin Malle (SZI Celovec), Miran Komac in Nada Vilhar od INV in Majda 
Kaučič-Baša (SLORI), ki bodo sodelovali na petkovem seminarju. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• »Njegovi napori so pokazali smer skupnosti«. Marijana Sukič. Foto: K. Holec in Sz. Eöry. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 23. maja 2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 2 

Volilni občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf  
19. maja je v Slovenskem domu v Monoštru potekal volilni občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem, na katerem se je 
poslovil dolgoletni predsednik prve samostojne krovne organizacije slovenske skupnosti na Madžarskem Jože Hirnök, ki na 
letošnjih volitvah več ni kandidiral. 
 

 
Slika: Novoizvoljeno vodstvo Slovenske zveze. Foto: Foto: Sz. Eöry 
 

https://www.instagram.com/noviglas/
https://www.instagram.com/noviglas/
https://www.noviglas.eu/darko-bratina-med-sociologijo-filmom/
https://twitter.com/noviglas
https://twitter.com/noviglas
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
https://www.noviglas.eu/
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Občni zbor, katerega se je udeležilo 51 članov Slovenske zveze, so s svojo navzočnostjo počastili minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, veleposlanik R Slovenije v Budimpešti Robert Kokalj, generalni konzul R Slovenije v 
Monoštru Boris Jesih in slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss. 
 

 
Slika: Častni gostje na občnem zboru (z leve): minister Peter Jožef Česnik, veleposlanik Robert Kokalj, generalni konzul 
Boris Jesih in slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. Foto: K. Holec  
 
Občni zbor je pozdravil minister Peter Jožef Česnik, ki je izpostavil, da smo »Slovenci tukaj preko tisoč let, ostanimo še tisoč 
let«, zato je najbolj potrebno to, da ohranimo svoj jezik. 
Ker so člani Zveze že predhodno dobili v pisni obliki vse gradivo občnega zbora, je ta enoglasno sprejel poročili o delovanju 
Zveze Slovencev na Madžarskem in delovanju Nadzorne komisije ZSM v letu 2018. Obravnaval je tudi bilanco in poslovne 
rezultate Zveze v l. 2018 in je dokument enoglasno sprejel. Prav tako je občni zbor sprejel načrt dela in načrt proračuna za 
leto 2019. 
 

 
Slika: Delavno predsedstvo občnega zbora (z leve): sekretarki Zveze Nikoleta Vajda Nagy in Gyöngyi Bajzek, predsednik 
Jože Hirnök in računovodkinja in zapisnikarka Brigita Korpič. Foto: Sz. Eöry 
Ker je bil letošnji občni zbor volilni, je v naslednji točki dnevnega reda predsednica kandidacijske komisije Ildiko Windisch 
predstavila kandidatko za predsednico Zveze, listo kandidatov za 7-člansko predsedstvo Zveze in listo za 3-člansko nadzorno 
komisijo. 
 

 
Slika: Člani Slovenske zveze glasujejo. Foto: Sz. Eöry 
 
Po sprejetju pravil tajnega glasovanja je verifikacijska komisija pripravila in predala članom Zveze glasovnice. Po preštetju 
glasov je predsednica verifikacijske komisije Marijana Sukič razglasila rezultate tajnega glasovanja. Nova predsednica Zveze 
Slovencev na Madžarskem je postala Andreja Kovács (48 glasov), ki je do zdaj vodila Razvojno agencijo Slovenska krajina.   
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Slika: Nova predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovács. Foto: Sz. Eöry 
 
Občni zbor je za člane 7-članskega predsedstva izvolil: Karčija Holeca (40 glasov), Gyöngyi Bajzek (38 glasov), Karla Gadányija 
(35 glasov), Alajoša Hanžeka (30 glasov), Melindo Csató Ropoš (29 glasov), Klaro Fodor (26 glasov) in Emmo Karba (21 
glasov). 
Člani 3-članske nadzorne komisije so postali: Andreja Labricz, Ildiko Windisch in Imre Trajbar, vsi trije so dobili po 48 glasov. 
Po razglasitvi rezultatov se je poslovil dosedanji predsednik organizacije Jože Hirnök, ki se je spomnil tudi začetkov svojega 
delovanja, ki niso bili enostavni: »Učil sem se politike in tu pa tam sem se boril proti državi ali organom, da dosežem največ 
za Slovence na Madžarskem. Na začetku sem bil neroden, zaletav, toda kljub temu so me spoštovali tako na Madžarskem 
kot v Sloveniji. Moram pa povedati, da sem zmeraj povedal tisto, kar sem resnično mislil,« je podčrtal Hirnök in dodal, da 
brez kompromisov, ki so bistvo politike, ni šlo, saj so le-ti bili na nek način tudi pogoj za preživetje in razvoj slovenske 
skupnosti. 
Zahvalil se je vsem, ki so ga podpirali pri njegovih prizadevanjih (svoji ožji družini, sodelavcem, posameznikom in  
inštitucijam na slovenski in madžarski strani), obenem ponudil svoje izkušnje in svojo pomoč. »Kako in v kakšni funkciji bom 
nadaljeval svoje delo, je odvisno od našega novega predsedstva in delno od Urada RS za Slovencev zamejstvu in po svetu.  
Imam še nekaj let do upokojitve, ki jih želim še izkoristiti v prid naše skupnosti,« je poudaril Hirnök. Poslovil se je z mislijo:  
»Tam sem bil, kjer sem moral biti in delal sem, kar sem moral storiti.« 
 

 
Slika: Minister Česnik se je zahvalil dosedanjemu predsedniku Jožetu Hirnöku. Foto: Sz. Eöry 
 
Dosedanjemu predsedniku se je za njegovo delo zahvalil minister Peter Jožef Česnik, ki mu je predal Listino priznanja in 
zahvale za njegovo delo in prizadevanja in izpostavil, sa so »napori, ki jih je vložil v začetnih letih, pokazali smer skupnosti,« 
obenem je omenil, da ni bil vesel, da na občnem zboru ni bilo nobene debate o viziji skupnosti, kako naprej, kako pridobiti 
mladino in kako ohraniti jezik, ki se mora ohraniti na tem območju. 
Prejšnjemu predsedniku Jožetu Hirnöku in novi predsednici Andreji Kovács je čestitala tudi slovenska zagovornica Erika 
Köleš Kiss, prvemu se je zahvalila za njegovo delo, drugi, ki je v svojem kratkem nagovoru obljubila, da si bo prizadevala za 
vključitev in motiviranje mladih, zaželela veliko moči in vzdržljivosti pri vodenju organizacije.  

• Penzionisti napunili varaško gledališko dvorano. Marijana Sukič. Foto: LRH, FS, MS. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 23. maja 2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 3 

Koncert skupine Gorički klantoš 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf  
12. majuša se je lepau napunila varaška gledališka dvorana, prišli so slovenski penzionisti pa njini padaške iz vsej porabski 
vasnic, med gledalci smo pa leko vidli ništrne obraze iz Prekmurja tö. 
Gledalce pa goste je nagovorila predsednica Drüštva porabskih slovenskih penzionistov Klara Fodor, stera je ejkstra 
pozdravila slovensko zagovornico Eriko Köleš Kiss, generalnoga konzula v Monoštri Borisa Jesiha, predstavnika varaške 
občine Ferenca Sütőna pa predsenika DU Rogašovci Milana Gabra. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
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Slika: Povabljeni gostje (z lejve): Katalin Daniel, Erika Köleš Kiss, Boris Jesih, Breda Jesih, Marija Rituper, Kalman Rituper, 
Vojka Rebolj in Milan Gaber. Foto: LRH 
 
Kak je pravla, koncert je obenem srečanje tö med sombotelskim Slovenskim drüštvom Avgust Pavel pa med Drüštvom 
porabskih slovenskih penzionistov, zato je na koncerti – na sterom je glavno vlogo mejla glasbena etno skupina Gorički 
klantoš – spejvala skupina Sombotelske spominčice tö. 
 

 
Slika: Članice FS Društva upokojencev iz Moravč. Foto: MS 
 
Zvün nji so pozvali folklorno skupino Drüštva penzionistov iz Moravč, pri steraj je njina skupina tö gostovala. 
 

 
Slika: Glasbena etno skupina Gorički klantoš. Foto: LRH 
 
Na odri so že bile pripravlene muzičke škeri skupine Gorički klantoš, stera je pred pozdravom Klare Fodor že zašpilala 
pa zaspejvala edno pesem. Na srejdi odra so stale lejpe cimbale (po našom cingule), za njimi je sejdo Dani Kolarič, na 
lejvo od njega sta stala harmonikar (po naše fudaš) Boris Velner pa kontrabasist (po naše krava) Mojmir Wolf, na pravo 
od njega violinistka (po naše gosli) Zorica Vrečič pa mlada klarinetistka. Pred cingulami pa pevka Mira Huber pa pevec 
Boris Kočiš. 
Mentorica skupine je glasbena pedagoginja Marija Rituper, stero dobro poznajo Porabci, ka je duga lejta bila mentorica  
varaški pa števanovski ljudski pevk, en čas pa je včila števanovsko mlašečo skupino tö. Kak je pravla, skupina Gorički klantoš 
je bila najprva ustvaurdjena pred dvajstimi lejtami, po 17 lejt tijoče se je znauva gorpostavila. Njini najvekši cilj je, ka 
bi ohranili pesmi Goričkoga pa Porabja s tejm pa domanjo rejč tö. Zatok se trno trüdijo, ka bi se rejči naut tö originalno 
navčili, kak ji gučijo v tistoj krajini, odkec so naute. 
V prvom tali svojoga nastopa so zaigrali pa dvoglasno zaspejvali največ takšni naut, stere v Porabji tö poznamo, z njimi so 
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naredli dobro volau publiki, stera njim je dosti ploskala. V drugom tali svojoga programa so zvün domanji slovenski naut 
meli preci takšni, stere mi v Porabji poznamo kak »magyar nóta« (tau so madžarske avtorske pesmi, stere so Madžari radi 
spejvali, ranč tak kak Slovenci Avsenikove ali Slakove melodije). 
Te pesmi so za Porabce nej slovenske ljudske pesmi, kakoli majo slovenske rečí (besedila). Če so je spejvali, so je spejvali 
vogrski. Vejm, ka si sausedni narodi sposaudijo eden od drugoga drugoga kakšne melodije, če se njim vidijo, si je malo po 
svoje napravijo. Tak je tau moglo biti gnauk svejta po Prekmurji, stero je dugo bilau pod Vogrskov. Te »ovakšne« melodije 
so leko trno zanimive za Slovence v Ljubljani ali še dale, dapa v Porabji je telko »naših«, avtentičnih slovenskih pesmi, stere 
do šlé v pozabo, če je nemo spejvali, ka bi raj več taših poslüšali od takši dobri mužikašov, kak so Gorički klantoš. 
 

 
Slika: Sombotelske spominčice do letos 15 lejt stare. Foto: FS 
 
Takšne smo leko poslüšali od Sombotelski spominčic, stere sta sprvajala Francek (harmonika) pa Dušan (tamburica) Mukič. 
Skupina, stera je začnila spejvati pred 15. lejti, spejva dvoglasno (na mladi pa na stari), največ senički naut. Na koncerti smo 
čüli od nji pesmi: Štirje fantje špilajo, Mari, Mari, Marika, Sejaj žito, no pšenico, Jaz paj pojdem na Gorenjsko, Dragi moj 
sausad. 
Skupina ma že dva CD-na, na nji je 40 porabski slovenski pesmi, zdaj se pripravlajo, ka vödajo tretji CD, ka do septembra 
svetili 15. oblejtnico. 
Lejpo moško popejvanje smo leko poslüšali od moški članov Folklorne skupine DU Moravče, steri so v spleti gorenjski plesov 
spopejvali nauto Od Ciela do Ljubljance, ovak so se pa flajsno vrteli na odri, dočas nji je ena od članic nej »vözamela« (ples 
z meklauv). 
Veseli zadvečerek se je končo s tejm, ka so vsi nastopajoči vküper igrali pa spejvali na odri, malo njim je eške publika 
tö pomagala. Organizatorge so se zahvalili za denarno pomauč: Uradi predsednika vlade, oddelki za narodnosti, Uradu za 
Slovence v zamejstvi in po svejti pa občini Monošter in so vse nastopajoče pa člane düštev pozvali v restavracijo Lipa, gde so 
se ešče dugo veselili. 

• »Što je té lejpi pojep?« Silva Eöry. Kejpi: osebni arhiv Marije Bačič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 23. maja 2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 4 

Marija Bačič - leranca in poslanka 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf 
O tom, ka je Geza bači šau v Zaturce, smo v naši novinaj že večkrat pisali. Predstavili smo vam tüdi Gezo Bačiča, steri je lani 
šau poglednot tisti kraj, v sterom se je njegov dejdek Peter Kutoš v cajti prve svetovne bojne vojüvo. 
Kak znamo, je o tom knjigo napiso pisatel Štefan Kardoš, pouleg toga pa je biu o tom potovanji napravleni tüdi en 
film. Po tistom, ka so film notpokazali v Porabji, so ga zdaj ške v soboškoj gledališki dvorani in v Kinodvor v Ljubljani. 
 

 
Slika: Marija in Geza Bačič. Foto: osebni arhiv Marije Bačič 
 
»Trno lepau je bilau. Dosta lüstva je prišlo, tak ka sta bili obej dvorani punivi,« je pravla Marija Bačič, stera je preminaučo 
leto bila med tistimi, steri so vküper z njenim moužom šli na pout v Ukrajino: »Morem prajti, ka sam sama prva nej stela titi 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
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z njimi, samo sam si sledkar premislila. Niške od nas je nej brodo, ka de na pouti takši zanimivi film grato.« 
Marija Bačič je gorrasla na Goričkom, v vesnici Pečörovci, vküper ške s štirimi sestrami in enim bratom: »Živeli smo 
v rami pouleg cerkve. Tam zdaj žive moj brat z držino. 
Na srečo smo ške vsi živi. Dve sestri živeta na tihinskom, ena v Berlini, drüga pa nej tak daleč vkraj, v Ženavcaj v Avstriji. 
Moje detinstvo je bilou trno lejpo. Prva štiri lejta sam odila v šaulo v domanji vesnici, po tistom pa sam se s cugom vozila v 
Püconce. Zrankoma, frtau na sedmo je šau cug. Mati nas je furt ob pou šesti zbidila, te smo ške geli zajtrk, tak ka smo furt 
trno kesno šli doj v dau do štrejke. Bežali smo, ali dostkrat nas je mogo cug čakati. « Zadvečarka, v tretjoj vöri, se je, kak je 
prišla domau, najprva včila, po tistom pa so mlajši šli oči pa materi pomagat: »Radi smo delali doma. Očo je dostakrat duže 
cajta nej bilou doma, vej pa je šau na sezonsko delo, prva v Bačko, sledkar pa v Avstrijo. Naša gazdija je nej bila velka, dece 
nas je bilou dosta, pa ške šaulivali smo se, tak ka smo peneze nücali. Istina je, ka je stara mama mela invalidsko penzijo, vej 
pa je v prvi svetovni bojni kak sodak mrau njeni mauž.  
Moj oča je biu rojeni februara 1914. leta, njegov oča pa je istoga leta mrau na rusoški fronti. Leko povem, ka je naš oča trno 
lepau skrbo za nas, pouleg toga pa je mama znala vse sküjati, spečti, zašiti in dosta drügoga napraviti. Ona je bila kak 
dekličina v Franciji in je tam delala kak gospodinjska pomočnica, tak ka se je tam dosta vsega navčila delati.«  
Po zgotovleni osnovni šauli je sogovornica šla na soboško gimnazijo: »Štiri pajdašice, stere smo vküper odile na püconsko 
šaulo, smo vse šle v gimnazijo. Včiti se je trbelo, ali znali smo si tüdi lepau napraviti.« V tom cajti je na gostüvanji spoznala 
svojoga moža. »Moja sestrična se je ženila.  
Njeni mauž je biu v žlati z Bačičovimi. Ge sam te bila posvadbica. Civilno sta se v Križevcaj ženila in gda smo tam v krčmi 
sedeli, je ta prišo tüdi Geza. In te sam ge njegvo  mater pitala, što je té lejpi 
pojeb. In ona je pravla, ka je tau njeni sin. En keden po tistom je bilou ške cerkveno zdavanje v Pečörovcaj, po tistom pa ške 
gostüvanje, na sterom sva müva dostakrat vküper plesala. Geza je te že študero v Ljubljani in malo po tistom sam šla tüdi 
ges študerat v Ljubljano. Te mi je on dosta pomago, tüdi pri tom, ka sam najšla stanovanje. Te sva večkrat vküper šla v kino. 
Ges san furt s sebov pripelala pajdašice, pa je te on gnauk pravo, ka bi leko gda tüdi samiva šla, brez dekeu,« v smeji 
raztolmači Marija Bačič, stera se je v Ljubljani šaulivala za leranco, in tau takšo, ka vči tiste mlajše, steri so lagvi: »Tau se 
je te pravlo, ka majo motnje vedenja in osebnosti. Po zgotovlenom dveletnom študiji, v tistom cajti je biu mauž pri sodakaj, 
sam rodila prvo čerko. Gda je prišo domau, je on delo daubo v Murski Soboti pri policiji, ges pa v Veržeji, v zavodi, gé majo 
na skrbi tau deco. Nevola je bila tau, ka sam mogla delati zrankoma pa te pa večer. Po tistom, ka sam rodila drügo čerko, 
smo se iz Veržeja preselili v Mursko Soboto, gé sam pa si delo najšla na soboškoj štrtoj šauli, na stero odijo tisti mlajši, steri 
se žmetno včijo.«  
 
Na toj šauli, na steroj je več lejt bila tüdi ravnateljica, je ostala vse do penzije. Leta 2014 je, čiglij je tau nej čakala, pazačnila  
delati, vej pa je bila izvoljena za poslanko v slovenskom parlamenti. 
»Vse od slovenske osamosvojitve so me pri Socialni demokrataj davali na volilno listo. Tak je bilou tüdi pred petimi leti, 
gda je najprva pred menov v parlament prišo Janko Veber, samo po tistom, ka je Dejan Židan grato minister, sam ges prišla 
na poslansko mesto. Čiglij je nej bilou lejko delo, mi je nej žau. Vörvlem, ka sam tüdi kaj dobroga napravila za lidi, sploj za té, 
za stere sam skrbela cejli žitek,« je ške pravla Marija Bačič, stera je od lani pa v penziji in tak kak vsi pravi penzionisti ške 
furt nema zadosta cajta, ka bi štela knjige in delala vse tisto, ka jo veseli. Rada se drüži z vnükoma in vnükicama, ške furta pa 
tüdi dosta pomaga v soboškom drüštvi Sožitje, stero je namenjeno pomauči tistim lidam, steri majo motnje v duševnom 
razvoji. 

• Florijanova meša v Markovcaj. Ciril Kozar. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 23. maja 2019 
- Leto XXIX, št. 21, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf  
4. maja je den sv. Florijana, šteri je patron gasilcov. Zato vsako leto v začetki maja eno nedelo slüžijo mešo za vse gasilce. 
Letos je ta meša pá v Markovcaj bila. Župnik Dejan Horvat je dosta gasilcov vküp pozvo. Tak so na to mešo prišli gasilci iz 
domače gasilske zveze, iz petrovske gasilske zveze pa gasilci iz njegve rojstne vesi, Strehovci. Prišli so še gasilci s Hodoša in 
Radmožanec. Bilo je tü dosta gasilcov iz Madžarske. Prišli so gasilci z Gorenjega Senika, Sakalovcev, Rönöka in Bajánsenya 
Gasilci, pa gasilke (ženske so tü bile med njimi), šteri so v svetešnji gasilski gvantaj bili, so v sprevodi nut v cerkev prišli pa na 
svoja mesta stanoli. 
 

 
Slika: Gasilci so tak mašerali v markovsko cerkev. Foto: Porabje 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
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Pri meši, štera je sploj lepa bila, so spejvali pevci MePZ Avgust Pavel z Gorenjega Senika. Župnik Dejan Horvat je lepo gučo 
od toga, kelko eden drugomi leko pomagamo v nevoli. Gasilci so pri tom deli največkrat poleg, sploj če se komi kakša velka 
nevola zgodi. V začetki meše je vse še madžarsko lepo pozdravo pa predgo je malo tü madžarsko, kakkoli ka se je srmak 
vmes malo mantrao, vej je pa tao nej tak nalejki, če kakša reč tak včasi na pamet ne pride. 
Po meši je župnik vse gasilce pa pevce pozvo na župnišče. Tam so jih že čakale küjane klobase pa dobro piti. Župnik je biu tü 
v gasilskoj svetešnjoj gvanti, samo ka smo med mešo tao nej vidli, ka je meo mešni gvant na sebi. Da smo pa na župnišče 
prišli, smo leko vidli, ka je ranč tak gasilec kak vsi drugi. Vsi gasilci se leko zahvalimo, ka nam je takši lepi svetek napravo 

• Na nedeljo Dobrega pastirja. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 23. maja 2019 - 
Leto XXIX, št. 21, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf 
Na nedeljo Dobrega pastirja je bila slovenska sveta maša v cerkvi sv. Štefana Hardinga v Števanovcih, ki jo je daroval 
dolenski župnik Vili Hribernik.  
 

 
Slika: Seminarista győrskega semenišča v števanovski cerkvi, ob njiju dolenski župnik Vili Hribernik. Foto: Porabje 
 
Pri maši so verniki iz Števanovcev, Verice - Ritkarovcev in Andovcev skupaj molili za nove duhovniške poklice, obenem se 
zahvalili sedanjim duhovnikom za njihovo službovanje.  
 

 
Slika: Cerkveni pevci iz Števanovcev. Foto: Porabje 
 
Pri maši je pel števanovski cerkveni pevski zbor. Na vabilo župnika Tiborja Tótha sta pri maši sodelovala seminarista 
győrskega semenišča, ki sta govorila o svoji poklicanosti, o tem, kdaj in kako sta občutila, da ju Bog želi med svoje 
služabnike. 
  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
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• Srečanje pevskih zborov v Soroksáru. I.Pavlič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 23. maja 
2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf 
 

 
Slika: Pred kratkim so v Soroksáru (blizu Budimpešte) priredili Srečanje pevskih zborov z naslovom »Glas pomladi«. 
Udeležilo se ga je sedem zborov, med njimi tudi ljudski pevci Slovenskega društva v Budimpešti. Foto: Porabje 
 
Pred kratkim so v Soroksáru (blizu Budimpešte) priredili Srečanje pevskih zborov z naslovom »Glas pomladi«. Udeležilo se 
ga je sedem zborov, med njimi tudi ljudski pevci Slovenskega društva v Budimpešti. Srečanje je potekalo v cerkvi Marijinega 
vnebovzetja, zbori so na koncu programa skupaj zapeli kanon, Mozartovo Alelujo. 

• S seniške šole se sliši glas harmonike L.R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 23. 
maja 2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf 
Ob petkih popoldne se sliši glas harmonike iz knjižnice Dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku, kjer se 
učenci pod vodstvom učitelja Ferenca Korpiča spoznavajo s skrivnostmi tega prečudovitega inštrumenta. 
 

 
Slika: Učenci Zsombor Mižer in Denis Wachter (3. razred), Vanesa Šulič (4. razred), Julija Dejčič in Mate Vajda (5. razred) 
ter učitelj Ferenc Korpič. Foto: Porabje 
 
Na šoli nas je sprejela ravnateljica Ildika Dončec Treiber, ki je za uvod povedala, da na šoli imajo več interesnih dejavnosti, 
ena od njih je krožek za učenje harmonike. »Pobudo za učenje tega inštrumenta so pred nekaj leti dali učenci sami,« je 
povedala ravnateljica, »saj so doma veliko slišali o harmoniki. Izrazili so željo, da bi se radi naučili igrati na harmoniki. 
Njihovo prošnjo smo posredovali učitelju harmonike Ferencu Korpiču, ki je sprejel, da bo tedensko prihajal k našim 
učencem.« Ravnateljica ni skrivala, da je njihov cilj, da bi učenci nastopali tudi na šolskih ali vaških prireditvah skupaj z 
ostalimi kulturnimi skupinami na šoli (s folkloro ali pevskim zborom). 
V knjižnici sta ob našem obisku vadila Zsombor Mižer in Denis Wachter. Med tem mi je učitelj Korpič povedal, da je 
harmonika osnovni inštrument tradicionalne slovenske glasbe. V Porabju skoraj ni bilo druženja brez harmonike, 
nepogrešljiva je bila tudi pri spremljavi folklornih skupin ali ljudskih pevcev. Ferenc Korpič od februarja 2018 poučuje 
seniške otroke, ki so navdušeni nad instrumentom. »Ti otroci imajo radi glasbo in se jo želijo tudi učiti. Več otrok ima že 
lastno harmoniko, to lahko pomeni, da se bo spet »udomačila« v vasi. Moj cilj je, da bodo znali brati note, igrati na 
harmoniki, želim jih naučiti tradicionalne domače pesmi in s tem obuditi tradicijo.« 
Čas, ki je namenjen vadbi učencev nižjih razredov, se hitro izteka. Njih bodo zamenjali učenci višjih razredov, saj se 
pri Ferencu Korpiču uči kar deset učencev seniške šole. »Učenca mi ob slovesu zaupata, da se želita tako dobro naučiti igrati 
na harmoniki, da bi lahko nekoč igrala tudi na »gostüvanji«. 

• Predali namenu apartmaje za delavce. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 23. maja 
2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf 
Pred kratkim so predali namenu obnovljeno stavbo nekdanje monoštrske vojašnice, ki tako nudi prenočitvene možnosti 202 
gostoma, predvsem delavcem monoštrskih tovarn, ki prihajajo v mesto ob tromeji iz bolj oddaljenih predelov Madžarske ali 
celo iz tujine. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
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Slika: Pred kratkim so predali namenu obnovljeno stavbo nekdanje monoštrske vojašnice, ki tako nudi prenočitvene 
možnosti 202 gostoma, predvsem delavcem monoštrskih tovarn, ki prihajajo v mesto ob tromeji iz bolj oddaljenih 
predelov Madžarske ali celo iz tujine. Foto: Porabje 
 
Apartmaji so udobno opremljeni, nudijo storitve hotela nižje kategorije. V apartmajih so dvo- in triposteljna soba, kopalnica 
in majhna kuhinja. Obnovitev je bila izvedena ob podpori madžarske vlade v sodelovanju Vladnega urada Železne županije 
in Občine Monošter. Investicija je stala 673 milijonov forintov, vladna podpora je znašala 404 milijone forintov.  
Ob svečani predaji stavbe so spregovorili državni sekretar Ministrstva za finance Sándor Bodó, vladni pooblaščenec Bertalan 
Harangozó in župam Monoštra Gábor Huszár, ki je izpostavil, da je pri natečaju bil zelo pameten pogoj, da bodo lahko v 
stavbi stanovali le delavci, ki so zaposleni v madžarskih podjetjih (podjetjih, ki so na Madžarskem). Otvoritve sta se udeležila 
tudi slovenska zagovornica v parlamentu Erika Köleš Kiss in predsednik DSS Martin Ropoš. 

• Materinski dan v vrtcu. Vzgojiteljica asistentka Romana Trafela. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 23. maja 2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf 
Materinski dan je tisti dan, ko vso pozornost namenimo mamam. Na ta dan se jim še posebej zahvalimo za vso skrb in 
ljubezen. 
 

 
Slika: Materinski dan v vrtcu. Foto: Porabje 
 
V vrtcih smo se pogovarjali o družinah in družinskih članih. Izdelali smo origami hišo, v katero so otroci narisali svojo 
družino. Naučili smo se pesmice in deklamacije, posvečene našim mamicam in tudi babicam. Pripravili smo lep otroški  
program ter mamice in babice obdarili z rožicami in darili, ki so jih otroci sami izdelali. 

• Kmične farbe edne vihérne düše. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 23. maja 2019 - 
Leto XXIX, št. 21, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf  
V naši novinaj ste leko že večkrat prešteli, ka je biu Ludvik Vrečič (Vrecsics Lajos) prvi akademski ali vöšaulani molar 
prekmurski Slovencov. Od lanjskoga decembra so leko najgir lidgé v Pomurskom muzeji v Murskoj Soboti poglednili vse 
njegve kejpe, štere držijo v etoj kulturnoj inštituciji. 
Razstava de samo do začetka juniuša oprejta, zatok smo se napautili v Soboto, ka bi se o vogrskom Slovenci, šteri je tak 
rad malo prekmursko krajino, pogučavali z avtoricov razstave, kustosinjov Tamarov Andrejek. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
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Slika: Umetnostna zgodovinarka Tamara Andrejek pravi, ka bi leko Vrečič eričen grato po cejloj Srejdnjoj Evropi. Foto: 
Porabje 
 
- Tamara, na razstavi vidimo dosta krajinski kejpov. Je biu Ludvik Vrečič navezani na rodno zemlau? 
»Sploj, če rejsan se je od konca osnovne šaule pa vse do diplome leta 1929 včiu na Vogrskom. Tistoga leta je grato 
madžarski državljan (állampolgár) tö, tak je leko bole komaut živo pa delo v Budimpešti. Prekmurska krajina, gde se je 
leta 1900 naraudo v vesnici Skakovci, je bila vsikdar njegva glavna inšpiracija. Rad je odo domau, fejst je držo z držinov, 
žlatov pa lüstvom v vesi. Na dosta njegvi kejpaj vidimo goričko krajino, štero je tak lübo.« 
 

 
Slika: Ludvika Vrečiča je leta 1945 na cugi dojstrliu eden rusoški sodak. Počiva v vogrskom varaši Monor, v neznanom 
grobi. Foto: Porabje arhiv 
 
- Njegvi kejpi so večkrat kmični. Ka moremo znati o njegvoj tehniki? 
»Tau tehniko se je navčo med šaulanjom v Budimpešti, za minto je emo tri vogrske molarske šaule. Vse so bile povezane s 
’plenerizmom’, malanjom pod milim nebom. Zatok vidimo na kejpaj špilo senc pa meglé, oblačno nébo, paula ali zemlau. 
Farbe so v kmičnoj sferi, vidimo barnaste, zelene pa sive tonuše. Kejpi se držijo »zlatoga reza«, tau znamenüje, ka je vrnji 
tau telko vekši od spaudnjoga, kak je cejli kejp vekši od vrnjoga tala. Spodkar vidimo krajino, veuko ravén z malimi goričkimi 
bregami, v šteroj leko stogi figura. 
Depa ta je vsikdar menjša od čemeraste nature. Vrnji tau kejpa žari v nebeskoj sferi, vidimo vihérne, strašne oblake, šteri 
kažejo na molarovo nemérno düšo.« 
- Je biu Vrečič ovak tö žalostne nature? 
»Daleč je biu od svoje rodne krajine, biu je tihinec. Depa tak je mogo živeti, če je sto biti umetnik. Zavolo toga pa se je nej 
oženo. Živo je v malom stanovanji, kakšoga je leko v Budimpešti plačüvo. V njem je emo atelje (műterem) pa delavnico 
z ledrom, štera ma je pomagala vsakši mejsec peneze zaslüžiti. Samo od malanja bi nej mogo živeti. V eto malo ižo je nej 
mogo pripelati svojo snejo, ka bi si stvauro držino.«  
- Če je telko živo pa delo na Vogrskom, leko pravimo, ka je slovenski molar? 
»Nej samo slovenski, liki prvi prekmurski vövčeni molar. Čüto se je kak Slovenec, dosta je odo po Sloveniji tö. Kak štander 
malanja je pred diplomov prvo razstavo emo v Ljubljani, v Jakopičovom paviloni. Tau je biu center slovenske umetnosti, 
gde je tá zorejla ino cvela. Nut je pokazo vsej 226 svoji del. Molarskim kolejgarom so se njegvi kejpi vidli, depa kritiki pa 
lüstvo so nej razmili njegve kmične farbe. Leta 1928 so se v Ljubljani čüdivali Prekmurji, štero je bilau eške samo devet lejt v 
vküpnom Kralestvi SHS.« 
- Ka so v Ljubljani pravli na kejpe o Ciganjaj? 
»Vrečič je biu prvi, ki je na Slovenskom namalo tau nomadsko etnično skupino, štera se pakiva v vsefelé krajine pa donk 
gordrži svoj živlenjski štiluš. Vrečič je Rome namalo, tau pa so v Ljubljani s čüdivanjom gorprijali.« 
- Zvün krajin je Vrečič namalo največ portretov. 
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»Čednjaki, poznavalci umetnosti pravijo, ka je Vrečič s portretami dosegno svoj vrejek. Na njegvi kejpaj vidimo člane njegve 
držine, lüstvo s Prekmurja pa Budimpešte. Na obrazaj leko spoznamo njine karaktere, njino düšo, štero molar psihološki 
analizéra. Pri tej kejpaj so pá glavne farbe, portreti so zvekšoga v barnastom tonuši. Vidimo dosta delavcov, tak šumaše 
kak domanje pavre. Mladi podje, šteri so odišli delat na tihinsko, so nej samo s penezami nazaj prišli, liki z nauvimi idejami 
tö. S kmičnimi farbami Vrečič nutpokaže njini žmeten žitek, šteroga je sam dobro pozno. Najbaukše portrete pa je namalo 
kisnej, en par lejt pred svojov smrtjov, tau pa že z živimi farbami. Ludvik Vrečič je delo po moderni trendaj, štere so poznali v 
tedešnjoj Srejdnjoj Evropi. Če bi se njegvi žitek nej končo pri 45 lejtaj, bi leko o njem nej samo v slovenskom, liki v šuršom 
srejdnjeevropskom konteksti gučali.« 
- Vrečiča najbole poznamo po krajinski kejpaj pa portretaj. Je eške kaj drügoga tö málo? 
»Málo je tihožitja (csendélet), püšle z rezanimi cvejti tö. V našom muzeji mamo kejp o ednoj ženski, štera se kaupa, té je 
bole po renesančnom ali baročnom štiluši. Mamo eden kejp z vörskim motivom, na šterom se Kristuš v nebesa zdigava, 
v istini je tau skica (vázlat) za eden freško. V lejtaj štu študija v Budimpešti je kopéro dela taljanski majstrov, na priliko 
Madone z malim Jezošom. Depa zvekšoga je motive najšo v realnom žitki, vej je pa biu realist, če rejsan je gorprijo moderne 
ideje ranč tak.« 
- Ali je na papér tö riso (rajzolt)? 
»V našom muzeji mamo njegva dela na papéri, štera je nariso z vaugeldjom ali klabajsom. Tau so zvekšoga skice s 
vsakdanešnjoga žitka, štere kažejo njegva želenja pa senje tö. Té drauvni papéri so z lejt 1918-1921, gda je isko samoga 
sebé, gda je želo nut v umetniški svejt staupiti. Dosta več risani kejpov má Galerija Murska Sobota, na šteraj so na priliko 
sodacke v leti 1918. Tistoga leta so Vrečiča nutpozvali v vogrsko sodačijo, depa je srečo emo, ka ma je nej trbölo na fronto. 
- Razstavo pomalek dojpoberéte, ka ostane za Ludvikom Vrečičom? 
»Letos smo vödali katalog, v šterom nutpokažemo Vrečiča kak peršono pa kak molara. Nutri so vsi njegvi kejpi, šteri so v 
galeriji pa muzeji. Pravi kejpi pridejo v zamenico, vüpamo, ka v bodaučnosti najdemo stalno mesto za dela pomurski 
umetnikov. Tak bi leko lidgé bole spoznali bogato kulturno-umetniško erbo naše krajine.« 
- Ka za Prekmurje znamenüje Ludvik Vrečič? 
»Biu je po narodjenji najstarejši, prvi se je vönavčo, biu je minta domanjim umetnikom. Žitek je končo leta 1945, ranč tak 
kak prvi prekmurski kipar Feri Kühar. Prekmurci smo tisto leto zgübili svoja prviva dva šaulaniva umetnika, depa badva dale 
živéta v spomini domanjoga lüstva ino v delaj mlajši prekmurski molarov.« 

• Vanek Šiftar – človek velikanske energije in ustvarjalnega nemira. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 23. maja 2019 - Leto XXIX, št. 21, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf  
Petanjci: 18. Dan spominov in tovarištva 
Osemnajsti Dan spominov in tovarištva na Petanjcih je bil tokrat posvečen 100-letnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja, 
univerzitetnega profesorja, snovalca zdaj že v svetu uveljavljenega Vrta spominov in na Petanjcih in pobudnika ustanovitve 
Dr. Šiftarjeve fundacije. Prav je, da se ob tem spomnimo tudi prezgodaj umrlega Franca Kuzmiča, večletnega predsednika 
Programskega sveta fundacije, intelektualca s številnimi idejami in pobudami, ter sodelavca, Vanekovega velikega prijatelja, 
akademika Antona Vratuše, tudi dolgoletnega predsednika Programskega sveta. Brez te vrste izobražencev fundacija ne bi 
uspela ustvariti toliko rezultatov na različnih področjih in se vključiti tudi v mednarodno dogajanje. Zdaj Programski svet 
vodi Klaudija Sedar, ki uspešno nadaljuje delo svojih predhodnikov. 
 

 
Slika: Slavnostni govornik, prvi predsednik Slovenije, Milan Kučan: „Vanek Šiftar je bil optimist, takšen kot je bil, bi nam 
dobrodošel tudi danes.“ Foto: Ernest Ružič 
 
V programu tradicionalnega majskega dogodka Naši zakladi so sodelovali mladi kulturni ustvarjalci in poustvarjalci iz 
Osnovne šole Tišina ter ljutomerske in soboške gimnazije, več pesmi, tudi prekmurskih ljudskih, je ubrano zapel Moški 
pevski zbor Slava Klavora iz Maribora. Slavistka Irena Štuhec, ki pripravlja kulturni program, je vanj vključila tudi Vanekovo 
pesniško zbirko Pobiram orumenele liste, ki je izšla ob avtorjevi osemdesetletnici. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_21.pdf
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Slika: Moški pevski zbor Slava Klavora iz Maribora je za uvod zapel Kajuhovo „Bosa pojdiva, osorej“, ki je postala himna 
(slavilna pesem) Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. Foto: Ernest Ružič 
 
Akademik Jože Pogačnik je o zbirki izpostavil, da je avtor sopotnik tiste struje v slovenski književnosti, »ki jo imenujemo 
socialni, humani in novi realizem,« akademik Franc Zadravec pa poudaril, da so »Orumeneli listi« dvojna zgodba, človeka in 
pesniškega subjekta, so njegova dvojna drama, pa tudi dvojna zmaga. Ali drugače: so ljubeči in tudi ostri žarki na cesti, na 
kateri „vsem se mudi“«. 
 

 
Slika: Milan Kučan in Marjan Šiftar sta zasadila spominsko lipo trem bratom Vaneku, Francu in Jožefu, ob 100-letnici 
rojstva enega izmed njih Vaneka Šiftarja. Foto: Ernest Ružič 
 
Zbrane je nagovoril župan Občine Tišina Franc Horvat, s čustvi prepojen govor je imel nekdanji predsednik Slovenije 
Milan Kučan, ki je skupaj z Vanekovim sinom Marjanom zasadil spominsko lipo Vaneka Šiftarja in njegovih bratov Franca in 
Jožefa.  
Čeprav je bil vremensko muhast petkov popoldan med dežjem in soncem, so na prireditev prišli številni obiskovalci iz 
Pomurja, Maribora, Ljubljane in drugih krajev, med njimi tudi dolgoletni Vanekov prijatelj Robert Hajszan iz gradiščanskega 
Pinkovca/ Güttenbacha, pa tudi drugi, ki s(m)o se skupaj poklonili spominu izobraženca, predvsem pa, kot je dejal Milan 
Kučan, »človeka velikanske energije in ustvarjalnega nemira«. Milan Kučan je v slavnostnem nagovoru najprej opozoril 
na dogodke, »ki so pred sto leti omogočili, da se je naše Prekmurje, naša domača Okroglina, priključila k Sloveniji in smo se 
prekmurski Slovenci združili z matičnim narodom.  
Čas po takrat končani veliki moriji, ko so po evropskih bojiščih komaj utihnili topovi, ki so štiri leta nenasitno goltali milijone 
človeških življenj, je bil negotov, poln žalosti in bridkosti, a hkrati tudi upanja in hrepenenja. Bil je čas umiranja starega in 
rojevanje novega sveta«. V teh okoliščinah se je pred sto leti, v družini Jožefa in Apolonije Šiftar na Petanjcih rodil sin Ivan, 
»človek, ki ga vsi poznamo samo kot Vaneka Šiftarja. Od tu je opazoval svet, v katerem se je narodil in živel s široko odprtimi 
očmi, srcem in umom. Videl je svet gorja, kakršno je zaznamovalo njegovo mladost, si ga po svoje razlagal in ga poskušal 
spreminjati. 
Takšno je takrat bilo hotenje mnogih mladih prekmurskih intelektualcev«. Široka je bila pot in številne življenjske postaje, na 
katerih je Vanek Šiftar pustil svoje ustvarjalne sledove. Bil je človek številnih zanimanj, poklicnih in morda še bolj tistih, »v  
katera sta ga zvabljala njegov nemirni, raziskovalni duh in želja, prikopati se do resnice, jo širiti in ugotovljene krivice tudi 
popravljati. Težave bi imel vsakdo, kdor bi hotel zaobjeti vse, kar je pritegovalo pozornost in energijo Vaneka Šiftarja. 
Ustanovitev Vrta spominov in tovarištva je ena od odločitev, ki razkrivajo njegov svet vrednot«. S tem dejanjem je postavil 
stvaritev, ki domačijo, Petanjce in Prekmurje postavlja na zemljevid humanizma in boja za svet svobodnih ljudi.  
Milan Kučan je obudil tudi osebne spomine: »Svetoval mi je študij prava in me navdušil za poklic sodnika za mladoletnike, ki 
ga je nekoč z navdušenjem opravljal tudi sam. Skupaj z mojimi starši, s katerimi je prijateljeval dolga leta, me je pripravljal 
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na soočenje s sončnimi in trpkimi realnostmi življenja in mi pomagal oblikovati svet vrednot, ki me je zaznamoval in vodil 
skozi življenje.« Povedal je tudi, da ni mogel zavrniti prošnje Vanekovega sina Marjana, prijatelja in dolgoletnega sodelavca, 
ker se dogodek odvija na kraju, »kjer je Vanek, človek velikanske energije in ustvarjalnega nemira, našel svoj mir. Vselej, ko 
pridem sem na vrt, postojim ob majhni gomili, ki je nasuta na njegovo poslednje počivališče.  
Ne vem, zakaj. Ampak ob njegovem grobu se mi v spominu vselej zavrtinčijo besede Miška Kranjca, enega od Vanekovih 
sopotnikov, ko v Stricih, ki se jih spominja, pravi, da z njim na pokopališču počiva marsikaj, česar ni več moč izkopati niti ni 
mogoče oživiti tistega, kar je tako ali drugače navdihovalo njegovo mladost. Zato se mu včasih zdi, da je tam pokopan tudi 
dobršen del njegovih velikih sanj in prividov in da je tudi nad temi sanjami in prividi postavljen velik rjavo črnelen križ s 
črkopisom »Eti počivle«.  
Miško Kranjec je znal izpisati to, kar je vrojeno v melanholično naravo naše prekmurske duše. V poetičnem razsežju 
svoje bogate notranjosti je znal kratko zapisati tudi pesnik Vanek Šiftar v svoji med vojno napisani pesmi »Prišla bo 
pomlad«: S toplim vetrom prišla bo pomlad, z njo prišel bo velik čas. Spomladi bodo polja polna rož … in umrlih mož. 
In sklenil, sporočil: »Vaneka ni med nami že dvajset let. Ni živel dolgo, a je bilo njegovo življenje bogato in polno. 
Bolj kot z dnevi je bilo izpolnjeno z dejanji. In ta dejanja nas zavezujejo«. 

Delo, Ljubljana 

• Za Evropo pravic in vrednot. Dr. Miro Cerar. Delo, Ljubljana, 17. maj 2019  
Dr. Miro Cerar minister za zunanje zadeve Republike Slovenije 
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/za-evropo-pravic-in-vrednot-184004.html  
Zgodovinska izkušnja nas uči, da zgolj formalni koncept pravne države, brez človekovih pravic, vodi v tiranijo zakona 
vladajočega.  
V teh dneh praznujemo 70. obletnico Sveta Evrope. Na ministrskem srečanju držav članic v Helsinkih se prav te dni 
spominjamo jubileja – a hkrati se spopadamo z eno najtežjih kriz te najstarejše vseevropske organizacije. 
Winston Churchill, eden od očetov Sveta Evrope, je že med drugo svetovno vojno govoril o ideji združene Evrope kot 
najboljšem jamstvu za mir in svobodo na naši celini. Na pogorišču strahot druge svetovne vojne so državniki tistega časa 
razumeli pomembnost medsebojnega sodelovanja in spoštovanja človekovih pravic, vladavine prava in demokracije. Za ta 
namen so 5. maja 1949 ustanovili Svet Evrope. 
Svet Evrope in Evropska unija sta danes sicer dve ločeni organizaciji, ki pa si ne delita le prepoznavne zastave in znamenite 
himne Oda radosti, ampak tudi temeljne vrednote in pravne zaveze. 
In vendar danes živimo v času porasta destruktivnega nacionalizma (ki ga je treba razlikovati od patriotizma, domoljubja), 
ksenofobnega populizma in ekstremističnih idej. V tem času je zato še toliko bolj nujno odločno in glasno stopiti v bran 
demokratičnim civilizacijskim vrednotam. Zgodovinska izkušnja nas uči, da zgolj formalni koncept pravne države, brez 
človekovih pravic, vodi v tiranijo zakona vladajočega. Zgolj pravna država v sodobnem integralnem pomenu, ki povezuje 
celinsko tradicijo pravne države (»Rechtsstaat«) in anglosaško tradicijo vladavine prava (»rule of law«) ter vključuje tudi 
človekove pravice in svoboščine, omogoča demokratično družbo, kjer smo vsi enaki pred zakonom. Žal so temeljne 
evropske vrednote človekovih pravic, vladavine prava in demokracije danes na preizkušnji tako v Evropi kot po svetu in po 
70 letih je dobro delovanje Sveta Evrope pomembnejše kot kdajkoli. 
Pomembnost enotnega evropskega pravnega prostora 
Svet Evrope danes pod eno streho združuje vse evropske države, razen Belorusije, ki še ni ukinila smrtne kazni, in Kosova, 
ker ga še vedno ne priznavajo nekatere države članice. Na podlagi Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin Sveta Evrope lahko vsi prebivalci in prebivalke Slovenije vlagamo pritožbe na Evropsko sodišče za 
človekove pravice v Strasbourgu, če so nam kršene konvencijske pravice in ko izčrpamo vsa domača pravna sredstva. Enako 
velja za dobrih 830 milijonov prebivalcev in prebivalk med Grenlandijo in rusko Kamčatko. 
Z evropsko konvencijo o človekovih pravicah in več kot 220 drugimi konvencijami Svet Evrope zagotavlja enoten evropski 
pravni prostor in demokratično varnost. Čeprav je Svet Evrope regionalna organizacija, sega globalno: številnim 
konvencijam se lahko pridružijo tudi neevropske države, zato k njim pristopajo države z vseh delov sveta, od Srednje Azije in 
Afrike do Latinske Amerike. 
Prvi pogoj za včlanitev v Svet Evrope je odprava smrtne kazni. Prav zaradi tega vstopnega pogoja in prizadevanj Sveta 
Evrope je Evropa zdaj zelo blizu temu, da postane prva celina brez smrtne kazni. 
Svet Evrope države spodbuja, da se pogovarjajo, namesto da se bojujejo. To vodi do oblikovanja enotnih evropskih 
demokratičnih standardov, kot so svobodne volitve, neodvisnost sodstva, svoboda izražanja, zbiranja in združevanja, pravno 
urejeno delovanje demokratičnih institucij ter vključenost civilne družbe. Hkrati spodbuja ohranjanje kulturne raznolikosti, 
med drugim prek zaščite narodnih in jezikovnih manjšin. 
Na številnih področjih skupnega delovanja Svet Evrope tesno sodeluje z Evropsko unijo. Ne nazadnje je pristop k Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin eden od pogojev članstva v EU. 
Slovenija in Svet Evrope 
Slovenija je nastala na podlagi zahtev po demokraciji, pravni in socialni državi ter pravicah in svoboščinah za vse. Članica 
Sveta Evrope je postala 14. maja 1993, zato smo lani praznovali že 25. obletnico našega članstva. 
Mednarodno pravo je za Slovenijo kot majhno državo eno najpomembnejših sredstev zunanje politike ter hkrati najboljše 
jamstvo pravičnosti v mednarodnih odnosih. Zato si posebej prizadevamo za njegov razvoj in dosledno spoštovanje, pri 
čemer igra Svet Evrope pomembno vlogo. Slovenija v njem deluje na ravni vlade v odboru ministrov, ki smo mu leta 2009 
tudi predsedovali, trije poslanci državnega zbora sodelujejo pri delu parlamentarne skupščine, trije župani oziroma mestni 
svetniki pa v kongresu lokalnih in regionalnih oblasti. Slovenski sodnik na strasbourškem sodišču za človekove pravice je zdaj 
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dr. Marko Bošnjak, v različnih nadzornih strokovnih telesih so sodelovali in sodelujejo izvrstni slovenski strokovnjaki, ki 
pomagajo h krepitvi skupnih evropskih standardov za človekove pravice. 
Evropsko sodišče za človekove pravice nastavlja ogledalo tudi slovenski družbi in eno od temeljnih pravnih načel zahteva, da 
se dokončne sodbe tudi izvršijo. Tako smo se lotili primera izbrisanih in varčevalcev nekdanjih deviznih vlog kakor tudi vseh 
drugih primerov, v katerih je sodišče ugotovilo kršitev, ki naj bi jo povzročila država Slovenija. 
Ponosen sem, da je Slovenija danes v Svetu Evrope prepoznana kot država članica, ki si prizadeva za progresivno varstvo ter 
uveljavljanje pravic in svoboščin, vladavine prava in demokracije. 
Sedanji izzivi organizacije 
Živimo v Evropi, v kateri se še vedno dogajajo umori novinarjev. Marsikje je civilna družba močno na udaru, zagovorniki 
človekovih pravic pa so za zapahi kot politični zaporniki. Odpuščanja sodnikov, pritiski na novinarje in medije ter napadi na 
laičnost učiteljev pričajo, kako hitro so lahko ogroženi neodvisno sodstvo, svobodni mediji ali kakovostno javno šolstvo. Vse 
to je nedopustno za sodobne demokracije. Slovenija namesto v moč sile verjame v moč prava in demokratičnih vrednot. 
Skrbijo me poskusi slabitve mednarodne pravne ureditve. Svoboščin na podlagi ideje pravne enakosti in nediskriminacije, ki 
jih uživamo v sedanji Evropi, zato ne smemo nikoli imeti za samoumevne. Za njihovo varstvo moramo uporabiti vsa 
dopustna in primerna orodja in ta najdemo predvsem tudi v konvencijah Sveta Evrope in nadzornih telesih za njihovo 
izvrševanje. 
V Helsinkih se bomo na zasedanju odbora ministrov Sveta Evrope pogovarjali o sodobnih izzivih kot tudi o veliki finančni 
krizi, v kateri se je znašel Svet Evrope. Ruska federacija, ki je članica Sveta Evrope 20 let, namreč že skoraj dve leti ne plačuje 
svojega rednega prispevka v proračun organizacije. Tako se je odzvala na odvzem glasovalnih pravic v parlamentarni 
skupščini Sveta Evrope po aneksiji Krima in delov vzhodne Ukrajine. Tudi samo članstvo Ruske federacije v organizaciji je 
lahko postavljeno pod vprašaj. A v tem primeru se moramo zavedati, da bo 140 milijonov Rusov in Rusinj izgubilo možnost 
podaje pritožb neposredno na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. 
Ob robu zasedanja bomo v imenu Slovenije tudi podpisali dodatni protokol za Konvencijo Sveta Evrope za varstvo osebnih 
podatkov. H konvenciji je do zdaj pristopilo že več kot 60 držav z vsega sveta in omenjeni protokol modernizira določbe 
konvencije za varstvo osebnih podatkov v sedanjem času novih tehnologij. Ko si dopisujemo po socialnih omrežjih, ko 
potujemo, ko nakupujemo ali ko se prijavljamo za novo službo se namreč mimo naše vednosti obdelujejo in uporabljajo naši 
osebni podatki. Modernizirana konvencija je tako dober primer praktične uporabnosti standardov Sveta Evrope v naših 
vsakodnevnih življenjih za boljše varstvo naše zasebnosti. 
Parlamentarna skupščina bo junija izvolila novega generalnega sekretarja. Na tem mestu si želimo izkušenega državnika, ki 
je povsem zavezan vrednotam Sveta Evrope in ima jasno vizijo za organizacijo v prihodnjih petih letih. Na dosedanjih 
predstavitvah se je najbolje izkazal belgijski zunanji minister Didier Reynders, ki ustreza vsem našim željam za novega 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, da v organizacijo vnese potreben nov zagon pri spopadanju s sodobnimi izzivi, ki 
spodkopavajo vladavino prava in raven človekovih pravic v evropskem prostoru. 
Pravice in svoboščine, ki nam omogočajo življenje v miru in blaginji, so v resnici zelo krhke. Kako hitro jih je mogoče izgubiti, 
sta nam boleče pokazali predvsem prva in druga svetovna vojna, a žal tudi sodobnejši konflikti v naši okolici. Prizadevanja za 
nemoteno prihodnje delo Sveta Evrope zato vidim kot naložbo v skupni evropski pravni prostor od Lizbone do Vladivostoka 
in kot najtrdnejše jamstvo proti goli prevladi sile močnejšega in slabitev civilizacijskih dosežkov evropske celine. Za to pa je 
potrebna predvsem politična volja tukaj in zdaj, v Evropi 21. stoletja. 

• Resnico lahko širi le diaspora. Intervju: Aleksandar Rusjakov. Pogovarjal se je: Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 
17. maj 2019  

Aleksander Rusjakov - v tujini označujejo priznanega makedonskega pesnika, prozaista, dramaturga, filmskega scenarista 
in režiserja ter kolumnista za makedonskega disidenta. 
https://www.delo.si/novice/svet/resnico-lahko-siri-le-diaspora-184850.html  
Aleksandar Rusjakov: Nihče noče narediti iz Makedonije urejene države, ker bi bilo z njo težje manipulirati.    
 

 
Slika: Aleksandar Rusjakov pravi, da večina Makedoncev nikoli ne bo sprejela novega imena države. Foto: Tomi 
Lombar/Delo 
 
V tujini označujejo priznanega makedonskega pesnika, prozaista, dramaturga, filmskega scenarista in režiserja ter 
kolumnista Aleksandra Rusjakova za makedonskega disidenta. Rusjakov se s tem ne strinja. Pravi, da je le človek brez 
domovine. 
Rusjakov je poudaril, da bo vedno iz Republike Makedonije in nikoli iz Severne Makedonije. V prihodnje se bo posvetil le 
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pisateljevanju, ker da dobro piše in ker je v Makedoniji veliko boljših režiserjev od njega. Pisateljevanje je njegova prva 
ljubezen. V kolumnah za časnik Nova Makedonija in na družbenih omrežjih, na katerih je zelo popularen, ne bo več 
komentiral makedonske politike. Z njim smo se pogovarjali po papeževem obisku in prisegi novega makedonskega 
predsednika.  
Zakaj je papež obiskal Severno Makedonijo, kjer je manj kot odstotek katoličanov, približno tretjina muslimanov in 
večina pravoslavcev? 
Papežev obisk je bil političen in ni bil neposredno povezan z vero, čeprav so ga napovedovali kot apostolski obisk. Cilj 
njegovega obiska je bil komercializirati spremembo imena države. Novo ime je okupacijsko, ker nam je bilo vsiljeno kljub 
propadlemu referendumu. Večina Makedoncev ga ne bo nikoli sprejela. Papeževa komercialna poteza tudi ni bila 
neposredna podpora sedanji vladajoči koaliciji.  
Dežela večnega sonca velja za zgled sobivanja ... 
Nikoli nismo imeli verske vojne ali resnih napetosti med pripadniki različnih religij. Makedonija je multietnična država, v 
kateri ljudje sobivajo v etnično mešanih skupnostih. Čeprav imamo kar petnajst etničnih skupnosti, nikoli ni bilo težav, 
politiki pa multietničnost zlorabljajo. V zgodovini smo imeli največ težav in doživeli največ trpljenja zaradi sosednjih držav, 
Srbije, Grčije in Bolgarije, ki so si razdelile Makedonijo leta 1913 z bukareškim mirovnim sporazumom.  
Kdo v rojstni deželi matere Terezije bi danes potreboval njeno pomoč? 
Mati Terezija je skrbela za podhranjene, bolne in umirajoče ter jim lajšala trpljenje. V Makedoniji bi lahko pomagala 
duševno prizadetim ljudem. Po dvajsetih letih posebne vojne proti Makedoniji se ljudje pogovarjajo sami s seboj. 
Makedonci so obupani, depresivni, utrujeni in jezni. Ker nikoli niso bili nasilni in niso grdo ravnali z drugimi, trpinčijo sami 
sebe.  
Se vam zdi Stevo Pendarovski dobra izbira za novega predsednika države? 
Pendarovski je brezoseben lik brez politične identitete, kar je najbrž normalno za državo, ki so ji vzeli nacionalno identiteto. 
Njegova naloga je to potrditi, zato je aroganten in živčen. Premier Zoran Zaev je politična marioneta, podobna kvizlingu, 
Pendarovski pa del te farse. Tako kot je ‘brezvezno’ ime Severna Makedonija, ki je bilo na silo uvedeno v makedonsko 
ustavo, je tudi vse, kar je sledilo, nelegitimno.  
Ali Makedonci in Albanci različno dojemajo svoje korenine, identiteto, jezik in kulturo? 
Makedonija dopušča vsem etničnim skupnostim, da negujejo svojo kulturno in etnično identiteto. Albanci so tako kot 
Američani ponosni na svojo zastavo in jo izobesijo ob vsaki priložnosti. Makedonci se velikokrat obnašajo tako, kot da se 
sramujejo svoje zastave in samih sebe. Če nimaš rad samega sebe, ne moreš imeti rad drugih. To je posledica medijske 
propagande v državnih medijih in na družbenih omrežjih. Če imaš rad svojo državo, to obravnavajo kot negativen 
nacionalizem. Ker sem se boril za ohranitev imena države in makedonske identitete, so me razglasili za umazanega 
nacionalista.  
Mar članstvo v Natu ne zagotavlja večje varnosti in stabilnosti? 
Nato bo ugasnil v desetih letih, Evropska unija pa razpadla v tridesetih letih. Članstvo Makedonije v Natu še ni končana 
zgodba. Pristopni protokol je podpisalo šele deset držav članic Nata. ZDA so še zadržane, Turčija pa pogojuje ratifikacijo 
protokola z izročitvijo gulenistov. Ne vem, kdo so zagovorniki klerika Gülena v Makedoniji. K Natu nas hočejo priključiti na 
silo. Sprememba imena države ni bila nujna za vstop v EU in Nato. Sodišče Združenih narodov v Haagu je razsodilo, da je 
Grčija kršila začasni sporazum iz leta 1995, ker je Republiki Makedoniji preprečila sprejem v Nato pod njenim začasnim 
imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM). Namesto da bi Nato in EU spoštovala sodbo 
mednarodnega sodišča, sta se raje zatekla k sili. Tudi Hitler je mislil, da je nad mednarodno ureditvijo. Nato nikomur ne 
zagotavlja varnosti, temveč samo zbira nafto in opij. Da je to  farsa, se je nazorno pokazalo v Siriji, kjer se je Nato igral vojno 
proti terorizmu, džihadiste in njihovo Islamsko državo (IS) pa so na koncu premagali Rusi. 
 
Kaj bi lahko spremenila vlada v eksilu, ki jo vidite kot rešitev? 
Diaspora bi morala ustanoviti vlado v eksilu, da bi širila po svetu zgodbo o krivici, ki se je zgodila Makedoniji. Če o tem javno 
govoriš v Makedoniji, kjer obstaja diktatura, te lahko zaprejo zaradi domoljubja. V državi prepovedujejo knjige, televizijske 
oddaje in filme, tako da lahko resnico širi le še diaspora. Pred kratkim so prepovedali knjigo nekdanjega predsednika 
parlamenta Stojana Andova o atentatu na preminulega predsednika Kira Gligorova.  
Ima Makedonija drugo alternativo, kot je EU, čeprav je članstvo vse bolj oddaljen cilj? 
Sem evroskeptik. V evropsko zgodbo bi bolj zaupal, če EU ne bi povzročala težav Makedoniji in če bi jo Grčija priznala pod 
njenim ustavnim imenom Republika Makedonija, ki so ga priznale številne države, tudi ZDA. Makedonija mora sama urediti 
lastno državo. EU jemlje državam članicam gospodarsko suverenost, poskuša jim odvzeti tudi nacionalno suverenost, in to 
po direktivah funkcionarjev, ki jih nihče ne izbira na volitvah. To je pripeljalo do brexita. Islandski model je pravi model za 
Makedonijo. So mar Romunija, Bolgarija in Hrvaška, ki se soočajo z množičnim izseljevanjem, čeprav so članice EU, 
bogatejše od Islandije? Makedonija je lahko Islandija. Kjer vržeš seme, tam zemlja rodi. Na voljo ima dovolj surovin in 
izobraženega kadra. Nihče noče narediti iz Makedonije urejene države, ne domača politična elita ne velesile. Z urejeno 
državo je težko manipulirati.  
Se ne strinjate z oceno, da EU zagotavlja najvišjo raven spoštovanja človekovih pravic in svoboščin? 
Kar zadeva varovanje človekovih pravic in svoboščin, je EU padla na izpitu tudi v primeru Makedonije, ker ni spoštovala 
njene pravice do samoodločbe in mednarodne razsodbe. Čeprav je Badinterjeva komisija leta 1991 izrekla pozitivno mnenje 
o izpolnjevanju pogojev za priznanje Makedonije, je bila zaradi spora o imenu z Grčijo, ki so jo leta 1992 podprli zunanji 
ministri EU v Lizboni, sprejeta v ZN šele leta 1993 pod začasnim imenom FYROM. EU naj bi bila primer prosperitete in 
stabilnosti, ni pa bila sposobna zavarovati zunanje meje v Grčiji. Problem njene prepustnosti za migrante in begunce je 
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rešila Makedonija, ki je uspešno ločila ekonomske migrante od beguncev ter zaprla balkansko begunsko pot. Grki so 
obupance preprosto pošiljali naprej, njihovo pot na Zahod pa je s poostrenimi ukrepi prva preprečila Makedonija.  
Zakaj naj bi bilo v interesu Zahoda, da vam vsili spremembo imena države? 
Dolgoročen scenarij je izbris Makedonije in ustvarjanje velikih držav. Precedens lahko postane pravilo. Če se je danes zgodila 
krivica Makedoniji, se lahko že jutri tudi Sloveniji. Mednarodni pravni red imamo zato, da se to ne bi dogajalo. Sila nikoli ne 
bi smela biti opravičljiva. Problem imena Severna Makedonija bo prej ali slej končal na mednarodnem sodišču.  
Bo sprememba razmerja sil po evropskih volitvah vplivala na Severno Makedonijo? 
Makedonija in Zahodni Balkan sta zunaj fokusa in agende EU, ki ima svoje težave. V EU bo zapihal nov veter, vendar je vse 
negotovo. Da je tako, pričajo vzpon Donalda Trumpa, Viktorja Orbána, Mattea Salvinija, skrajnodesničarske stranke AfD v 
Nemčiji in brexit. EU nima zanesljive prihodnosti. Kakšno težo bodo imeli v njej populisti in skrajneži, je odvisno tudi od 
volivcev, ker zaradi nezadovoljstva mnogi ne bodo odšli na volišča.  
Kako živijo ljudje, ki ne gredo s trebuhom za kruhom? 
Čeprav ljudje vse bolj množično odhajajo na Zahod, so kavarne še vedno polne. To je tipična balkanska mentaliteta. Ljudje 
so pripravljeni zapraviti zadnji denar v gostilni. Za preživetje se znajdejo, kakor vedo in znajo. Najbolj glasno se pritožujejo, 
da nimajo denarja, vnuki rdeče buržoazije in novi bogataši, ki se vsak večer pripeljejo do kavarne v dragem osebnem 
avtomobilu. Reveži delajo za preživetje. Bogata manjšina in buržoazna elita sta bili za spremembo imena države, ker se jima 
je finančno obrestovala, revna večina je bila proti. 

• »Potrebujemo takojšnjo vzpostavitev levih politik«. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 17. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/potrebujemo-takojsnjo-vzpostavitev-levih-politik-184484.html  
Oriol Junqueras, katalonski politični zapornik: Od jeseni 2017 je v priporu, po nacionalnem parlamentu se poteguje tudi 
za evropsko poslansko mesto  
 

 
Slika: Republikanska levica Katalonije je edina stranka, ki od ustanovitve pred 88 leti zagovarja neodvisnost. Foto Reuters 
 
Katalonska politična nanizanka se nadaljuje – tudi na sodišču, za zapahi in v eksilu – ter onemogoča nekaterim kandidatom 
na bližajočih se evropskih volitvah, da bi vodili normalno predvolilno kampanjo: da bi, recimo, ob tekmecih sodelovali na 
televizijskih soočenjih, se srečevali z volivci. Za evropski stolček se poteguje tudi Oriol Junqueras, nekdanji podpredsednik 
katalonske vlade, ki je v priporu od jeseni 2017. Prav zdaj proti njemu (in proti enajstim kolegom) poteka sojenje na 
vrhovnem sodišču v Madridu. Za Delo je po elektronski pošti odgovoril prek posrednika. 
Kako bi se, tudi filozofsko, opisali? Kdo ste? Politični zapornik? Žrtev španske države? Po novem ste tudi poslanec v 
španskem parlamentu, pa boste lahko delali kot poslanec? 
Vedno poudarjam, da sem profesor, ki deluje v politiki. Kot zgodovinar sem iz različnih razlogov pristal v njej, zdaj pa sem 
politični zapornik in sedim za zapahi, ker smo hoteli izpeljati mandat, ki so nam ga podelili volivci. O poslanskem mestu v 
španskem parlamentu bi rad verjel, da bom lahko uveljavljal pravico biti poslanec, a najbrž mora na to odgovoriti 
Španija.                    
Kako bi opisali Španijo [kot demokracijo z dediščino frankizma]? Kakšna je razlika med nekdanjim konservativnim 
premierom Marianom Rajoyem, pod katerim ste se znašli za zapahi, in sedanjim predsednikom vlade, socialistom 
Pedrom Sánchezom?       
Nisem edini, ki opisuje Španijo kot državo, v kateri pravosodje ni na ravni, primerljivi z drugimi evropskimi državami. Samo 
poglejte, koliko je zatiranja: od glasbenikov, raperjev do novinarjev, politikov in drugih, samo zato, ker so izrazili svoje 
mnenje. Ali kako grobo država posega v pravice ljudi, izvoljenih na volitvah. Veste, zame je glasovalo več kot milijon 
državljanov. Funkciji, ki jo predstavljam, zaupa toliko volivcev po Kataloniji. In vendar sem še naprej v zaporu in mi ne 
dovolijo voditi kampanje za evropske volitve.    
Kaj se medtem dogaja v Kataloniji? V Republikanski levici Katalonije, ki jo vodite [Esquerra Republicana de Catalunya, 
ERC], si že 88 let prizadevate za republiko. V kakšnem razmerju je stranka do Skupaj za Katalonijo [JxCat, vodi jo Carles 
Puigdemont], Državljanov [C'S], Ljudske stranke, socialistov in stranke CUP? 
V Kataloniji je 80 odstotkov prebivalcev še naprej naklonjenih referendumu o samoodločbi, toda nekdanji politični voditelji 
sedimo za zapahi, v priporu smo zato, ker smo omogočili ljudem, da so lahko glasovali. Na zadnjih španskih parlamentarnih 
volitvah 28. aprila sta program, ki ga predstavljam, in stranka, ki jo vodim, Republikanska levica Katalonije (ERC), zmagala v 
Kataloniji prvič po vzpostavitvi druge španske republike v tridesetih letih preteklega stoletja. Prebil sem se v španski 
kongres, dobili smo petnajst poslanskih mest, ker je več kot milijon ljudi podprlo naše predloge.  
 

https://www.delo.si/novice/svet/potrebujemo-takojsnjo-vzpostavitev-levih-politik-184484.html
https://www.delo.si/novice/svet/intervju-z-zapornikom-svobode-carlesom-puigdemontom-50013.html
https://www.delo.si/novice/svet/intervju-z-zapornikom-svobode-carlesom-puigdemontom-50013.html
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Slika: Oriol Junqueras lahko vodi evropsko predvolilno kampanjo samo tako, da pošilja iz zapora sporočila kolegom. Foto: 
Osebni arhiv  
 
V kakšnem odnosu ste z nekdanjim predsednikom Carlesom Puigdemontom, ki je bil v okviru evropske predvolilne 
turneje pred dnevi v Ljubljani? On je bil predsednik in je zdaj v eksilu, vi ste bili podpredsednik in ste za zapahi. Vajini 
izhodišči za evropske volitve sta povsem drugačni. Kroži več resnic o dogajanju po razglasitvi neodvisne Katalonije 
oktobra 2017. Kdo od vaju je koga pustil na cedilu? Sta sodelovala? 
S predsednikom Carlesom Puigdemontom ohranjava dober odnos kljub velikim težavam s komunikacijo, saj je on v eksilu in 
jaz v zaporu. Gotovo si prizadevava za iste cilje: pokazati Evropi, za kakšnim demokratičnim nazadovanjem trpi Španija, ter 
doseči neodvisnost Katalonije, vzpostaviti katalonsko republiko.  
Kako dojemate EU in kaj je treba spremeniti? 
Vedno pravim, da sem neodvisen od Španije. Kar zadeva Evropo, sem federalist. Leta 2009 sem že bil izvoljen za evropskega 
poslanca, položaj sem zasedal do 2012. V Evropi potrebujemo takojšnjo vzpostavitev levih politik.  
Zadnje raziskave kažejo, da je že več Kataloncev proti neodvisnosti – približno 48 odstotkov – kot za neodvisnost [47 
odstotkov]. Kaj se dogaja? 
Edina pot do tega, da bi izvedeli, koliko ljudi podpira neodvisnost Katalonije, je referendum. Zadnje raziskave kažejo, da je, 
kot rečeno, več kot 80 odstotkov volivcev za referendum. Na zadnjih španskih volitvah je v Kataloniji zmagala naša stranka 
ERC. Imamo več kot 88-letno zgodovino, v tem času nismo imeli niti enega primera korupcije in smo prepričani 
independentisti. V resnici smo edina stranka, ki od ustanovitve zagovarja neodvisnost. 
Zdaj vam sodijo v Madridu, tudi v zaporu ste v Madridski skupnosti. Se razlikuje od tistega v Llerdonesu nedaleč od 
Barcelone, kjer ste bili nekaj časa in je bližje vašemu domu? 
Jasno je, da pogoji, v katerih poteka sojenje, niso najboljši. Veliko je sprememb urnika in premalo časa, da bi nas lahko 
kakovostno branili, saj smo v zaporu. Ni pošteno.    
Ste v stiku s kolegi po zaporih in v eksilu? 
Kljub velikim omejitvam poskušam biti povezan z njimi, kolikor sem le lahko. Lažje je s kolegi, ki so v zaporu, v dolgih dneh, 
ki jih prebijemo na vrhovnem sodišču, se lahko pogovarjam tudi s Carme Forcadell [nekdanja predsednica katalonskega 
parlamenta] in Dolors Bassa [nekdanja katalonska predsednica za delo, socialne zadeve in družino]. S preostalimi 
[strankarskimi] kolegi, recimo z Marto Rovira, ki je v eksilu [v Švici], se poskušam pogovarjati prek sodelavcev in s 
podpredsednikom katalonske vlade Peretom Aragonèsom.  
Kako poteka vaš dan v zaporu? 
V dnevih zaslišanj na vrhovnem sodišču pozorno spremljam izjave, delam si zapiske, jih pošiljam kolegom … V zaporu Soto 
del Real [Madridska skupnost] poskušam čim več brati, pisati, se ukvarjati s športom.  
Kaj bi sporočili slovenskim bralcem? 
Rad bi se obrnil na vse bralce vašega časopisa in jim povedal, da je naše osamosvojitveno gibanje vedno bilo in vedno bo 
miroljubno ter zelo demokratično. 

• Morju se ne mudi, manjšini se mudi. Marijan Lačen. Delo, Ljubljana, 18. maj 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/morju-se-ne-mudi-manjsini-se-mudi-184734.html  
Če bi Slovenija vsaj pol toliko moči in diplomacije, kot je posveti vprašanju meje na morju, posvetila manjšinskemu 
vprašanju v Avstriji, bi bila situacija zanesljivo kar precej bolj ugodna. S Hrvati se bodemo, z Avstrijci pač ne!  

 
Slika: Dvojezični krajevni napisi. Foto: Voranc Vogel 
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Petnajstega maja 1955 je zmagovita koalicija Velike Britanije, Francije, Rusije in ZDA na Dunaju z Avstrijo podpisala 
Avstrijsko državno pogodbo (ADP). K njej so nato pristopile še države, ki so bile članice OZN in so bile 8. maja 1945 v vojni z 
Nemčijo, med njimi tudi SFR Jugoslavija. Vse pristopne članice imajo po pogodbi, tako kot članice podpisnice, praktično 
enake pravice nad izvajanjem in kontroliranjem pogodbe. 
Pogodba je na strani Nemčije v vojni poraženi Avstriji dala pravico do državnosti, a ji pri tem naložila zelo konkretne obveze, 
da bi se njena državnost lahko uveljavljala. Spoštovanje te pogodbe je ena temeljnih zahtev za priznanje avstrijske 
državnosti; ena izmed obvez je opredeljena v 7. členu pogodbe. Ta člen, ki edini neposredno zadeva bivšo Jugoslavijo oz. 
sedanjo Slovenijo, opredeljuje sledeče (povzetek): 
• slovenska manjšina v Avstriji uživa enake pravice kot vsi drugi avstrijski državljani; 
• državljani slovenske manjšine imajo pravico do osnovnega pouka v slovenskem jeziku in ustreznega deleža pouka v 
slovenščini v srednjih šolah; 
• v določenih okrajih so dvojezični napisi krajev in v teh okrajih je poleg nemščine v državnih uradih in na sodišču uradni 
jezik tudi slovenščina; 
• državljani slovenske manjšine so kot Slovenci v teh okrajih deležni popolnoma enakih pravic kot ostali državljani; 
• vse organizacije, ki hočejo prikrajšati navedene pravice slovenske manjšine v Avstriji, se morajo prepovedati. 
Iz 7. člena ADP je jasno in neizpodbitno razvidno, kakšne pravice ima slovenska manjšina v Avstriji; le-te so z jasnim 
poudarkom na šolstvu in dvojezičnih napisih in pravici do govora v slovenskem jeziku v državnih institucijah, torej točno na 
tem, kar najmočneje ohranja in obeleži obstoj in prepoznavnost manjšine. Razvidno pa je tudi oz. se ve, da ravno te pravice 
dolga leta nikoli niso bile v celoti uresničene (in še danes niso, nekatere se celo nižajo npr. šolske pravice in uporaba 
slovenščine v državnih institucijah), kljub temu da je SFR Jugoslavija lahko aktivno in legitimno bedela nad izvajanjem 
pogodbe. Poglaviten vzrok za to je brez dvoma bil neavtentičen interes Jugoslavije za izvajanje manjšinskih pravic. 
Jugoslavija je bila prevelika in s preveč notranjimi problemi, da bi se resno ukvarjala še z manjšinskimi pravicami v Avstriji. 
Avstriji pa je to seveda ustrezalo, saj je počasi mineval močan naboj, da je bila poražena stran druge svetovne vojne.  
Več naporov za neuresničevanje pogodbe kot za njeno uresničevanje 
Avstrija je postajala vedno manj omadeževana in vedno bolj samozavestna ter vse bolj tolerantna do tistih sil, ki so 
zavračale slovensko manjšino in njene pravice. Ne samo, da teh sil ni prepovedala, kar izrecno pravi ADP; ne, celo več, te sile 
so bile dolga leta tudi del avstrijske državne politike (npr. Haiderjeva vlada v Celovcu). Po razpadu Jugoslavije pa je ugasnila 
še tista formalna možnost, da bi kdo skrbel za izvajanje 7. člena ADP. Velike države podpisnice nimajo niti slučajno 
kakršnega koli interesa, da bi se posebej ukvarjale z izvajanjem oz. neizvajanjem tega člena. Izgovarjati se, da je že formalna 
določitev v pogodbi, brez nasproti Avstriji stoječega skrbnika pogodbe, zadosten razlog, da se bo ta izvajala kar sama od 
sebe, vključno s 7. členom, je naivno. Dvakrat naivno pa je pričakovati, da bo Avstrija sama, brez zunanjega pritiska, skrbela 
za korektno uresničevanje pogodbe, vključno s 7. členom in s tem za enakopravnost manjšine, kar ji pogodba jasno nalaga. 
Da je to res dvakrat naivno, nam dokazuje dejstvo, da se po skoraj 65 letih pogodba ne izvršuje v celoti; ker je Avstrija v vseh 
teh letih naredila več naporov za neuresničevanje pogodbe kot za njeno uresničevanje. In je takšno javno ali tiho 
asimilacijsko politiko do manjšine logično pričakovati tudi v prihodnje, ker Avstrija pač ne jemlje resno spoznanja, da so 
manjšine njeno bogastvo, ne breme. Žal bi zelo verjetno drugače mislila in delovala, če ta manjšina ne bi bila slovanska. 
In kdo je v dani situaciji, poleg manjšine same seveda, formalno, pravno, moralno, preživetveno odgovoren in zavezan k 
izvajanju 7. člena ADP, ki je po logični praksi sodeč edino zagotovilo, da bo slovenska manjšina v Avstriji sploh imela osnovne 
pogoje za preživetje? Edino država Slovenija! Le ta ima v svojih rokah vse moralne vzvode odločanja, da brani manjšino, da 
skrbi za njeno integriteto in razvoj. A to je premalo, sodeč po šestdesetletni praksi. Imeti mora tudi formalne, zakonske 
vzvode v svojih rokah. Le-teh pa nima, ker trenutno ni uradna sopodpisnica Avstrijske državne pogodbe. Avstrija v svojem 
interesu neprestano zelo trdo ponavlja, da Slovenija ni in ne more biti naslednica pravic umrle Jugoslavije. Po drugi strani pa 
prijateljsko pravi, da so pravice manjšine spoštovane in ni razlogov za kakršno koli formalno kompliciranje. Če bi bilo res 
tako, potem tudi ni nobenega razloga na strani Avstrije, da ne bi sprejela Slovenije kot skrbnice ADP, a tega ne stori. 
Zakaj? Če pogledamo v preteklost in bistvo ADP, lahko ugotovimo, da Avstrija sploh ni v zakonski in formalni situaciji, da bi 
odločala o partnerjih pogodbe; njej je bila pogodba naložena kot poraženi strani, ne kot partnerici v pogodbi. Pravico 
aktivne partnerke si je začela jemati pozneje in vedno bolj in bolj; nasprotna stran, torej prej Jugoslavija in sedaj Slovenija, 
pa nič. S svojim molkom ji Slovenija to celo očitno potrjuje. Slovenija pa lahko postane (in mora!) nositeljica teh pravic edino 
z mednarodno notifikacijo ADP (ali povedano bolj enostavno, da te pravice v mednarodnem pravnem procesu od 
Jugoslavije prenese nase, tako kot smo prenesli tudi druge nasledstvene pravice in tudi dolžnosti). A Slovenija se temu že 
več kot 25 let »uspešno« izmika, brez jasnega odgovora, zakaj to počne. Kljub mnogim razpravam in vprašanjem, zakaj tega 
ne stori, do danes še noben državni organ ali politik na visoki funkciji (torej tisti, ki bi formalno morali prevzeti odločanje o 
tem), ni tako ali drugače odgovoril na to sporno vprašanje oz. vitalen problem slovenske manjšine. 
Tudi sam sem že dvakrat bivšim predsednikom slovenske vlade postavil to vprašanje in dobil nikakršen odgovor (pa jasno, 
ne gre za odgovor meni, temveč slovenski javnosti, predvsem pa slovenski manjšini, za katero ima slovenska država po 
mednarodnem pravu določene pravice, moralne in zakonske). Ko sem vprašal drugič, sem pripisal, da tretjič ne bom 
spraševal, ker dvakrat se pove v mlinu, trikrat pa bedaku. In bom zato odgovoril sam, z vso moralno pravico, saj opravičeno 
pričakovanega odgovora ni in ni in ga je verjetno tudi težko pričakovati; zakaj?! Pa kot odgovor postavljam več tez: 
• slovenska politika je tako nevedna, da sploh ne ve, da obstaja Avstrijska državna pogodba in o čem le-ta govori in kaj 
zagotavlja; 
• slovenska politika ima ADP za popolnoma marginalno zadevo in s tem žal tudi življenje manjšine na avstrijskem Koroškem; 
• slovenska politika se vede kot dunajski hlevarji, ki se bojijo svojega avstro-ogrskega gospodarja; 
• slovenska politika je tako nesamozavestna, da se boji diplomatskih, političnih, ekonomskih, družbenih pritiskov severne 
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sosede, kljub temu da zahteva nič več in nič manj kot le legitimno pravico; 
• slovenska politika ne uvidi, da je zgodovinsko gledano v duhu pogodbe glede pogodbe v superiorni situaciji do Avstrije in 
ne obratno, a vede se, kot da bi bilo obratno; 
• slovenska politika je preprosto nesposobna rešiti vitalne probleme slovenskega naroda v najširšem obsegu in smislu, torej 
tudi prek državnih meja (pa ima pri tem vso zakonsko osnovo v določilih OZN o narodnostnih manjšinah); 
• slovenska politika se vede medlo, kot se je beograjska pred stotimi leti, ko smo 10. 10. 1920 izgubili plebiscit in s tem velik 
del 
Koroške. Če ne bi bila le-ta takrat tako medlo neodgovorna, bi lahko bilo leta 1920 tudi drugače. Če bo takšna medlost še 
nekaj časa trajala danes, bomo izgubili še tisto malega, kar je slovenskega ostalo v Avstriji; 
• slovenska politika ima informacije, iz katerih zanesljivo izhaja, da glede ADP ne more oz. v interesu Slovenije ne sme nič 
narediti; pa če je tako, potem je zadeva končana, usoda slovenske manjšine v Avstriji zapečatena, a to mora slovenska 
javnost vedeti. 
Odstotek slovenskega prebivalstva v Avstriji v zadnjih sto letih (in še posebej po drugi svetovni vojni) nezadržno pada. Po 
grobih ocenah (uradno štetje večkrat ni merodajno, ker se zaradi takšnih ali drugačnih pritiskov marsikdo, ki je Slovenec, ne 
izreče za Slovenca) se je število od druge svetovne vojne zmanjšalo z 80.000 (v zadnjih 150 letih pa s 150.000) na 20.000 
(številke so seveda okvirne in ne čisto preverjene). Ta izrazit upad števila Slovencev na avstrijskem Koroškem po drugi 
svetovni vojni še posebej poudari tezo, da je slovenska manjšina bila pod pritiskom diskriminacije na eni strani in ne pomoči 
matične države na drugi strani, kljub ADP, ki ji je in ji formalno še vedno zagotavlja popolno enakopravnost. Pa to padanje ni 
zakonitost ali pravilo in usoda manjšin na splošno; to je le vprašanje pomoči matične države manjšini. Z moralno in seveda 
tudi formalno podporo matične države bi bila manjšina bistveno bolj samozavestna in vitalna in bolj ponosno kot 
sramežljivo izrekana za slovenstvo. 
Samo na Južno Tirolsko v Italijo poglejmo, kako je tej isti Avstriji (ali očitno čisto neki drugi) uspelo poskrbeti, da ima njena 
manjšina v Italiji vse potrebne pravice in se zato ne manjša, po številu prebivalcev kot po socialno-ekonomskem razvoju, 
temveč raste in se zelo uspešno razvija. Nemško govoreči ljudje na skrajnem severu Italije se počutijo celo dominantne v 
primerjavi z italijansko govorečimi. Si predstavljate to sredi Pliberka ali Velikovca, pred 150 leti bi lahko rekli tudi sredi 
Celovca ali Beljaka? Pa zgodovinsko ali zakonsko ni nobenega realnega vzroka, da bi bili koroški Slovenci v startu v slabši 
situaciji kot Južni Tirolci; le drža Avstrije do Italije je bistveno bolj samozavestna kot Slovenije do Avstrije. Rezultati tako 
različnih drž pa evidentni. Pa ne gre pri tem za noben nacionalizem, temveč izključno za mednarodno uveljavljeno in v OZN 
potrjeno pravico živeti in govoriti v nedrjih materinega jezika. 
Če pogledamo v preteklost in bistvo ADP, lahko ugotovimo, da Avstrija sploh ni v zakonski in formalni situaciji, da bi odločala 
o partnerjih pogodbe; njej je bila pogodba naložena kot poraženi strani, ne kot partnerici v pogodbi. Pravico aktivne 
partnerke si je začela jemati pozneje in vedno bolj in bolj; nasprotna stran, torej prej Jugoslavija in sedaj Slovenija, pa nič. S 
svojim molkom ji Slovenija to celo očitno potrjuje.  
Slovenska politika je več samozavesti zmogla pri reševanju spornega vprašanja glede meje na morju in s tem pokazala, da je 
lahko tudi bolj samozavestna, če to želi oz. predvsem če si upa. Upa si do Hrvaške, očitno pa si ne upa do Avstrije. Pa je pri 
tem vprašanje morja časovno bistveno manj aktualno kot vprašanje slovenske manjšine v Avstriji: morje bo veselo valovalo 
naprej prihodnjih tisoče let in se ne bo zmenilo za mejo na njem. Mi in Hrvati pa to morje zadnjih 30 let tako ali drugače 
uporabljamo in ga bomo uporabljali tudi naprej, četudi meja ne bo točno določena. Slovenci v Avstriji pa bodo brez večje 
samozavesti Slovenije izumirali še naprej. Če bi Slovenija vsaj pol toliko moči in diplomacije, kot je posveti vprašanju meje 
na morju, posvetila manjšinskemu vprašanju v Avstriji, bi bila situacija zanesljivo kar precej bolj ugodna. Morju se ne mudi, 
manjšini se mudi. S Hrvati se bodemo, z Avstrijci pač ne! 
Še to, slovenski vladi tretjič ne bom postavil vprašanja – zaradi prej navedenega vzroka. Ga pa zapišem v informiranost 
bralcev: 
• Vse bivše slovenske vlade – zakaj le niso notificirale Avstrijske državne pogodbe? 
• Aktualna slovenska vlada – ali le misli notificirati Avstrijsko državno pogodbo, in če ne, zakaj ne? 
Avstrijska državna pogodba ni nikakršna zgodovina, kot jo želijo videti nekateri, temveč živ organizem, od katerega je 
odločilno odvisno preživetje Slovencev v Avstriji. Kdor tega ne razume (in ne stori nič, pa ima vzvode v rokah, da bi lahko), 
pač ne dojame bistva slovenskega nacionalnega interesa. 
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• Avstrijski kancler Kurz napovedal predčasne volitve. Petra Vadas, S. S. Delo, Ljubljana, 18. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijskega-podkanclerja-ujeli-pri-korupciji-185294.html  
Strache je odstopil s položaja podkanclerja ter z vrha stranke FPÖ.   
 

 
Slika: Avstrijski kancler Sebastian Kurz je napovedal predčasne volitve. FOTO: Leonhard Foeger Reuters 
 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz je po današnjem odstopu podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja, ki se je zapletel v 
korupcijski škandal, predsedniku države Alexandru Van der Bellnu predlagal razpis predčasnih volitev. Kurz želi, da bi bile 
predčasne volitve »čim prej«. Van der Bellen je idejo predčasnih volitev podprl. 
»Dovolj je dovolj,« je bil kanclerjev komentar afere. Poudaril je, da na današnjih pogovorih s koalicijskimi partnerji 
svobodnjaki (FPÖ) ni dobil vtisa, da imajo resnično voljo za spremembe v stranki na vseh ravneh, ki bi bile po njegovem 
mnenju več kot potrebne. Dodal je, da ga je posnetek osebno prizadel. 
Avstrijski predsednik Van der Bellen je potrdil, da sta s kanclerjem Kurzem govorila o predčasnih volitvah in napovedal, da 
bosta v nedeljo na nadaljnjih pogovorih določila naslednje korake. Poudaril je, da so odgovorni prelomili zaupanje, ki so ga 
dobili, kar pa je nespoštljivo do državljanov. »Zdaj moramo storiti, kar je treba, da se znova vzpostavi zaupanje,« je povedal. 
Ponovna vzpostavitev zaupanja pa je v tem primeru mogoča samo z novimi volitvami, je še dejal avstrijski predsednik. 
Dosedanji vodja svobodnjaške stranke (FPÖ) Heinz Christian Strache se je znašel v naslovnih zgodbah časopisov naših 
severnih sosedov. Zaradi korupcijske afere, ki sta jo razkrila nemška časnika Süddeutsche Zeitung in Der Spiegel, je Strache 
danes po sestanku z avstrijskim kanclerjem odstopil s položaja podkanclerja ter z vrha stranke FPÖ, ki jo je vodil 
zadnjih štirinajst let.  
Po škandalu je opozicija nemudoma pozvala, naj odgovornost prevzame tudi kancler. Odstop vlade je nekaj tisoč ljudi 
zahtevalo tudi na protestih pred kanclersko palačo.  
 

 
Slika: Opozicijske stranke zahtevajo, da odgovornost prevzame tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz. Foto: Alex 
Halada/Afp  
 
Kaj je afera Ibiza?  
Po poročanju nemškega časopisa Süddeutsche Zeitung in tednika Der Spiegel se je odhajajoči avstrijski podkancler pred 
volitvami leta 2017 pogovarjal o nakupu časopisa, da bi s tem povečal priljubljenost svoje stranke. Na skrivoma posnetem 
skoraj sedemurnem posnetku, ki ga je neimenovani vir posredoval nemškim novinarjem, sta jasno vidna Strache, njegova 
soproga ter strankarski kolega iz svobodnjaških vrst Johan Gudenus. Pogovori naj bi potekali v vili na španskem otoku Ibiza, 
zato je škandal že dobil ime »afera Ibiza«. 
Strache v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore njegovi strani ponuja poslovne pogodbe z vlado ženski, ki se je 
predstavila kot ruska vlagateljica. Le-ta naj bi tako med drugim pri naših severnih sosedih ustanovila podjetje, ki bi prejelo 
vsa vladna naročila, ki jih sedaj dobi Strabag. »Vzemimo Strabag za primer, s prvo redno sejo vlade ti lahko obljubim, da 
Strabag ne bo pridobil več nobenih naročil,« je moč slišati na posnetku.  
 »Lahko se pogovarjamo o vsem« 
Po poročanju nemškega časnika Süddeutsche Zeitung je bil Strache pred parlamentarnimi volitvami pripravljen sprejeti tudi 
ruske donacije vprašljivega izvora. Ženska na posnetku, ki se je izdajala za nečakinjo ruskega oligarha, je želela 
odkupiti  večinski del največjega avstrijskega časopisa Kronen-Zeitung, kjer bi nato po navodilih podkanclerja objavljali 
prispevke v prid avstrijske svobodnjaške stranke. Z naklonjenim poročanjem si je Strache obetal, da mu bo uspelo povečati 
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podporo volivcev FPÖ na 34 odstotkov. 
»Takoj, ko bo prevzela vodenje Kronen-Zeitung, moramo odkrito spregovoriti ter sesti skupaj,« Strache razlaga na posnetku 
ter dodaja: »Treh, štirih ljudi se moramo znebiti ter nato takoj vpeljati pet novih, na katerih bomo gradili.« Strache je 
računal na podporo nekaterih premožnih posameznikov, ki bi stranki namenili med 500.000 evrov pa do dveh milijonov. 
»Zelo malo ljudi je, ki donirajo v namene stranke, saj se te podatke posreduje računskemu sodišču, zato informacije 
postanejo javne. Tega si nihče ne želi,« pojasnjuje dosedanji prvi mož FPÖ. 
Vodja avstrijske skrajno desne stranke, ki je svojo odstopno izjavo po pričakovanjih posredoval še istega dne, je sogovornici 
celo svetoval, kako naj nakazilo čim bolj pretkano ter neopazno nakaže njegovi strani. Sredstva bi se tako najlažje nakazala 
preko »človekoljubnega sklada«, višina nakazila pa bi lahko segala vse do dveh milijonov evrov. Donatorji, ki sta jih Strache 
in Gudenus imenovala v video posnetku, so po poročanju nemških časnikov zanikali vpletenost v afero. Omenjeni so bili 
izdelovalec orožja Gaston Glock, nemška milijarderka Heidi Horten, avstrijski nepremičninski gigant Rene Benk ter podjetje 
za igralne avtomate Novomatic. 
 

 
Slika: Strache je na današnji novinarski konferenci posnetek označil za politični atentat. Foto: Leonhard Foeger/Reuters  
 
Zamajana trdnost avstrijske koalicije 
Svobodnjaki so se na posnetek že odzvali ter časnikom očitajo »očitno nezakonito snemanje«. Christian Hafenecker, 
generalni sekretar stranke FPÖ, je ob tem poudaril, da je bil posnetek objavljen tudi tik pred evropskimi volitvami, kar 
spominja na »umazano parlamentarno kampanjo« iz leta 2017. Dunajsko tožilstvo zadevo že preučuje. Süddeutsche Zeitung 
in Der Spiegel pa vira, ki jima je posredoval video, nista razkrila, vendar sta po poročanju nemškega časnika Deutsche 
Welle verodostojnost posnetka preverila pri neodvisnih strokovnjakih. 
Kot je Strache pojasnil na skupni novinarski konferenci po sestanku s Kurzem, želi FPÖ nadaljevati z vladanjem s stranko 
avstrijskega kanclerja ÖVP. Za svojega naslednika v stranki pa je že imenoval sedanjega podpredsednika stranke Norberta 
Hoferja.   
 

• Na Kosovu še ni politične volje za vzpostavitev zaupanja med ljudmi. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 18. maj 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/na-kosovu-se-ni-politicne-volje-za-vzpostavitev-zaupanja-med-ljudmi-185224.html  
Volitve v znamenju strahu tudi zaradi lanskega atentata na zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, ki je 
ostal nepojasnjen.  
 

 
Slika: Slovo od umorjenega vodje civilne iniciative Srbija, demokracija, pravica Oliverja Ivanovića v Kosovski Mitrovici. 
Foto: Djordje Kojadinović/Reuters 
 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić ne verjame, da bodo nedeljske volitve na severu Kosova minile brez incidentov. 
Kosovski Srbi bodo izbirali nove župane, ker so njihovi predhodniki v štirih večinsko srbskih občinah konec lanskega 
leta odstopili, kot so utemeljili sami, zaradi diskriminacijske politike kosovske vlade. 
Prvi incident se je zgodil včeraj v zgodnjih jutranjih urah. Neznani storilci so zažgali osebni avtomobil funkcionarja Srbske 
liste, ki jo podpira Beograd, in namestnika ministra za delo in socialno politiko v kosovski vladi Miloša Perovića. Skrajneži so 
tudi leta 2013 na prvih volitvah na celotnem ozemlju Kosova po razglasitvi njegove neodvisnosti motili glasovanje na več 
voliščih v severni Kosovski Mitrovici, v enem pa je izbruhnilo nasilje.  
"Priština načrtuje Nevihto" 
Nepojasnjen je ostal tudi lanski atentat na zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića. Županske volitve na severu 
Kosova bodo v vsakem primeru potekale v znamenju strahu in negotovosti. Beograd je pozval rojake, naj se udeležijo volitev 
in pokažejo enotnost. Na volitvah se za županske stolčke v občinah severna Kosovska Mitrovica, Zubin potok, Zvečani in 
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Leposavič potegujejo kandidati Srbske liste, Demokratske stranke Kosova in albanskega gibanja Samoopredelitev.  
Po navedbah srbskega predsednika Aleksandra Vučića kosovska oblast načrtuje aretacijo 26 srbskih pripadnikov policije  in 
15 civilnih oseb na severu Kosova pod pretvezo, da so sodelovali v koruptivnih in drugih kaznivih dejanjih. Njen cilj naj bi bil, 
da bi ostala Kosovska Mitrovica nezavarovana, tako da bi lahko prevzeli nadzor nad celotnim ozemljem, kjer živijo kosovski 
Srbi. Postavili bi jih radi pred zaključeno dejstvo, tako kot so storili Hrvati pred operacijo Nevihta. 
Beograd je o tem obvestil mednarodne institucije, Vučić pa je spomnil, da se Evropa in svet nista odločno odzvala, ko je 
Priština v nasprotju z lastno ustavo utrla pot za ustanovitev kosovske vojske, zavrnila bruseljski dogovor o 
oblikovanju skupnosti srbskih občin in uvedla nerazumne carine na srbsko blago ter sprejela platformo proti dialogu z 
Beogradom. Prav tako se niso odzvali na ustanovitev komisije za genocid in na resolucijo o genocidu, zločinih proti 
človečnosti in vojnih zločinih srbske države med vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999, ki jo je v četrtek sprejel kosovski 
parlament.  
Genocid Srbije na Kosovu 
Ta začaran krog še ni zaprt, posledica pa je, da so kosovski Srbi prestrašeni. Ker je uvedba carin dvignila popularnost 
premierja Ramusha Haradinaja, kosovski politiki tekmujejo v sovraštvu do Srbije. To velja tudi za predsednika parlamenta 
Kadrija Veselija in predsednika Hashima Thaçija. Vučić je sklenil z besedami, da so Srbijo porinili v situacijo, ko mora braniti 
svoj narod. Glede resolucije o genocidu je vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić poudaril, da gre za propagandni 
pamflet, ki povsem spregleda resnico o tem, kdo je sprožil kampanjo terorja in zločinov nad civilisti na Kosovu. Po 
njegovem skušajo s tem pravi zločinci skriti lastno sramoto in odgovornost za storjene zločine. 
Dialog Srbije s Kosovom o normalizaciji odnosov je že več mesecev mrtva črka na papirju, nihče pa še ni ponudil rešitve, ki bi 
bila sprejemljiva za obe strani. Čeprav bi bila integracija kosovskih Srbov proti interesom Beograda, Priština v dveh 
desetletjih ni našla modela, ki bi prepričal srbsko skupnost, da sprejme kosovsko državo in institucije za svoje. Po drugi 
strani Priština nima dovolj denarja, da bi ga vlagala v zagotavljanje varnosti, vojsko in policijo na severu Kosova, kjer večina 
prebivalstva ne želi živeti pod kosovsko zastavo. Pozitivno je dejstvo, da se Srbi in Albanci ne spopadajo med seboj, 
negativno pa je, da še ni prave politične volje za vzpostavitev zaupanja med ljudmi. 

• »Zdaj gre za dobrobit našega naroda ter za ugled Avstrije«. Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 19. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/zaupanje-volivcev-v-vlado-je-poruseno-185373.html  
Avstrijski kancler Kurz ter predsednik Van der Bellen sta po današnjem srečanju napovedala, da bi predčasne volitve 
lahko izvedli že septembra.    
 

 
Slika: Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in kancler Sebastian Kurz sta se sestala na pogovoru o nadaljnjih 
korakih po korupcijski aferi.  Foto: Leonhard Foeger/Reuters 
 
Tik pred evropskimi volitvami se je Avstrija znašla v politični krizi. Zaradi korupcijskega škandala, v katerega se je zapletel 
zdaj že nekdanji podkancler Heinz-Christian Strache, je zaupanje volivcev v vlado porušeno, avstrijski predsednik Alexander 
Van der Bellen in kancler Sebastian Kurz pa sta se danes okoli 11. ure sestala na pogovoru o nadaljnjih korakih po 
korupcijski aferi.   
»Že včeraj sem dejal, da kar se je zgodilo, ni odraz Avstrije. Izgubil sem zaupanje v nekatere dele vlade, zato sva se s 
kanclerjem Kurzem strinjala, da je edini pravi korak za Avstrijo razpis predčasnih parlamentarnih volitev,« je avstrijski 
predsednik uvodoma dejal na današnji novinarski konferenci. Poudaril je, da je zdaj potrebno narediti vse za ponovno 
vzpostavitev zaupanja volivcev. »Sedaj gre izključno za dobrobit našega naroda ter za ugled Avstrije v Evropski uniji in po 
svetu,« je še dodal ter pojasnil, da avstrijska ustava določa natančna pravila in postopke v primeru situacije, ki je sedaj 
nastopila.  
Na podlagi ustavnih določb bodo tako v prihajajočih tednih poskrbeli za »stabilnost, mir in kontinuiteto - najvišje 
maksime delovanja«. Van der Bellen je spomnil, da sledi še dober teden volilne kampanje do evropskih volitev, nato bodo 
sledili tedni in meseci intenzivnih pogovorov na evropskem nivoju in v tem času mora Avstrija ostati tudi zaupanja vredna 
partnerica Evropske unije. 
V prihajajočih dneh se bo avstrijski predsednik sestal še z novim predsednik svobodnjaške stranke Norbertom Hoferjem ter 
z vsemi vodilnimi predstavniki opozicije. Skupaj s kanclerjem pa sta se dogovorila, da bi bilo najboljše predčasne volitve 
izvesti že v septembru.  
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Slika: Zaupanje volivcev v vlado se bo z besedami Van der Bellna vrnilo le z razpisom predčasnih parlamentarnih volitev. 
Foto: Alex Halada/Afp  
 
S predčasnimi volitvami do vzpostavitve zaupanja 
»Drage Avstrije, dragi Avstrijci! Podobe, ki so nas dosegle, prikazujejo begajočo moralno podobo, ki ni v skladu z vrlinami 
naše dežele ter njenih državljanov,« je v včerajšnjem nagovoru uvodoma poudaril avstrijski predsednik. »So sramotne 
podobe in nihče se ne bi smel sramovati podob Avstrije. Vsem želim tako direktno povedati, da nismo takšni. Avstrija 
enostavno ni takšna,« je še dejal ter poudaril, da je dogodek tudi pokazatelj nespoštovanja avstrijskih državljanov. V 
demokratični državi mora biti omogočeno, da se lahko zanesejo na integriteto vladnih institucij in odločevalcev, zaupanje pa 
je zaradi afere zamajano, zato je Van der Bellen podprl idejo predčasnih volitev, ki jih bodo najverjetneje izvedli že 
septembra. 
Odstop Stracheja je bil po besedah avstrijskega predsednika le prvi korak, sledila bo še sodna razjasnitev okoliščin ter 
ustrezno sankcioniranje. »Na tem mestu bi rad poudaril tudi osrednjo, ključno vlogo, ki jo v liberalno urejeni demokratični 
državi igra neodvisno novinarstvo,« je še dodal prvi mož Avstrije ter dodal, da je tako imenovana četrta veja oblasti ravnala 
v skladu s svojimi odgovornostmi.  
 
Prave barve avstrijske desnice 
Vodja avstrijskih svobodnjakov Strache je včeraj kanclerju ponudil svoj odstop, potem ko sta nemška časnika 
Süddeutsche Zeitung in der Spiegel objavila skrivoma posnet sedemurni posnetek, v katerem je Strache pred 
parlamentarnimi volitvami leta 2017 v zameno za politično podporo ponuja državne pogodbe. Z nakazili 
preko »človekoljubnega sklada«, ki bi lahko sedala tudi do dveh milijonov evrov, je bil tako pripravljen sprejeti tudi donacije 
vprašljivega izvora. Strache se je med drugim pogovarjal o nakupu največjega avstrijskega časnika Kronen-Zeitung, kjer si je 
z njegovi stranki naklonjenim poročanjem obetal povečanje podpore volivcev na 34 odstotkov.  
Svobodnjaki so se na posnetek odzvali ter časnikom očitalo »očitno nezakonito snemanje«. Christian Hafenecker, generalni 
sekretar stranke FPÖ, je ob tem poudaril, da je bil posnetek objavljen tudi tik pred evropskimi volitvami, kar spominja na 
»umazano parlamentarno kampanjo« iz leta 2017. Nemška časnika, ki sta razkrila afero, pa vira, ki jima je posredoval video, 
nista razkrila, vendar sta po poročanju Deutsche Welle verodostojnost posnetka preverila pri neodvisnih strokovnjakih. 
Dunajsko tožilstvo afero Ibiza že preučuje, avstrijsko računsko sodišče pa je danes sporočilo, da bodo zaradi 
Strachejevih izjav pod drobnogled vzeli finančno ozadje avstrijske skrajno desne stranke.  
Kljub temu da so predstavniki koalicijske partnerice FPÖ želeli nadaljevati vladanje s stranko avstrijskega kanclerja ÖVP, je 
Kurz včeraj avstrijskemu predsedniku predlagal razpis predčasnih volitev. Kot je poudaril avstrijski kancler, pri svobodnjakih 
ni zaznal resnične volje za spremembe. »Dovolj je dovolj,« je bil kanclerjev komentar afere, ki je z vrha stranke 
svobodnjakov ter s podkanclerskega položaja odnesla nekdanjega vodjo avstrijskih svobodnjakov.  

• Horváth ni odstopil z mesta predsednika narodne skupnosti. Bo ob poslanski mandat? Barbara Eržen. Delo, 
Ljubljana, 20. maj 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/horvath-ni-odstopil-z-mesta-predsednika-narodne-skupnosti-bo-ob-poslanski-
mandat-185895.html  
Narodnostni poslanec Ferenc Horváth tudi po opozorilu Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), naj odpravi 
nezdružljivost obeh funkcij, ni odstopil z mesta predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti. KPK bo zahtevala, naj državni zbor ugotovi, da mu je prenehal poslanski mandat.  
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Slika: Poslanec Horvath ni odstopil z mesta predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Foto: 
Voranc Vogel/Delo 
 
Ljubljana – Z besedami, da zakon, na katerega se sklicuje KPK glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja, je Ferenc 
Horváth napovedal, da se ne bo odpovedal ne funkciji predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti ne poslanski funkciji. Drugih izjav ne daje, tako tudi ni jasno, kaj bo sporočil KPK, ki je včeraj do polnoči od njega 
terjala odgovor. 
Če nezdružljivosti ne bo odpravil, je predsednik KPK Boris Štefanec napovedal, da bo KPK – senat bo najverjetneje o tem 
odločal prihodnji četrtek – od državnega zbora terjala, da v najkrajšem možnem roku brez postopka sprejme ugotovitveni 
sklep o prenehanju Horváthovega mandata. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč narekuje, da poklicni 
funkcionar, kar so po besedah KPK tudi poslanci, ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
KPK sama sicer nima možnosti za ukrepanje, so pa madžarskega narodnostnega poslanca ob drugi obravnavi nezdružljivosti 
funkcij pozvali, da naj odstopi z ene ali druge. Januarja so ugotovili, da po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije 
njegovi funkciji nista združljivi, a »nadvlada« zakon o poslancih, ki takšne dvojnosti funkcij, kakršna je Horváthova, ne 
prepoveduje. Državnemu zboru je KPK naročil, naj uskladi ta zakona »na način, da se v največji možni meri prepreči 
koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj lahko to pomeni tudi tveganje za korupcijo«. 
Štefanec: Horváth »nelegitimni poslanec« 
Poleg funkcije predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti pa je Horváth vse do aprila 
opravljal tudi funkcijo direktorja podjetja Minta, d. o. o., katerega lastnica je Pomurska madžarska samoupravna narodna 
skupnost, in s tem kršil zakon o poslancih, ki govori o nezdružljivosti s pridobitno dejavnostjo. Funkciji bi se moral 
odpovedati v roku treh mesecev po potrditvi poslanskega mandata. »Kršil je zakon in pričakujem od državnega zbora, da bo 
po prejemu poziva, ki ga bo sprejel senat KPK, ravnal ustrezno,« je povedal Štefanec in dodal, da si ne zna predstavljati, da 
bi lahko ignorirali dejstvo, da je Horváth »nelegitimni poslanec«. Že vse od 23. septembra, ko bi se že moral odpovedati 
direktorski funkciji, se ob njegovih poslanskih glasovih pojavlja vprašanje legitimnosti. »Ni nujno, da so bili njegovi glasovi 
odločilni, a glasoval je nekdo, ki ne bi smel,« je oster Štefanec, prepričan, da bi poslancu mandat morali prekiniti. 
Prejšnji teden je Levica sicer predlagala razširitev dnevnega reda mandatno-volilne komisije s točko, pri kateri bi komisija 
presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Ferenca Horvátha. Predloga s šestimi glasovi za in desetimi proti – poleg Levice 
so bili za tudi v SMC, SAB in NSi – niso sprejeli, saj jih je zakonodajno-pravna služba opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na 
dnevni red seje že začel postopek za prenehanje poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni pravne podlage.  

• Zaradi migracij ostre besede med SDS in Šarcem. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zaradi-migracij-ostre-besede-med-sds-in-sarcem-185723.html  
Premier v parlamentu: Do aprila bo pripravljen predlog sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe.  
 
Ljubljana – Ali vlada počne dovolj za nadzor meja in za varnost prebivalcev ob njej? Mnenja o tem sta, na trenutke tudi bolj 
ostro, izmenjala poslanec SDS Zvonko Černač in predsednik vlade Marjan Šarec, ki je odgovarjal na poslanska vprašanja. 
Med njimi smo izvedeli, da bo ministrstvo za zdravje predvidoma novembra predstavilo nov osnutek zakona o dolgotrajni 
oskrbi, Zmago Jelinčič pa bi preklical priznanje Kosova kot samostojne države. 
»Iz leta 2017 na 2018 se je število ilegalni prehodov državne meje povečalo za štirikrat, letos pa se je še podvojilo v 
primerjavi z lani, torej se je v zadnjih dveh letih povečalo za osemkrat. Gre za donosno trgovino z ljudmi, kar kaže tudi to, da 
je policija lani prejela 197 organizatorjev, letos pa sto. Nezakonitih prehodov ne bi smelo biti, sploh pa ne množičnih,« je 
svoja stališča statistično podprl Černač, ki meni, da se pri tem množično zlorablja azilna zakonodaja. Lani se je po njegovih 
besedah 2875 migrantov sklicevalo na mednarodno zaščito, 102 vlogi pa sta bili odobreni oziroma le 3,5 odstotka. 
 
Zaradi porasta prehodov se je varnost vzdolž meje zelo poslabšala, je prepričan poslanec SDS, ki je Šarca vprašal, zakaj je 
gluh za klic pomoči ljudi ob hrvaško-slovenski meji, zakaj noče pomagati in zakaj ne sprejmejo ukrepov, ki bi fizično 
preprečili množične nezakonite prehode. 
»To vprašanje sem pričakoval, glede na to, da vaš strankarski shod v Črnomlju ni ravno preveč uspel,« je odgovoril Šarec in 
dodal, da je to, da se nezakonite migracije dogajajo, dejstvo in seveda tukaj ne moremo trditi, da je za to kriva Slovenija, 
temveč gre za mednarodne okoliščine. »Od vas nisem slišal še nobene konkretne zadeve, razen tiste lovske o lovcih na meji. 
Veliko pa je bilo prejšnji teden natolcevanja okoli moje domače ograje, ki je, mimogrede, tam že 30 let, ampak ker je bila 
dotrajana, sem jo pač zamenjal. Skratka, ne vtikajte se v moje zasebne zadeve, ker se tudi jaz v vaše ne,« je še dejal Šarec. 
Pri tem je poudaril, da ne drži, da vlada ni storila ničesar, saj so policiji dali dodatek za povečan obseg dela prav za varovanje 
schengenske meje. »Nadalje, poslane so bile dodatne enote vojske in tudi enote pomožne policije. Mislim, da je bilo že 419 
pomožnih policistov aktivnih na varovanju meje, potem tudi posebna policijska enota za izravnalne ukrepe. Sodelovanje s 
Hrvaško, kar se tiče vračanja ljudi, poteka dobro. Je pa možnost, če se situacija drastično poslabša, aktivirati 37.a člen, ki da 
vojski dodatna pooblastila, ampak verjamem, da zdaj situacija ni taka, da bi bilo to potrebno. Smo pa že predlagali na 
mednarodni ravni, da bi Frontex varoval zunanje meje EU, še bolje pa bi bilo na makedonsko-grški meji,« je naštel premier, 
ki poziva evropsko komisijo, naj začne pogajanja s Severno Makedonijo za vstop v EU, čeprav še ne izpolnjuje vseh kriterijev, 
ker od tam prihajajo nezakoniti prebežniki.  
A Černač je vztrajal, da ni dobil odgovorov, in je Šarca ponovno vprašal, kaj bo storili za zagotavljanje varnosti ter zakaj se ni 
odzval na vabila ljudi: »Ne razumem, zakaj se bojite ljudi. Ko ste bili v neki drugi vlogi in ste igrali Serpentinška, se ljudi niste 
bali. Zakaj se jih bojite zdaj? In ljudje upravičeno pričakujejo od vas, da boste ravnali v skladu z zakonom in da jih boste 
zaščitili.« 
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Šarec mu ni ostal dolžan: »Kako ste predvidljivi! Poglejte, jaz nisem kriv, če vi niste vlade sestavili. Vem, da si želite, da bi bil 
vaš predsednik tukaj na mojem mestu. Ampak že same te izjave, v takšnem kontekstu, vam odgovorijo na to, zakaj ste sami 
tukaj. Saj ne more biti drugače. Kdo bo pa delal z vami na tak način? ... Na mojem hrbtu ne boste lomili svojih kopij, ta čas je 
minil.« 
Černač mu je odvrnil, da ni zagotovil, da bo zaščitil ljudi ob 670 kilometrov dolgi schengenski meji, in napovedal, da bo 
poslanska skupina SDS vložila predlog za spremembo zakona o mednarodni zaščiti, in sicer tako, da ne bi imel nihče, ki pride 
iz varne države, pravice do azila, ker gre pri tem, kar se zdaj dogaja, za zlorabe. 
»Čas, da se Prekmurje dokončno združi s Slovenijo« 
Poslanca NSi Jožefa Horvata je zanimalo, kakšni bodo politični okvir in prioritete za večletni finančni okvir 2021–2027 glede 
na razvojne razlike med statističnimi regijami. »Prekmurje zaradi mačehovskega odnosa države ne uspe nadoknaditi 
razvojnega zaostanka za osrednjo Slovenijo. Na vsak prevoženi kilometer od Ljubljane do Prekmurja se povprečna plača 
zmanjša za dva evra, torej za 400 evrov. Po kriteriju BDP na prebivalca se izkazuje velika razlika med zahodno in vzhodno 
kohezijsko regijo. Ta razlika znaša kar 32 odstotnih točk glede na povprečje EU, v škodo vzhodne kohezijske regije,« je 
utemeljil Horvat. 
 
Šarec je odgovoril, da je bil zakon za Pomurje dobra odločitev, od leta 2010 do lani se je brezposelnost zmanjšala od 19,4 na 
13,3 odstotka. »Pomurje bo zagotovo deležno tudi pomoči iz večletnega finančnega okvira EU 2021–2027. Kohezijska 
politika kot glavna naložbena politika EU ostaja ključna prioriteta države. V čim večji meri želimo ohraniti obseg kohezijskih 
sredstev, ki jih za obdobje po letu 2020 predlaga evropska komisija. Predlaganih je 3,07 milijarde evrov kohezijskih sredstev, 
kljub predvidenemu brexitu in dejstvu, da se obseg oziroma sredstva kohezijske politike zmanjšujejo.«  
Potrebe po novem programu spodbud za pomursko regijo pa ne vidi. 
Jelinčič ne bi več priznal Kosova 
Prvak SNS Zmago Jelinčič je Šarcu predlagal, naj Slovenija odstopi od priznanja Kosova, med drugim tudi zato, ker se s tem 
krši spoštovanje ozemeljske celovitosti Srbije. 
 
Premier mu je odgovoril, da je bilo priznanje pred toliko leti in bi izpadli neverodostojno, če bi zdaj spreminjali. Slovenija 
želi konstruktivne odnose, se morata pa Srbija in Kosovo sama odločiti, ali bosta vodila dialog.  
»Vedno sem vesel, ko naredite malo predavanja iz zgodovine in vas tudi z veseljem poslušam, da ne bo pomote, ampak 
tukaj ne vidim potrebe po teh dejanjih, ki jih vi nakazujete, tako da se vam zahvaljujem za vprašanje in za vaše mnenje,« je 
sklenil Šarec.  
Od kod naj bo energija 
Koordinator Levice Luka Mesec je Šarca spomnil, da so največja grožnja planetu podnebne spremembe, osnutek 
energetsko-podnebnega načrta, ki ga je slovenska vlada poslala v Bruselj, pa je bil menda najslabše ocenjen med 
nacionalnimi načrti. 
 
Šarec je odgovoril, da so osnutek poslali decembra, oceno pa je dala nevladna organizacija. V zadnjih pogovorih z evropsko 
komisijo so osnutek ocenili kot dobrega. 
Ministrstvo za okolje in prostor je zastavilo ambiciozno okoljsko politiko, trdi Šarec, Slovenija je med ambicioznejšimi v EU. 
Se pa postavlja vprašanje, od kod bomo dobili energijo, saj vetrnic, vodnih elektrarn in termoelektrarn ne bi imeli, jedrska 
elektrarna nas moti. 
»O tem, da je vlada ambiciozna glede podnebnih ciljev, se strinja samo vlada,« je komentiral Mesec, ki je prepričan, da so 
porazne vse zaveze, ki jih sprejemajo na tem področju. 
Dolgotrajna oskrba do prihodnjega aprila 
S koalicijske strani je Matjaž Han (SD) spomnil, da se Slovenija že več kot desetletje ukvarja z uvajanjem dolgotrajne oskrbe, 
domovi so predragi, mest v njih ni, pomoč na domu je odvisna od tega, kako se posamezna občina organizira. Zaradi 
naglega staranja prebivalstva se zadeve drastično poslabšujejo. 
 
»Potrebujemo integriran pristop, ki prepleta sistem socialnega in zdravstvenega varstva ter zagotavlja celostno obravnavo,« 
je poudaril Han. 
Časovni načrt sprejemanja zakona o dolgotrajni oskrbi je pripravljen, je zagotovil Šarec. Po scenariju zdravstvenega 
ministrstva bi vlada zakon v državni zbor vložila novembra letos, dokončno bo predvidoma sprejet najpozneje aprila 
prihodnje leto. 
»Ne bom se spuščal v razloge, zakaj so dosedanje koalicije ostale pri predlogih, mi je pa žal, da se to doslej ni uredilo. 
Nemalo vprašanj terja širši družbeni konsenz, denimo financiranje. Kot družba moramo na izzive starajoče se družbe 
odgovoriti. Vsi imamo isti cilj, to je dostojna starost,« razmišlja predsednik vlade. Pri tem pa izpostavlja nekaj dilem – 
potrebnih bo dodatnih 180 milijonov evrov. Kje vzeti? Bi se strinjali z uvedbo obveznega socialnega zavarovanja za 
dolgotrajno oskrbo? Bi našli konsenz za preoblikovanje zdravstvene zavarovalnice? 
»Včasih imam res občutek, da so vsi problemi počakali to vlado na raznoraznih področjih,« je sklenil Šarec. 

• Ko ti »krona« pade z glave. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/ko-ti-krona-pade-z-glave-185485.html  
Avstrijska vladna kriza: Po dveh letih vladanja »turkizno modre« koalicije severno sosedo spet čakajo parlamentarne 
volitve.   
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Slika: Podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja so potopili nečedni posli. Foto: Reuters 
 
Septembra bodo Avstrijci drugič zapored predčasno izbirali predstavnike ljudstva. V soboto je namreč zaradi »korupcijskega 
škandala«, v katerega sta vpletena pomembna svobodnjaška politika, vladajoča koalicija vodilne ljudske stranke in 
svobodnjakov razpadla.  
Kdaj bodo volitve? 
Po zakonodaji bi lahko izredne parlamentarne volitve pripravili sredi avgusta, predsednik države Alexander Van der Bellen 
pa je izjavil, da bodo Avstrijci spet izbirali zvezne predstavnike ljudstva septembra. Zadnjič so – prav tako predčasno – 
glasovali oktobra 2017, ko je ljudska stranka premagala prej vodilne socialdemokrate, v koalicijo pa povabila tretjeuvrščene 
svobodnjake. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah, ki so bile objavljene še pred škandalom, bi zdaj stranka premiera 
Sebastiana Kurza še povečala prednost, saj bi zanjo glasovala več kot tretjina volivcev. Socialdemokrati bi s četrtino glasov 
ostali na drugem mestu. Svobodnjaki, ki jih zdaj vodi njihov nekdanji predsedniški kandidat in dosedanji prometni minister 
Norbert Hofer, bi dobili le nekaj odstotkov glasov manj. A to so bile ankete, narejene še pred tem, ko je pricurljal v javnost 
videoposnetek, ki je povzročil sedanjo vladno krizo. 
Kakšna bo nova avstrijska vlada?   
V njej ne bo več svobodnjakov, vendar Kurz, ki mu ankete znova napovedujejo prepričljivo zmago, vanjo najbrž ne bo 
povabil nekdaj vladajočih koalicijskih socialdemokratskih partnerjev. Nekateri analitiki domnevajo, da bi se lahko ljudski 
stranki v vladi pridružili pripadniki liberalnega Neosa in celo zeleni, ki so na zadnjih volitvah izpadli iz parlamenta, jeseni pa 
bi lahko znova prestopili volilni prag. 
Kako bo afera vplivala na volitve v evropski parlament? 
Skladno z lizbonsko pogodbo je Avstrija dobila 19 poslanskih mest v evropskem parlamentu, a je po priključitvi Hrvaške eno 
mesto izgubila. Zdaj imata ljudska in socialdemokratska stranka pet predstavnikov v Strasbourgu, svobodnjaki štiri, zeleni 
tri, Neos pa enega. Po zadnjih raziskavah, ki so jih objavili še pred razkritjem škandala, bi razmerje ostalo podobno, saj bi vse 
tri vodilne stranke dobile okoli tri odstotke glasov več, zeleni pa bi se morali posloviti vsaj od enega mandata. Zaradi afere bi 
lahko izgubili precej glasov svobodnjaki, za katere je pred petimi leti glasovalo 19,7 odstotka Avstrijcev, do nedavnega pa so 
jim napovedovali 23 odstotkov glasov. 
Zakaj je bila Strachejeva ponudba o prodaji časnika Kronen Zeitung tako »škandalozna«? 
Zaradi vzpona novih spletnih medijev ta tabloid, ki je bil v severni sosedi dolgo najbolj brani časopis, ni več tako pomemben 
ustvarjalec avstrijske politike kot nekoč, ko so si tukajšnji politiki silno prizadevali, da bi Kronen o njih pisal lepo. Kako močen 
je ta medij, ki ga menda berejo trije od osmih milijonov Avstrijcev, se je pokazalo, ko so pred leti o njem in njegovem 
izjemnem političnem vplivu naredili kritični dokumentarni film, ki si ga v Avstriji zaradi strahu pred zamero dolgo ni nihče 
upal pokazati, Kronen pa je celo nehal objavljati program kanala Arte, ko si je ta drznil predvajati dokumentarec. Po 
ugotovitvah medijskih analitikov je tabloidu leta 1986 uspelo »izvoliti« spornega predsednika Kurta Waldheima, leta 1999 je 
pripomogel k prvemu vzponu svobodnjakov, leta 2008 je podprl nekdanjega socialdemokratskega kanclerja Wernerja 
Faymanna, pred desetimi leti pa populist Hans-Peter Martin na volitvah v evropski parlament vsekakor ne bi dobil toliko 
glasov, če zanj ne bi navijal ta priljubljeni tabloid. 
Končna postaja Ibiza 
Da obstajajo dokazi o tem, kako dva »nakokainana poslovna partnerja« iz svobodnjaške stranke prodajata Rusom Kronen 
Zeitung in si tako kupujeta politični vpliv v državi, je pred več kot mesecem na družbenem omrežju namignil nemški satirik 
Jan Böhmermann. Pravo afero, ki je odplaknila sedanjo avstrijsko vladajočo koalicijo, sta šele konec prejšnjega tedna 
zakuhala nemška časnika Spiegel in Süddeutsche Zeitung, ki sta na spletnih straneh objavila video, ki je bil julija 2017 na 
skrivaj posnet v vili nekega ruska oligarha na Ibizi. 
V njem kot glavna junaka nastopata dosedanji predsednik svobodnjakov in podkancler Heinz-Christian Strache ter vodja 
njihovega poslanskega kluba Johann Gudenus, ki se nalivata z redbul vodko (po nekaterih informacijah tudi vlečeta črtice 
kokaina) z rusko »vlagateljico« Aljono Makarovo ter ji ponujata donosne posle, ko bo njuna stranka »zmagala« na takrat 
bližajočih se volitvah. Strache ji predlaga, naj kupi polovični delež v priljubljenem tabloidu Kronen Zeitung, začne uredniško 
podpirati njegovo stranko, on pa bo po prihodu na oblast njenemu novemu mediju priskrbel državno pomoč. Poleg tega je 
avstrijski politik svetoval Rusinji, naj v Avstriji odpre gradbeno podjetje, ki bo dobilo vsa državna naročila, če bo njegova 
stranka prišla v vlado.  

• Udarec v srce nacionalističnega bloka. Peter Žerjavič, Barbara Zimic. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
Populistični nasprotniki EU z afero Ibiza izgubljajo še nekaj vetra iz jader.  
https://www.delo.si/novice/svet/udarec-v-srce-nacionalisticnega-bloka-185480.html 

https://www.delo.si/novice/svet/zaupanje-volivcev-v-vlado-je-poruseno-185373.html
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijskega-podkanclerja-ujeli-pri-korupciji-185294.html
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijskega-podkanclerja-ujeli-pri-korupciji-185294.html
https://www.delo.si/novice/svet/udarec-v-srce-nacionalisticnega-bloka-185480.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/05/19/o_530838_1024.jpg


40 
 

 
Bruselj, Berlin – Dogajanje v Avstriji ni le notranjepolitično, marveč zadeva celotno EU. Škandal z videom je namreč 
izbruhnil teden dni pred evropskimi volitvami in bo najbrž vplival nanje. 
Pred volitvami je eden od glavnih ciljev tradicionalnih, proevropskih strank mobilizacija proti populističnim nacionalističnim 
strankam, kakršna so avstrijski svobodnjaki (FPÖ). Ti so eden od stebrov politične družine Evropa narodov in svobode (ENF), 
ki si želi preprečiti poglabljanje sodelovanja v EU. Glavni voditelji skupine, Italijan Matteo Salvini, Francozinja Marine Le Pen 
in Nizozemec Geert Wilders, ki so zborovali v soboto v Milanu, so napovedali zgodovinski preboj. 
ENF naj bi po projekcijah dobila 62 od 751 sedežev v evropskem parlamentu. Doslej so imeli 37 poslancev. Iz FPÖ naj bi jih 
bilo pet ali eden več kot doslej. Afera Ibiza in padec vlade gotovo ne bosta spodbudno vplivala na njihovo uresničevanje 
ciljev. V Franciji bi lahko Nacionalni zbor Marine Le Pen – tako kot pred petimi leti – zmagal na evropskih volitvah. V 
desničarskem zavezništvu bi utegnila imeti večjo vlogo Alternativa za Nemčijo (AfD). 
Na dogodke sta se odzvala najmočnejša vodilna kandidata. Manfred Weber iz EPP je sporočil, da »nepatriotski nacionalisti 
prodajajo dežele in vrednote«. Na twitterju je podprl odločitev Kurza o razpustitvi vlade. Med drugim je zapisal, da ima 
hrbtenico, je proevropski, blizu državljanom in odločen. Njegov tekmec, socialdemokrat Frans Timmermans, je v tvitu 
navrgel, da so prijatelji Viktorja Orbána – Salvini, Strache in Nigel Farage – občudovalci Vladimirja Putina. V času, ko v EU 
poudarjajo grožnjo z ruskim vpletanjem v evropske volitve, je igra domnevne ruske investitorke v Strachejevem škandalu 
posebno zanimiva. 
Sodelovanje FPÖ v avstrijski vladi v EU, drugače kot pred dvema desetletjema, ko je stranko vodil Jörg Haider, ni spodbudilo 
diplomatskih ukrepov drugih članic. Po drugi strani je bilo v zadnjih mesecih čedalje več namigov, da tajne službe krčijo 
sodelovanje, izmenjavo podatkov z Avstrijo, saj sta Strache in FPÖ pretesno povezana s Kremljem. Tudi predsednik nemške 
službe za varstvo ustave Thomas Haldenwang je konec tedna v Weltu opozoril na »znatna tveganja« glede Avstrije.  
Weber: Kurz je pokazal hrbtenico 
Nemška politika se je, z izjemo skrajno desne AfD, ki sodeluje z avstrijskimi svobodnjaki, na škandal v avstrijski vladi odzvala 
enotno – pozvala je k boju proti populistični skrajni desnici. Kanclerka Angela Merkel (CDU) je v Zagrebu dejala, da je Evropa 
skupnost držav, ki so se odločile sodelovati na podlagi skupnih vrednot, in da zdaj poskušajo nekatera populistična gibanja 
uničiti naše vrednote. Proti temu, je poudarila kanclerka, se moramo boriti. 
Zunanji minister Heiko Maas (SPD) je za Bild am Sonntag avstrijskemu kanclerju Kurzu očital, da je bilo sodelovanje v vladi z 
desnimi populisti neodgovorno. Skrajna desnica je sovražnica svobode, je dejal Maas. Predsednica CDU Annegret Kramp-
Karrenbauer je komentirala, da je afera dokaz, da so skrajno desne stranke pripravljene prodati domovino za lastne 
interese. Vodja liberalcev Christian Lindner se je v čivku vprašal, ali se namerava AfD zdaj ograditi od svobodnjakov. Glede 
na odzive AfD je jasno, da se to ne bo zgodilo. 

• Bo moral oditi tudi notranji minister Kickl? Petra Vadas. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/pogovori-se-nadaljujejo-185772.html  
Po poročanju avstrijskih medijev naj bi Kurz odstavil tudi notranjega ministra Kickla. 
 

 
Slika: Tik pred evropskimi volitvami se je Avstrija znašla v politični krizi. Foto: Leonhard Foeger Reuters 
 
Naša severna soseda je pred novimi predčasnimi volitvami, po zlomu »turkizno modre« koalicije pa vprašanje, kdo bo bo 
sestavil novo vlado, ostaja odprto. Po sobotnem razkritju korupcijske afere Ibiza, ki je povzročila avstrijsko vladno krizo, se 
danes v avstrijski prestolnici nadaljujejo pogovori med glavnimi političnimi akterji. 
Kancler Sebastian Kurz je na novinarski konferenci, ki so jo sklicali po sestanku vodstva njegove ljudske stranke (ÖVP), na 
stranko svobodnjakov naslovil številne kritike. Med drugim bo tako najverjetneje odslovil ministra za notranje 
zadeve Herberta Kickla (FPÖ), poroča Süddeutsche Zeitung. Kickl je namreč med politično nestabilnostjo za direktorja za 
javno varnost imenoval Petra Goldgruberja, strankarskega kolega iz lastnih vrst, kar naj bi nakazovalo na napačen pristop 
do politike. Kot je poudaril kurz je z imenovanjem dokazal, da v stranki niso privzeli »ustreznega zavedanja za predelavo ter 
premostitev škandala«. 
 
V popoldanskem času se bo avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen sestal še z novim predsednikom stranke 
svobodnjakov Norbertom Hoferjem ter z vodjo največje opozicijske stranke SPÖ Pamelo Rendi-Wagner. Pogovori s 
preostalimi predstavniki opozicije so napovedani za torek. Hofer je na novinarski konferenci, kjer je prisotne prvič nagovoril 
kot vodja stranke, vsebino posnetkov označil za »neoprostljivo« ter dodal, da so odgovorni že pregledali sezname donacij, ki 
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jih je stranka v preteklih letih prejela s strani različnih donatorjev. Največji zneski po njegovih podatkih niso presegali 10.000 
evrov. 
Opozicijska stranka Jetzt je med tem napovedala vložitev nezaupnice vladi. Pri tem računajo tudi na podporo svobodnjakov 
FPÖ. 
Politična kriza je v Avstrirji izbruhnila za tem, ko sta nemška časnika Der Spiegel in Süddeutsche Zeitung objavila skrivoma 
posnet skoraj sedemurni posnetek, na katerem sedaj že nekdanji podkancler in vodja svobodnjakov Heinz-Christian 
Strache domnevni ruski oligarhinji v zameno za denarno in politično podporo ponuja vladne pogodbe.  

• Kurz za razrešitev Kickla, avstrijsko vlado zapustili vsi ministri iz vrst svobodnjakov. Petra Vadas, L. Z., STA. Delo, 
Ljubljana, 20. maj 2019  

https://www.delo.si/novice/svet/pogovori-se-nadaljujejo-185772.html  
Kancler Kurz je povedal, da sta se o razrešitvi notranjega ministra že dogovorila z Van der Bellnom.  
 
Naša severna soseda je pred novimi predčasnimi volitvami. Po zlomu »turkizno modre« koalicije se bodo Avstrijci v začetku 
septembra ponovno podali na volišča, po sobotnem razkritju korupcijske afere Ibiza, ki je povzročila vladno krizo, pa se v 
avstrijski prestolnici nadaljujejo pogovori med glavnimi političnimi akterji. 
Avstrijski kancler Sebastian Kurz bo predsedniku države Alexandru Van der Bellnu zaradi korupcijskega škandala v vrstah 
avstrijskih svobodnjakov predlagal razrešitev notranjega ministra Herberta Kickla. Kot je pojasnil na novinarski konferenci 
na Dunaju, sta po škandalu nujna popolna preglednost in preiskava brez pomanjkljivosti. 
Kurz je še povedal, da sta se o razrešitvi Kickla že dogovorila z Van der Bellnom. A uradno lahko v Avstriji ministre razreši le 
predsednik države. Avstrijsko vlado so zaradi tega zapustili vsi ministri iz vrst svobodnjakov (FPÖ). 
 
Po pogovorih z ministrom Kurz je pojasnil, da je bil Kickl v času, ko je nastal sporni video posnetek, katerega objava je 
sprožila politično krizo v Avstriji, generalni sekretar svobodnjakov in je s tem tudi odgovoren za finance. A v pogovoru z njim 
je dobil občutek, da ni vedel za razsežnosti celotne zadeve, hkrati pa ni bil dovolj pozoren. 
V popoldanskem času se je avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen sestal še z novim predsednikom stranke 
svobodnjakov Norbertom Hoferjem ter z vodjo največje opozicijske stranke (SPÖ) Pamelo Rendi-Wagner. Pogovori s 
preostalimi predstavniki opozicije so napovedani za torek. Hofer je na novinarski konferenci, kjer je navzoče prvič nagovoril 
kot vodja stranke FPÖ, vsebino posnetkov označil za »neoprostljivo« ter dodal, da so odgovorni že pregledali sezname 
donacij, ki jih je stranka v zadnjih letih prejela od različnih donatorjev. Največji zneski po njegovih podatkih niso presegali 
10.000 evrov. 
Opozicijska stranka Jetzt je med tem napovedala vložitev nezaupnice vladi. Pri tem računajo tudi na podporo svobodnjakov 
FPÖ. Svobodnjaki so za agencijo APA potrdili, da bi lahko podprli nezaupnico, če bo kancler vztrajal pri odstavitvi notranjega 
ministra. 
Politična kriza je v Avstriji izbruhnila za tem, ko sta nemška časnika Der Spiegel in Süddeutsche Zeitung objavila skrivoma 
posnet skoraj sedemurni posnetek, na katerem zdaj že nekdanji podkancler in vodja svobodnjakov Heinz-Christian 
Strache domnevni ruski oligarhinji v zameno za denarno in politično podporo ponuja vladne pogodbe.  
Kaj o Strachejevi aferi pravi evropska skrajna desnica? 
Vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen je korupcijsko afero označila za »hudo napako«. 
Dejala je, da gre za človeško, a hudo napako, ki pa je bila takoj kaznovana s Strachejevim odstopom. Stranke Le Penove sicer 
v evropskem parlamentu sodeluje z avstrijskimi svobodnjaki. 
Madžarski premier Viktor Orban pa je dejal, da novega vodje FPÖ in avstrijskega prometnega ministra Norberta Hoferja ne 
bo na Madžarsko, ker se je v Avstriji »začela sezona lova«.  
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• Namesto svobodnjakov bodo v vladi strokovnjaki. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/namesto-svobodnjakov-bodo-v-vladi-strokovnjaki-185771.html  
Ker jim odstavljajo notranjega ministra, se od vlade poslavljajo vsi njegovi svobodnjaški kolegi  
 

 
Slika: Danes je bil glavni »zvezdnik« političnih dogajanj svobodnjaški notranji minister Herbert Kickl. Foto: Reuters 
 
Zaradi »afere Ibiza«, ki je odnesla vladajočo koalicijo, v severni sosedi še vedno vre. Danes so na Dunaju cel dan reševali 
vprašanje, kdo bo sploh vladal državi do predčasnih volitev v septembru, majejo pa se tudi regionalne koalicije.   
Po objavi na skrivaj posnetega videa, v katerem poleti 2017 zdaj že prejšnji predsednik svobodnjaške stranke Heinz-
Christian Strache skupaj z vodjo strankine poslanske skupine Johannom Gudenusom v vili na Ibizi ponuja korupcijske posle 
domnevni ruski vlagateljici, je Strache odstopil kot podpredsednik zvezne vlade. A to kanclerja in voditelja vladajoče ljudske 
stranke Sebastiana Kurza ni zadovoljilo. Zahteval je, naj odstopi tudi svobodnjaški notranji minister Herbert Kickl, ki bi 
moral prevzeti preiskavo o škandalu, a je bil v času, ko so bili narejeni posnetki, generalni sekretar svobodnjaške stranke. Za 
Kickla se je postavila njegova stranka, njen novi prehodni voditelj, prometni minister in nekdanji strankarski predsedniški 
kandidat Norbert Hofer pa je še pred kanclerjevo odločitvijo zagrozil, da bodo v primeru odstavke notranjega ministra iz 
vlade odkorakali vsi ministri svobodnjaške stranke. Po nocojšnjem pogovoru s predsednikom države Alexandrom Van der 
Bellnom se je Kurz  odločil. Ker Kickl ni hotel prostovoljno odstopiti, bo kancler predsedniku države predlagal, naj ga odstavi. 
Ko so novinarji Kurza vprašali, kdo bo do volitev vodil izpraznjena ministrstva, je kancler odgovoril: strokovnjaki in uradniki. 
Tak je bil že prej predlog opozicijskih socialdemokratov, a ti bi vso vlado zamenjali z eksperti. Del opozicije zahteva tudi 
glasovanje o nezaupnici vladi, v tem času, ki se je že sprevrgel v predvolilnega, pa se kaj lahko zgodi, da za nezaupnico temu, 
kar je ostalo od njihove doslej skupne vlade, glasujejo celo svobodnjaki. Kickl je že dopoldne ostro napadel svoje dosedanje 
koalicijske partnerje iz ljudske stranke, da so v preteklosti sprivatizirali notranje ministrstvo, se tudi kasneje poskušali 
vmešavati v njegovo delo, številni v ljudski stranki pa da so zamerili Kurzu, ker je njihov »tradicionalni« resor prepustil 
svobodnjakom. Po njegovih besedah je bil skupaj s sodelavci tarča številnih insinuacij, saj se številni niso mogli sprijazniti s 
tem, da so svobodnjaki v vladi, on pa vodi notranje ministrstvo. Dodal je, da so te napade pogosto vodili iz tujine. 
Afera ni presenetila le vladajoče koalicije, v zadregi se je znašla tudi nekdaj vladajoča socialdemokratska stranka, ki so ji v 
zadnjem času svobodnjaki pobrali veliko »proletarskih« glasov, zdaj pa bi morala biti glavna zmagovalka politične 
zmešnjave. A v nasprotju z liberalci iz opozicijske stranke Neos so se socialdemokrati zelo medlo odzvali. Kakor ugotavlja 
komentator časnika Standard Eric Frey, je dejstvo, da se v stranki bojijo predčasnih volitev, ker imajo »prazne kovčke« in 
»strateški problem«, kako nazaj pridobiti volivce, ki so prebegnili k svobodnjakom. Po njegovih besedah je nova voditeljica 
stranke Pamela Rendi-Wagner, »urbana akademičarka«, ki že doslej ni imela veliko avtoritete izven Dunaja, v zadnjih 
dnevih razočarala številne. »S tako šibko opozicijo si lahko svobodnjaki in ljudska stranka privoščijo še veliko škandalov in 
spodrsljajev, pa še vedno lahko z zaupanjem zrejo v bližajoče se volitve,« je Frey zaključil svoj komentar. 

• Rusi prihajajo. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/rusi-prihajajo-185097.html  
Avstrija je dokazala, da je demokratična družba, kjer umazano početje politikov ni prebavljivo, ko pride v javnost.  
Že dolgo nisem slišal tako prisrčnega smeha kot v soboto zvečer, ko sem med večerjo z zavednimi slovenskimi gostitelji iz 
avstrijskega dela Koroške dvignil kozarec in nazdravil Rusom, ker so že drugič v zadnjih sto letih severno sosedo osvobodili 
skrajno desničarskih oblasti. 
Politično napet večer je bil, saj je celo mladino bolj zanimalo, kdaj se bo na malih zaslonih končno pojavil kancler Sebastian 
Kurz, kakor to, kdo bo zmagal na evropski »popevkarijadi«. Novica o novih volitvah, ki jo je končno izustil avstrijski premier, 
je bila sprejeta skoraj tako, kakor da bi na evrosongu spet zmagala kaka njihova Conchita. 
Z razpletom, ki je sledil škandalu zaradi videoposnetka skrajno nespodobnih izjav dosedanjega podpredsednika zvezne vlade 
in voditelja svobodnjaške stranke Heinza-Christiana Stracheja, je Avstrija dokazala, da je demokratična družba, v kateri 
umazano početje politikov, ki najbrž ni nič neobičajnega, pač ni prebavljivo, ko pride v javnost. Vprašanje je, ali bi se v 
podobnem primeru kaj takšnega zgodilo na primer v kaki Sloveniji. 
Tudi v Avstriji bržkone ne bi bilo tako rigoroznih posledic, če škandala ne bi spremljale tri ključne »podrobnosti«. Prva je ta, 
da so primer razkrili »objektivni« nemški, ne pa »neuravnoteženi« avstrijski mediji, ki so po Strachejevih besedah tako ali 
tako »največje kurbe na tem planetu«. 
Druga pomembna napaka, ki jo je naredil zdaj že nekdanji voditelj svobodnjakov, je bila ta, da si je drznil tujcem ponujati 
enega od najmočnejših vzvodov avstrijske oblasti, globalno najbolj brani časnik, ki še vedno ustvarja politiko v severni 
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sosedi, čeprav ni več tako vsemogočen, kakor je bil nekoč. 
Tretji dejavnik pa so seveda ruski »osvoboditelji«. Najbrž razplet v nevtralni sosedi ne bi bil tako dramatičen, če bi Strache 
kaj podobnega ponujal kaki ameriški prijateljici sedanjih oblasti v Washingtonu, toda rusko »vmešavanje« je dandanašnji 
smrtno nevarno. In to so tako kot nekoč njihovi nacistični predhodniki zdaj na svoji koži občutili tudi avstrijski skrajni 
desničarji.                                                                                                                                                                                                                

• Strabag bo prečesal vse izgubljene posle v zadnjem obdobju. Janez Tomažič. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/strabag-bo-precesal-vse-izgubljene-posle-v-zadnjem-obdobju-185484.html  
Gradbeno podjetje je imelo lani 16,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje.  
 
Dostop do delitve poslov je lahko – kot se je pokazalo v primeru avstrijske afere – vzvod za pridobivanje politične moči. 
Podkancler Heinz-Christian Strache je v zameno za pomoč pri zagotavljanju podpore njegovi stranki ponujal poslovne 
pogodbe z vlado domnevni ruski vlagateljici. »Vzemimo Strabag kot primer, s prvo redno sejo vlade ti lahko obljubim, da 
Strabag ne bo več dobil naročil,« je mogoče slišati na posnetku. 
Strabag je mednarodno gradbeno podjetje s sedežem na Dunaju. Je med večjimi tovrstnimi podjetji v Evropi (navzoči so tudi 
v Sloveniji, lani so opravili za 58 milijonov evrov poslov). Lani so zbrali rekordnih 16,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje 
(za primerjavo: to je več, kot znaša slovenski državni proračun), pod črto jim je ostalo 353 milijonov evrov, v sistemu pa je 
zaposlenih 75.000 ljudi. Za letos ima približno 17 milijard evrov zalog gradbenih naročil. Večino poslov opravijo v Nemčiji. 
Podjetje je od leta 2007 na dunajski borzi, četrtinski lastnik je družba Raspera holding ruskega tajkuna Olega Deripaske. 
Deripaska je prišel v Strabag transparentno, prek odkupov delnic, sodeloval je tudi pri dokapitalizaciji podjetja. Strachejeva 
napoved prenosa podjetij bi lahko vplivala zgolj na avstrijsko podružnico Strabaga. Ta na leto zbere 2,5 milijarde evrov 
prihodkov in ima zaposlenih okrog 10.000 ljudi. Po pisanju Kurierja se posli Strabaga v Avstriji dobro razvijajo, saj je dobil 
posel gradnje 33-kilometrskega železniškega predora Koralm, ki povezuje Štajersko s Koroško. So pa predstavniki tega 
podjetja kot odziv na afero sporočili, da bodo temeljito proučili razpise v zadnjih letih, na katerih niso bili uspešni. 

• Beograd je ohranil vpliv na severu Kosova. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/beograd-je-ohranil-vpliv-na-severu-kosova-185821.html  
Novi župani v večinsko srbskih občinah se še niso odločili, ali bodo po zmagi na volitvah znova odstopili.  
 

 
Slika: V Prištini so dan pred lokalnimi volitvami odprli razstavo v spomin na več kot tisoč otrok, ki so bili ubiti med 
kosovsko vojno. Foto: Armend Nimani/AFP 
Državna volilna komisija je sporočila, da je včeraj na severu Kosova slavila Srbska lista, ki jo podpira Beograd. 'Volitve brez 
volitev' v štirih večinsko srbskih občinah, kjer so 'ubili' srbsko opozicijo, se lahko kmalu ponovijo, če bodo novi (stari) župani 
znova odstopili. 
Kosovski predsednik Hashim Thaçi je razpisal izredne volitve, ker so štirje župani konec lanskega leta odstopili. Po njihovih 
navedbah so se za ta korak odločili zaradi uvedbe sto odstotnih carin na srbsko blago, vpada kosovske posebne policije na 
sever Kosova in aretacij osumljenih za atentat na zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića ter poskusa umora 
podpredsednika Srbske liste Milana Radoičića.  
»Kosovo je srbsko ozemlje« 
Na volitvah so se za županske stolčke v občinah severna Kosovska Mitrovica, Zubin potok, Zvečani in Leposavič 
potegovali kandidati Srbske liste in Demokratske stranke Kosova, ki sodeluje v vladi v Prištini, in albansko skrajno 
nacionalistično gibanja Samoopredelitev. Srbska lista se je po pogovoru s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem 
odločila za udeležbo na volitvah kljub temu, da Priština ni ukinila carin in izpustila osumljenih za Ivanovićev umor na 
prostost. Vlada v Beogradu je prebivalce severa Kosova pozvala k čim višji udeležbi na volitvah, da ne bi Albanci ali njihove 
srbske marionete prevzele vodenje večinsko srbskih občin. 
Srbska opozicija je bojkotirala volitve. Glavni razlog za bojkot opozicijskega bloka Zveza za Kosovo in Metohijo sta bila 
umora dveh kandidatov za župana severne Kosovske Mitrovice, in sicer Dimitrija Janićijevića leta 2014 in Ivanoviča leta 
2018. Narodno gibanje kosovskih Srbov "Domovina" je pozvalo rojake na bojkot tudi zaradi "seperatističnih volitev", kot so 
poimenovali županske volitve. 
Kot je sporočila državna volilna komisija, so kandidati Srbske liste dosegli podporo med 90 in 96 odstotkov volivcev. Po 85 
odstotkov preštetih glasovnic je v severni Kosovski Mitrovici s 95,2 odstotka glasov zmagal Goran Rakić, v Zubinem potoku s 
94,1 odstotka glasov Srđan Vulović, v Leposaviću in Zvečanu pa sta s 96,4 odstotka glasov zmagala Zoran Todić in Vućina 
Janković. Nov je le župan Zubinog potoka, medtem ko so bili Rakić, Todić in Janković župani tudi po lokalnih volitvah leta 
2017.  
»Institucionalna suverenost Kosova« 
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Vučić je po objavi preliminarnih rezultatov poudaril, da je zmaga kandidatov Srbske liste najboljša potrditev politike 
enotnosti. Po njegovih besedah provokacije z vseh strani, naj se kosovski Srbi ne udeležijo volitev, ker je vseeno, kdo jih bo 
predstavljal, niso padle na plodna tla, ker so njihovi ljudje pokazali veliko željo, da se borijo za srbske vitalne nacionalne in 
najpomembnejše državne interese. Vučić je tik pred volitvami potrdil bojazen Prištine, da namerava Beograd preko Srbske 
liste vplivati na notranje procese na Kosovu. Kot je poudaril, se ne sramuje izjaviti, da Beograd, ki skuša najbolje delovati v 
težkih pogojih, preko Srbske liste varuje svoj vpliv na Kosovu, ki je po ustavi srbsko ozemlje. 
Todić je menil, da je enotnost Srbov preprečila, da bi Srbsko listo izbrisali s politične scene. Rakić je izpostavil neuspešen 
bojkot opozicije, Vulović odločnost Srbov, da ostanejo na svojih domovih, Janković pa je ocenil, da so Srbi na demokratičen 
in dostojanstven način pokazali, kako se branijo srbski interesi na Kosovu. Novi župani se še niso odločili, ali bodo po zmagi 
na volitvah znova odstopili, kar v Prištini vidijo kot sabotažo kosovskih institucij. Premier Ramush Haradinaj je že napovedal, 
da bo Priština v tem primeru razpisala nove volitve, po razglasitvi rezultatov pa je poudaril, da so te volitve potrdile 
institucionalno in ozemeljsko suverenost Kosova. 
Volilna udeležba je bila nekaj več kot 42-odstotna. Volitve so potekale mirno, volišča pa je, po navedbah tiskovnega 
predstavnika policije za sever Kosova Branislva Radovića, varovalo maksimalno število policistov. V soboto zvečer je bil v 
Kosovski Mitrovici s strelnim orožjem ranjen srbski državljan, ki so ga prepeljali v bolnišnico. Radović je pojasnil, da je šlo po 
do zdaj znanih podatkih za obračun, motiv pa še preiskujejo. 
Koalicija nevladnih organizacij Demokracija na delu je zabeležila več nepravilnosti, kot je družinsko glasovanje, glasovanje 
zunaj kabin in s srbskimi in ne s kosovskimi osebnimi izkaznicami ter poskusi večkratnega glasovanja. Na tretjih županskih 
volitvah v večinsko srbskih občinah po kosovskih zakonih je imelo glasovalno pravico 58.000 volivcev, leta 2017 pa se je 
volitev udeležilo 25.000 volivcev. 

• Razpuščeni vladi grozi še nezaupnica. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 21. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/razpusceni-vladi-grozi-se-nezaupnica-186091.html  
Avstrijski parlament bo težave z vodenjem države reševal šele po volitvah v evropski parlament.  
 

 
Slika: Pri predsedniku države Alexandru Van der Bellnu so si v zadnjih dnevih podajali kljuke vsi ključni avstrijski politiki. 
Foto: Reuters 
V severni sosedi se predvolilna kampanja že začenja, saj so se stranke spustile v politični spopad glede tega, kdo naj do 
predčasnih volitev sploh vodi vlado, premiera Sebastiana Kurza pa lahko naslednji teden doleti tudi glasovanje o zaupnici 
tistemu, kar mu je še ostalo od vlade. Zato je nocoj predsednik države Alexander Van der Bellen v posebnem televizijskem 
nastopu stranke pozval, naj kriznih razmer ne zlorabljajo v predvolilne namene, ampak naj raje pomislijo, kaj je dobro za 
Avstrijo. 
Če bi se po škandalu, ki ga izzval video posnetek šokantnih izjav dosedanjega predsednika doslej koalicijske svobodnjaške 
stranke Heinza-Christiana Stracheja, kancler in predsednik vladajoče ljudske stranke Kurz zadovoljil zgolj s Strachejevim 
odstopom s položaja podpredsednika vlade, bi do septembrskih predčasnih volitev Avstriji vsaj tehnično vladali dosedanji 
ministri. A ker je zahteval in sprožil tudi odpoklic svobodnjaškega notranjega ministra Herberta Kickla, so se strankarski 
tovariši tega politika solidarnostno odločili, da bodo vsi odstopili. 
Po dveurnih pogovorih s predsednikom države je odhajajoči kancler danes najavil odhod vseh dosedanjih ministrov iz 
svobodnjaške stranke, ki jih bodo zamenjali strokovnjaki in uradniki. Od tistih, ki jih je v vlado pripeljala svobodnjaška 
stranka, bo ostala le zunanja ministrica Karin Kneissl, ki ni članica stranke. Kanclerjev načrt, da bi namesto svobodnjakov 
resorje vodili strokovnjaki oziroma visoki uradniki ministrstev, je podprl predsednik države, pri katerem so si v zadnjih 
dnevih podajali kljuke vsi ključni avstrijski politiki. A voditeljica nekdaj vladajoče socialdemokratske stranke Pamela Rendi-
Wagner je zahtevala odstop vseh dosedanjih ministrov, vključno s kanclerjem, vse njihove resorje pa naj bi čez poletje vodili 
strokovnjaki. V medije so danes že pricurljala imena kandidatov, ki bi jih socialdemokrati radi videli na položaju 
»tehničnega« kanclerja. V opoziciji si glede tega niso enotni, saj v liberalnem Neosu načrt Kurza o zgolj delni dopolnitvi 
vlade s strokovnjaki podpirajo. 
Pač pa tudi v tej stranki kritizirajo odločitev, da bo posebno parlamentarno zasedanje, na katerem bodo reševali sedanjo 
krizo, šele v ponedeljek, kakor se je odločil predsednik parlamenta Wolfgang Sobotka po današnjem srečanju vodilnih 
predstavnikov ljudstva pri predsedniku države. Njegov argument je bil, da morajo prej v miru miniti volitve v evropski 
parlament, ker bi lahko razpravo o notranjepolitičnih razprtijah stranke zlorabile za evropsko kampanjo.  
Skrivalnice glede nezaupnice 
Ker je njegova beseda obveljala, se bodo poslanci zbrali šele dan po nedeljskih volitvah v evropski parlament, a na izrednem 
zasedanju lahko kanclerja Kurza doleti tudi glasovanje o nezaupnici. Ne glede na to, koga bo odhajajoči kancler postavil 
namesto svobodnjaških ministrov, opozicijska lista Zdaj zahteva to glasovanje. Ta stranka je doslej edina, ki ji javnomnenjske 

https://www.delo.si/novice/svet/razpusceni-vladi-grozi-se-nezaupnica-186091.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/05/21/o_532502_1024.jpg


45 
 

raziskave niso pokazale, da je zaradi škandala pridobila na račun svobodnjaške stranke. Ljudski stranki se je priljubljenost 
povečala, zato bi ji škodilo morebitno izglasovanje nezaupnice tistemu, kar je ostalo od vlade njihovega voditelja Kurza, ki 
hoče vse do volitev ohraniti videz sposobnega voditelja države. 
V zadregi so socialdemokrati, ki se jim je v zadnjih dnevih pokazalo, da so brez učinkovitega vodstva. Oglašali so se 
regionalni voditelji stranke, ki so se zavzemali za glasovanje o nezaupnici, na sedežu stranke pa so odgovarjali, da se bodo o 
tem odločili v naslednjih dnevih. Kakor je za avstrijski javni radio povedal politični analitik Thomas Hofer, v stranki še vedno 
razmišljajo o tem, ali bodo njihovi volivci odločitev o podpori rušitvi tako ali tako odhajajoče vlade dojeli kot »zrelo«. 
Podobno igro zavlačevanja se gredo svobodnjaki, ki so že v ponedeljek namignili, da utegnejo tudi sami glasovati za 
nezaupnico svojim dosedanjim koalicijskim ministrskim kolegom. Danes zjutraj so nekateri novinarji v tem smislu navajali 
tudi izjave Kickla, a so kasneje iz vodstva stranke sporočili, da so jih narobe razumeli. Novi prehodni voditelj svobodnjakov, 
dosedanji prometni minister in nekdanji predsedniški kandidat stranke Norbert Hofer je povedal, da se v stranki še niso 
odločili, njihova odločitev pa da bo odvisna od tega, kaj se bo dogajalo v naslednjih dnevih. V Neosu so izjavili, da glasovanju 
o nezaupnici nasprotujejo. 

• Črna gora je ena od najmlajših držav na svetu. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 21. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/crna-gora-je-ena-od-najmlajsih-drzav-na-svetu-186273.html  
Ker za podporo neodvisnosti ni bila potrebna vsaj dvetretjinska večina, je Črna gora še vedno globoko politično 
razdeljena.  
 

 
Slika: Delovnega srečanja o Zahodnem Balkanu, ki sta ga sklicala nemška kanclerka Angela Merkel in francoski 
predsednik Emmanuel Macron, se je udeležil tudi črnogorski predsednik Milo Đukanović. Foto: Michael Sohn/AFP 
 
Črna gora danes praznuje 13. obletnico obnove neodvisnosti. Črnogorci so se na današnji dan na referendumu večinsko 
odločili, da bodo zapustili tedanjo državno skupnost s Srbijo. Po osamosvojitvi 3. junija 2006 je tako postala Črna gora ena 
od najmlajših držav na svetu. 
Pred izrekanjem ljudstva je črnogorski parlament v dogovoru z EU sprejel zakon o referendumu. Za njegov uspeh je bilo 
potrebno, da ga podpre 55 odstotkov volivcev udeležencev referenduma. Za predsednika republiške referendumske 
komisije je bil izbran Slovak František Lipka. Po njenih podatkih je imelo glasovalno pravico 484.718 
državljanov. Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali ste za to, da Črna gora postane neodvisna država s polno priznano 
mednarodnopravno subjektiviteto?«  
Razpad Srbije in Črne gore 
Ker za podporo neodvisnosti ni bila potrebna dvetretjinska ali plebiscitarna večina, je Črna gora še vedno globoko politično 
razdeljena. Za neodvisnost je bila večina Črnogorcev, ki pa jih je manj kot 45 odstotkov. Tedanja črnogorska oblast na čelu s 
premierom Milom Đukanovićem je dosegla potrebno večino s pomočjo muslimanske, albanske in hrvaške manjšine. Po 
zadnjem popisu je v Črni gori skoraj 12 odstotkov Bošnjakov in Muslimanov, nekaj manj kot pet odstotkov Albancev in 
dobrih šest odstotkov Hrvatov. Proti razpadu državne skupnosti Srbije in Črne gore je bila srbska manjšina, ki šteje skoraj 29 
odstotkov prebivalstva. 
Črnogorski parlament je pod vodstvom tedanjega predsednika Ranka Krivokapića potrdil uradne izide referenduma, v 
skladu s katerimi je za neodvisnost glasovalo 55,5 odstotka črnogorskih volivcev, proti pa jih je bilo 44,5 odstotka. Nato so 
vsi navzoči poslanci podprli še deklaracijo o razglasitvi neodvisne države. S tem je v Evropi nastala nova država, državna 
skupnost Srbija in Črna gora pa je po pičlih treh letih prenehala obstajati. Slavnostno sejo je 
bojkotirala črnogorska opozicija, ki ni priznala rezultatov referenduma. Na njej tudi ni bilo tedanjega srbskega premiera in 
predsednika Vojislava Koštunice in Borisa Tadića.  
Večina podpira vstop v EU 
Črna gora je sredi leta 2017 uradno postala članica zveze Nato, postala pa je tudi novi paradni konj širitve EU. Po rezultatih 
zadnjih javnomnenjskih raziskav več kot 60 odstotkov Črnogorcev podpira vstop države v EU. Anketa Centra za demokracijo 
in človekove pravice Črne gore (Cedem) še ugotavlja, da tretjina anketirancev ocenjuje, da Črna gora napreduje na evropski 
poti skladno z okoliščinami, in pričakuje njen vstop v EU do leta 2025. Največ nasprotnikov evrointegracije je med revnimi in 
v zasebnem sektorju, zlasti v osrednjem delu države, podporniki pa so praviloma bolje informirani in menijo, da EU finančno 
podpira Črno goro. 

• Van der Bellen imenoval člane prehodne vlade. STA. Delo, Ljubljana, 22. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/znana-imena-novih-ministrov-avstrijske-vlade-187186.html  
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Novi ministri so nadomestili dosedanje ministre iz vrst svobodnjakov (FPÖ). Dosedanja vladajoča koalicija med ljudsko 
stranko (ÖVP) in FPÖ je s tem uradno končana.  
 

 
Slika: Alexander Van der Bellen. Foto: Leonhard Foeger/Reuters 
 
Na Dunaju so danes potrdili imena novih ministrov avstrijske vlade, strokovnjakov, ki so nasledili ministre iz vrst 
svobodnjakov (FPÖ). Notranji minister je tako postal nekdanji predsednik avstrijskega vrhovnega sodišča, upokojeni 65-letni 
Eckart Ratz. Ministrstvo za socialo je v rokah nekdanjega visokega uradnika in pravnika, 67-letnega Walterja Pöltnerja, na 
čelu ministrstva za infrastrukturo je dosedanja šefica avstrijske družbe za nadzor letalskega prometa Austro Control, 36-
letna Valerie Hackl, obrambni resor bo vodil dosedanji namestnik načelnika generalštaba avstrijske vojske, 59-letni Johann 
Luif. Novi podkancler je postal dosedanji finančni minister Hartwig Löger iz ljudske stranke (ÖVP) 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je tako danes v skladu s proceduro imenoval nove člane avstrijske prehodne 
vlade, ki je nato po imenovanju tudi prisegla. Dosedanja vladajoča koalicija med ljudsko stranko (ÖVP) in FPÖ je s tem 
uradno končana. 
Nova avstrijska vlada tako velja za manjšinsko vlado ÖVP, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Spremembe v avstrijski vladi so posledica afere Ibiza, zaradi katere je predsednik države v torek odstavil notranjega ministra 
Herberta Kickla ter soglašal z odhodom ostalim svobodnjakov iz vlade, ki so se predhodno za to odločili. 
 
Van der Bellen je v govoru pred prisego novo prehodne vlade nove ministre opozoril na bistvo parlamentarne demokraciji, 
ki je v »iskanju in vzpostavitvi večine na eni strani ter zaščiti manjšine na drugi strani«, ter se zavzel proti »absolutni 
uveljavitvi lastnih pozicij«. Zavzel se je tudi za vzpostavitev zaupanja in pripravljenost na kompromis. 
Kot največje izzive nove avstrijske vlade je avstrijski predsednik omenil podnebno krizo, digitalizacijo ter predvsem »delo na 
Evropi«. 
»Združena Evropa je najboljša ideja, ki smo jo Evropejke in Evropejci kadarkoli imeli,« je poudaril ter se zavzel, da Avstrija 
prevzame konstruktivno vlogo znotraj EU in aktivno sodeluje pri nujnih reformah in spremembah. 
Kot nadaljnja izziva je omenil tudi brexit ter usmeritve po evropskih volitvah. »Za vse to potrebujemo močno in delujočo EU 
in naš avstrijski prispevek,« je še dejal Van der Bellen. 
Minuli teden je v javnost prišel videoposnetek, na katerem je videti, da je Strache pred volitvami leta 2017 v zameno za 
pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska 
vlagateljica ter da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov. Pri tem je priznala, da je denar sumljivega izvora. V 
posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, je poleg Stracheja videti še 
njegovo soprogo ter Gudenusa.  
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• Slovenija in Hrvaška bi lahko skupaj igrali pomembnejšo vlogo v Evropski skupnosti. Simona Fajfar. 23. maj 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-in-hrvaska-bi-lahko-igrali-pomembnejso-vlogo-v-evropski-skupnost-
187437.html  
Nekdanja predsednika na Škrabčevi domačiji  
 

 
Slika: Po 19 letih sta se v javnosti, na pogovornem večeru pod naslovom Spomini na demokratične spremembe: 30 let 
pozneje, spet srečala Milan Kučan, prvi predsednik samostojne republike Slovenije in Stjepan Mesić, nekdanji predsednik 
republike Hrvaške. Foto: Voranc Vogel 
 
Hrovača – Po 19 letih sta se v javnosti, na pogovornem večeru pod naslovom Spomini na demokratične spremembe: 30 let 
pozneje, spet srečala Milan Kučan, prvi predsednik samostojne republike Slovenije in Stjepan Mesić, nekdanji predsednik 
republike Hrvaške. 
»Druživa se še iz časov Jugoslavije,« je na začetku pogovora v Skednju Škrabčeve domačije povedal Stjepan Mesić, ki je 
potem s sogovornikom obujal spomine na čas, ko sta Slovenija in Hrvaška tesno sodelovali. »Sodelovanje je bilo sijajno,« je 
potrdil  Mesić, saj so se politiki dogovarjali praktično o vsem, tudi o terminih referendumov, razglasitve osamosvojitve: 
»Kučan je takrat govoril, da sedaj, ko se odlično razumemo, uredimo nujna vprašanja, ki jih sicer v dvajsetih letih ne bomo, 
na primer o meji.« 
Ideja o konfederaciji 
Takrat je bilo jasno, da Jugoslavija razpada, saj je bila po Titovi smrti več kot očitna politična, moralna in gospodarska kriza, 
ki se je samo še poglabljala. Prizadevanja politikov iz Slovenije in Hrvaške, da ob vedno večjih razhajanjih ne bi prišlo do 
prelivanja krvi, so bila v smeri, da bi Jugoslavijo spremenili v asimetrično federacijo ali v konfederacijo. Konfederacija, za 
katero se je zavzemal Kučan, bi bila samo prehodna oblika oziroma način, da bi se države mirno razšle. Tega niso razumeli v 
tujini, je dejal Milan Kučan: »Svet se je zavedal, da je Jugoslavija pokrov, ki pokriva Balkan. Zato so ta konflikt želeli ohraniti 
kot lokalni in ne mednarodni problem. Svet se še danes tako obnaša.« 
Takrat, od leta 1989 pa do 1990, je bilo obdobje tesnega sodelovanja in prijateljstva med Slovenijo in Hrvaško. Potem pa so 
šle stvari narazen, je povedal Kučan, ki je poleg skrivnih dogovarjanj takratnih predsednikov Hrvaške in Srbije, Franje 
Tuđmana in Slobodana Miloševića. Med vzroke za vedno večje razhajanje Slovenije in Hrvaške je naštel prodajo orožja, 
nerazumevanje, da se bo vojna iz Slovenije preselila na Hrvaško in vojna proti Bosni in Hercegovini, ki je bila vodena iz 
Beograda in Zagreba. »Namerno pravim vojna proti Bosni in Hercegovini,« je razložil Milan Kučan, ki bi – če bi še enkrat bil v 
takratnih časih -, ravnal podobno, »a bi manj zaupal«. 
Pogled naprej 
Prijateljski odnosi so minili, zaupanje pa je težko povrniti, je dejal nekdanji slovenski predsednik, ki se je bolj kot v preteklost 
ukvarjal s sedanjostjo: »Slovenija in Hrvaška nimata na ravni Evropske skupnosti nobene skupne iniciative. Pa bi lahko 
sodelovali s pobudami, ki niso povezane le z Balkanom, ampak tudi z drugimi temami, kot je varovanje Jadrana, energijska 
politika in drugo.« Evropa je v krizi, tudi zato, ker se nihče več ne vpraša, kaj je naš temeljni interes: »Tudi Jugoslavija je bila 
večnacionalna država in iz tega primera bi se morali učiti.« 
 

 
Slika: Udeleženci na pogovornem večeru pod naslovom Spomini na demokratične spremembe.  Foto Voranc Vogel  
Če bi Slovenija in Hrvaška danes imeli zrele politike, bi se srečali brez medijev in pompa in se začeli pogovarjati. »Če je 
arbitraža prevroča tema, bi lahko iskali rešitve o vprašanjih ribičev v Piranskem zalivu, izhodu na morje, repetiroju na Sveti 
Geri,« je razložil Stjepan Mesić. To je pomembno zato, ker odnosi v regiji niso dobri, nekdanja predsednika pa sta še posebej 
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izpostavila Bosno in Hercegovino ter Kosovo. 
Pomen sodelovanja 
Problem Evrope je tudi v tem, da ne oblikuje jasnih stališč, je dejal  Milan Kučan, ki je izpostavil primer glasovanja o Orbanu. 
Razmere v Bosni in Hercegovini pa bi Evropa rešila tako, da se Zagreb in Beograd ne bi več vmešavala, prebivalcem – Srbom 
in Hrvatom - pa bi dali jasno vedeti, da so državljani Bosne in Hercegovine in da je njihovo glavno mesto Sarajevo. »Evropska 
unija mora Bosno in Hercegovino usposobiti, da bo iz nefunkcionalne države začela delovati kot država, drugi pogoj pa je, da 
bo začela izpolnjevati pogoje za sprejem v Evropsko unijo.« V preteklosti je mednarodna skupnost naredila napako, je 
opozoril Kučan, da ni spoštovala načela, da se spremembe ozemelj, ki so bila posledica vojnih dejanj, ne bodo upoštevala in 
da je Bosna in Hercegovina država treh narodov. »Kdo ima za vse to pogum? Vojna je tam latentno stanje,« je dejal Kučan. 
 
Vprašanje je, ali gre Evropa v smer reševanja problemov, se je strinjal Stjepan Mesić: »Evropa danes dovoli populizem, 
nacionalizem, bujenje fašizma.« Evropa tudi ni igralec na svetovni ravni, sta opozorila nekdanja predsednika, ki sta 
izpostavila, da posamezne države, tudi Nemčija ali Francija, nimajo te vloge. »Evropa, ki je kot celotna največje 
gospodarstvo na svetu, je lahko kot celota tudi pomembna na svetovnem političnem parketu, kot združena Evropa. Toda 
brez evropskih držav, ki sedaj niso v Evropski uniji, ne bo močna. Zato bi Slovenija in Hrvaška morali pomagati državam, da 
sprejmejo pogoje in standarde za vstop v Evropsko unijo,« je bil jasen Milan Kučan. 

• »Evroravnodušnost« in ne evroskepticizem. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 23. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/evroravnodusnost-in-ne-evroskepticizem-186430.html  
Po mnenju anketirancev naša soseda z vstopom v EU ni veliko pridobila niti izgubila.  
 

 
Slika: Nekateri analitiki vidijo Andreja Plenkovića, ki ima podobne poglede na EU kot Angela Merkel, kot enega izmed 
prihodnjih visokih bruseljskih funkcionarjev. Foto: Damjan Tadić/Cropix 
 
Na Hrvaškem evroskepticizem izstopa manj kot v drugih evropskih državah. Populistične stranke, kot je Živi zid, ga niso 
mogle spraviti na dnevni red volilne kampanje. Javnomnenjske raziskave kažejo, da bo na volitvah v evropski parlament 
dobila največ glasov desnosredinska HDZ. 
Hrvaško od vstopa v EU zaznamuje »evroravnodušnost«, odpor do EU ali izstop te države iz EU pa je obrobna politična 
opcija. Politologinja Marijana Grbeša je to stanje povezala s splošno apatijo, občutkom nemoči in nezaupanjem v politične 
elite, stranke, vlado in parlament. Po mnenju večine anketirancev Hrvaška z vstopom v EU ni niti veliko pridobila niti 
izgubila. 
Močno izražen nacionalni naboj 
Mediji in tradicionalne politične institucije ne informirajo dovolj ljudi o koristih članstva v EU. Po oceni Marijane Grbeša je to 
pomanjkljiva komunikacija, državljani pa so šele v volilni kampanji izvedeli, kaj so evropski skladi, koliko denarja dobi iz njih 
Hrvaška in kakšne prednosti prinašajo mobilnost, delo in študij v EU. Posledica tega je, da ima ta država poleg Slovaške 
najnižjo udeležbo na evropskih volitvah. Po mnenju večine anketirancev so volitve nepomembne. 
Ankete so pokazale, da le redki Hrvati vedo, koliko poslancev sedi v evropskem parlamentu, zaradi česar ne morejo realno 
oceniti moči hrvaških poslancev. Zaradi velikega nezaupanja v nacionalno politiko in izvršno oblast, ki sprejema zakone, 
nekateri v evropskih institucijah vidijo možnost pravičnejše ureditve. Vsekakor so evropske volitve na Hrvaškem 
drugorazredne. 
V tej državi je zelo izražen nacionalni naboj. Ko gre za varovanje nacionalnih interesov, hrvaški poslanci v evropskem 
parlamentu strnejo vrste. HDZ brez zadržkov podpre tako SDP, ko se bori za enakopravnost hrvaških proizvodov, kot 
Amsterdamsko koalicijo ali Most, ki se zavzemata za enako kakovostno zdravstvo, poslanci pa poudarjajo, da Hrvaška ne 
sme postati drugorazredna država v EU. Tudi populistični politiki redko kažejo s prstom na EU kot na sovražnika in grozečo 
nevarnost. Med relevantnimi političnimi opcijami je desni populizem, ki se ga boji vsa Evropa, slabo zastopan. Marijana 
Grbeša je iz tega sklepala, da nacionalizem ni vedno tudi populizem, na Hrvaškem pa porast nacionalizma ni povezan z 
rastjo evroskepticizma. 
 
Boj za vsak konservativni glas 
Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah bo na Hrvaškem slavila desna sredina. HDZ bo dobila pet poslancev, levosredinska 
SDP tri, levosredinska liberalna Amsterdamska koalicija, evroskeptična stranka Živi zid in neodvisna lista Most pa lahko 
računajo na po enega poslanca. Po anketi agencije Oraclum, v kateri so vprašali sodelujoče, kdo bo zmagal, in ne, za koga 
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bodo glasovali, naj bi HDZ dobila celo šest poslancev. 
Agencija Promocija plus za HRT in agencija Oraclum za N1 TV sta izvedli anketi pred velikim predvolilnim zborovanjem HDZ s 
kanclerko Angelo Merkel in vodilnim kandidatom Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednika evropske komisije 
Manfredom Webrom ter obiskom podpredsednika evropske komisije in vodilnega kandidata Stranke evropskih socialistov 
za to funkcijo Fransa Timmermansa pri SDP. 
Po oceni bruseljskega portala Politico je hrvaški premier Andrej Plenković ljubljenec EPP, nemški analitiki pa kanclerkin 
obisk postavljajo v kontekst večanja podpore Webru in HDZ na prihajajočih volitvah. Po njihovem si je tudi kanclerka 
prizadevala za to, da bi njeno dosedanjo politiko podprla konservativna krščanskodemokratska večina, ki se bo soočila s 
pričakovano več evroskeptičnimi in populističnimi poslanci tudi v novi sestavi evropskega parlamenta. Štel bo vsak glas. 
Hrvaški analitiki so prepričani, da EPP vidi v Plenkoviću, ki da ima s kanclerko podobne poglede na smisel in prihodnost EU, 
enega izmed prihodnjih visokih funkcionarjev EU. 
Po kanclerkinih besedah v EU obstajajo struje, ki prihajajo iz različnih smeri in prezirajo skupne evropske vrednote ter si 
želijo uničiti EU. Poudarila je, da se je proti temu treba odločno boriti, in ocenila, da so mir, varnost in svoboda pomembni v 
boju proti vsakovrstnemu populizmu. Po njenem Hrvaška in Nemčija stopata po tej poti. Kanclerka je obljubila naši južni 
sosedi, da se bo v prihajajočem mandatu evropske komisije pridružila schengenskemu območju. 
Timmermans vidi v možnem povolilnem sodelovanju z EPP težavo v tem, da si konservativci ne želijo sprememb v EU in da 
se ves čas spogledujejo s skrajno desnico. Poudaril je, da se zavzema za oblikovanje progresivne večine v evropskem 
parlamentu, vključno z grškim premierom Aleksisom Ciprasom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.  

• V javnosti nove podrobnosti afere Ibiza. L. Z., STA. Delo, Ljubljana, 23. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/v-javnosti-nove-podrobnosti-afere-ibiza-187460.html  
Afero je domnevno pomagal načrtovati svetovalec za varnost z Dunaja, ki je bil nazadnje vodilni družabnik detektivske 
agencije v Münchnu.  
 

 
Slika: Afera je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Foto: AFP 
 
Potem ko je avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen v sredo imenoval člane prehodne vlade, so se pojavile nove 
podrobnosti avstrijske afere Ibiza, zaradi katere so morali svobodnjaki FPÖ zapustiti vladajočo koalicijo z ljudsko stranko 
(ÖVP). Afero je domnevno pomagal načrtovati svetovalec za varnost z Dunaja, ki je bil nazadnje vodilni družabnik 
detektivske agencije v Münchnu. 
Po poročanju avstrijskih medijev se je menda prav on pretvarjal za spremljevalca domnevne ruske bogatašinje ter pred tem 
načrtoval in izvedel celotno operacijo. Detektiv je menda dober znanec dunajskega odvetnika, ki je po navedbah bivšega 
vodje poslanske skupine FPÖ Johanna Gudenusa pripravil prvo srečanje, je v sredo poročala avstrijska tiskovna agencija 
APA. 
Gudenus je že v torek izjavil, da začetki afere Ibiza domnevno segajo do 24. marca 2017, ko so se v nekem lokalu v središču 
Dunaja prvič srečali domnevna nečakinja ruske bogatašinje, njen posrednik iz Nemčije ter dunajski odvetnik. 
Avstrijski strokovnjak za varnost Sascha Wandl je poleg tega za avstrijske medije dejal, da je na videoposnetku prepoznal 
svojega nekdanjega poslovnega partnerja, ki ga je sam vpeljal v področje vohunjenja. Poleg tega je zelo verjetno, da je prav 
on seznanil svojega nekdanjega poslovnega partnerja z dunajskim odvetnikom. Sam je menda iz tovrstnih poslov izstopil 
leta 2016 in tudi nima podrobnosti, ali je pri videoposnetku iz afere Ibiza šlo za politično zaroto ali poskus, da bi s pomočjo 
videoposnetka zaslužili, poroča nemška tiskovna agencija DPA. 
 
 
Prejšnji teden se je v javnosti pojavil videoposnetek, na katerem je videti, da je donedavni vodja FPÖ Heinz-Christian 
Strache pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki ponujal poslovne pogodbe 
z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica ter da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov. Ob tem je 
priznala, da je denar sumljivega izvora. V posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki je bil domnevno posnet v vili na 
španskem otoku Ibiza, je poleg Stracheja videti še njegovo soprogo ter nekdanjega vodjo poslanske skupine FPÖ Gudenusa. 
Afera je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler Sebastian Kurz je po 
njihovem odhodu na njihove ministrske položaje imenoval strokovnjake in Avstrija je dobila prehodno vlado. Strache sam je 
po aferi odstopil kot predsednik stranke, Gudenus je zapustil stranko.  

• Novi Orbánovi zmagi naproti. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 23. maj 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/novi-orbanovi-zmagi-naproti-186429.html  

https://www.delo.si/novice/svet/v-javnosti-nove-podrobnosti-afere-ibiza-187460.html
https://www.delo.si/novice/svet/znana-imena-novih-ministrov-avstrijske-vlade-187186.html
https://www.delo.si/novice/svet/napad-na-putinove-trojanske-konje-185628.html
https://www.delo.si/novice/svet/novi-orbanovi-zmagi-naproti-186429.html


50 
 

Vladajoči stranki Fidesz se obeta še več sedežev v evropskem parlamentu.  
 

 
Slika: Madžarska opozicija je zaradi afere Ibiza zahtevala preiskavo proti premieru Viktorju Orbánu. Foto: Reuters 
 
Škandalozni posnetki, ki so povzročili vladno krizo v Avstriji, so odmevali tudi v sosednji Madžarski, kjer je opozicija 
zahtevala preiskavo proti premieru Viktorju Orbánu, ki ga v razvpitem videu tudi omenjajo. A mu ne preti resna grožnja, 
njegovi stranki Fidesz pa so napovedali, da bo na volitvah v evropski parlament prepričljivo zmagala. 
Med nasprotniki predsednika madžarske vlade je povzročil največ razburjenja del posnetka, v katerem zdaj že nekdanja 
politika avstrijske svobodnjaške stranke v vili na Ibizi ponujata domnevni ruski vlagateljici, naj kupi polovični delež tabloida 
Kronen Zeitung. »Hočemo zgraditi takšno medijsko prostranstvo, kakršno je zgradil Orbán,« je izjavil prejšnji avstrijski 
podkancler Heinz-Christian Strache. Navedel je primer »velikega igralca«, avstrijskega poslovneža Heinricha Pecino, ki je »v 
zadnjih 15 letih za Orbána kupil vse madžarske medije ter mu jih podredil«. Da je bil zaradi Pecinove prevare pozneje v 
domovini obsojen, Strache ni govoril, so pa zaradi Orbánove »posredne« vpletenosti poslanci desničarske opozicijske 
stranke Jobbik zahtevali posebno sejo parlamenta. 
V Avstriji je afera Ibiza povzročila resne premike v ljudskem razpoloženju, svobodnjaki, ki so jim prej napovedovali, da bodo 
imeli v evropskem parlamentu še kakega poslanca več, pa bi lahko konec tedna doživeli hladen tuš. V Orbánovi stranki 
nimajo takšnih strahov. Javnomnenjske raziskave že dlje vztrajno kažejo, da imajo več kot polovično podporo med volivci, v 
Fideszu, ki ima zdaj 12 od 21 madžarskih poslanskih sedežev v Strasbourgu, pa se nadejajo, da bosta v novi sestavi 
evropskega parlamenta sedela še dva. 
Migracija je ključ do zmage 
»To bodo najpomembnejše evropske volitve, odkar jih imamo,« je pred dnevi izjavil predsednik parlamenta László Kövér. 
Skupini starejših privržencev je na predvolilnem shodu v predmestju Budimpešte razložil, da bodo na volitvah odločali o 
svoji prihodnosti. »Vprašanje migracije bo odločilo o bodočnosti Evrope,« je bil bolj natančen dolgoletni sodelavec 
madžarskega premiera, ki je bil leta 1988 eden od soustanoviteljev zdaj vladajoče stranke Fidesz. Tako meni tudi večina 
Madžarov, če je verjeti nedavnim rezultatom raziskave Eurobarometer o tem, kaj je za ljudi na stari celini najbolj pereč 
problem, s katerim se mora spopasti Evropska unija. 
Na Madžarskem, kjer so v času begunske krize med prvimi postavili protipribežniške ograje na meji, so vprašanje migracije 
rešili tako, da so si ta teden prislužili ostro kritiko Sveta Evrope. Na 37 straneh poročila, ki ga je podpisala komisarka za 
človekove pravice pri tej mednarodni organizaciji Dunja Milatović, je precej obtožb zaradi »stigmatizacije« in 
»kriminalizacije« delovanja nevladnih organizacij ter zmanjševanja enakopravnosti med spoloma, a Madžarsko je največ 
graje doletelo prav zaradi obravnavanja pribežnikov oziroma prosilcev za azil. 
V Svetu Evrope so obtožili Madžarsko kratenja človekovih pravic in uporabe protimigrantske retorike, ki med prebivalstvom 
spodbuja ksenofobične predsodke, strah in sovraštvo. V poročilu so opozorili na pretirano uporabo policijske sile proti 
pribežnikom ter ugotovili, da na Madžarskem vlada »sistemsko zavračanje prošenj za azil«. Madžarsko zunanje ministrstvo 
se je takoj odzvalo in na 18 straneh odgovora ovrglo obtožbe Sveta Evrope.  
  

https://www.delo.si/novice/svet/ko-ti-krona-pade-z-glave-185485.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/05/22/o_532892_1024.jpg


51 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• KPK ob ravnanju Horvatha ostra do njega in do DZ; preverja nezdružljivost funkcije vseh poslancev. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 17. maj 2019  

https://www.dnevnik.si/1042886506/slovenija/kpk-ob-ravnanju-horvatha-ostra-do-njega-in-do-dz-preverja-
nezdruzljivost-funkcije-vseh-poslancev  
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je glede na ravnanje poslanca Ferenca Horvatha, pri katerem je ugotovila 
nezdružljivost funkcije, začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ravnanje Horvatha, ki da 
poskuša izkoristiti pravno praznino, ter tudi ravnanje DZ, ki to podpira, je po mnenju KPK nedopustno. 
 

 
Slika: Ferenc Horvath. Foto: Tamino Petelinsek/STA  
 
"Ravnanje, ko poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v 
skladu s pričakovano integriteto posameznika - funkcionarja in je nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot 
voljeni predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega ravnanja najvišjega predstavnika oblasti," so v današnjem 
sporočilu za javnost kritični na KPK. Prav tako je po njihovi oceni nedopustno, da "DZ s svojimi (ne)aktivnostmi takšno 
ravnanje podpira". "Tako ravnanje namreč ustvarja podlago uveljavljanju zelo nevarne prakse, ki ustvarja dvom v temelje 
pravne države ter enakost pred zakonom," so opozorili. 
KPK je namreč ugotovila, da je poslanec Horvath s tem, ko je tudi predsednik pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti, v nezdružljivosti opravljanja funkcije. Zato je poslanca pozvala, da v roku 15 dni od prejema opozorila odpravi 
nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. Rok se mu izteče v ponedeljek, poslanec Horvath pa se še ni izrekel o tem, kaj bo 
storil. Če nezdružljivosti ne bo odpravil, bodo nadaljnji koraki na strani mandatno-volilne (MVK) komisije DZ. KPK je vzela 
pod drobnogled tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta. Iz ugotovitev KPK izhaja, da je bilo do 
aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Komisija je danes poudarila, da se pri vprašanjih glede nezdružljivosti funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti 
in o prepovedi članstva in dejavnosti v primerih, ki jih zakon o poslancih ne ureja, uporabijo določbe zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 
KPK tako poudarja, da so pogoji za prenehanje mandata Horvatha že izpolnjeni, saj nezdružljivosti funkcij ni odpravil v 
zakonsko določenem roku 90 dni. Skladno s pričakovano integriteto funkcionarja bi poslanec nezdružljivost moral že sam 
odpraviti v zakonskem roku oz. se ob izdanem opozorilu ustrezno odzvati. Prav tako komisija tudi od DZ pričakuje ravnanje v 
skladu z zakonom. Tak rok sicer določa 12. člen zakona o poslancih. MVK sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za 
razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja 
je bil šest glasov za in deset proti. Poleg Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. 
Vodja zakonodajno-pravne službe DZ 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 po njihovem mnenju ni pravne podlage. 
"Glede na dogajanje v zadnjih dneh v zvezi z ugotovljeno kršitvijo poslanca Horvatha zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij 
se postavlja pod spoštovanje ne samo pravne države, temveč tudi integriteta posameznikov, ki predstavljajo zakonodajno 
vejo oblasti in so eni najpomembnejših funkcionarjev v državi, voljenih s strani ljudstva, katerega predstavniki so," pa so 
danes navedli na KPK. 
KPK ob tem poudarja, da ni dolžna ob vsakokratnem nastopu novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja 
funkcij novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem. Glede na ravnanje Horvatha pa je, kot so 
navedli, KPK začela s postopkom ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev skladno z dopolnjenim sistemskim 
pojasnilom. 
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• Vlada išče rešitve za podjetnika, ki ne želi pomoči. Tomaž Klipšteter. Dnevnik, Ljubljana, 17. maj 2019 
https://www.dnevnik.si/1042886412/slovenija/vlada-isce-resitve-za-podjetnika-ki-ne-zeli-pomoci-  
Izvedba načrta, s katerim bi vlada podjetniku s Hotize izplačala 200.000 evrov finančne spodbude, ker se je njegov obrat 
po arbitražni razsodbi o meji znašel delno na hrvaških tleh, se je zapletla. 
 

 
Slika: Vlada išče rešitve za podjetnika, ki ne želi pomoči. Foto: Bojan Velikonja 
 
Vlada Marjana Šarca na včerajšnji seji ni obravnavala predloga za uvrstitev novega projekta v veljavni načrt razvojnih 
programov za obdobje 2019–2022, ki na obravnavo čaka že deset dni. Vsebina gradiva, ki ga je predlagal minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, namreč ni več usklajena z dejanskimi razmerami, smo v sredo poročali 
v Dnevniku. 
Zapletlo se je pri dogovorjenem dodeljevanju finančne spodbude prekmurskemu podjetniku, lastniku betonarne na Hotizi, 
ki se je po arbitražni razsodbi o meji znašla delno na hrvaških tleh. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
podjetniku odobrilo državno pomoč, da bo lahko zaprl obrat in se preusmeril v drugo dejavnost. On pa pravi, da pomoči 
noče več. 
Novico so prebrali tudi na ministrstvu, kjer so še istega dne stopili v stik z Damijanom Balažicem, direktorjem podjetja 
Betonski izdelki Balažic. Predstavniku ministrstva je povedal, da so se po oddaji vloge okoliščine zanj spremenile. »Na 
ministrstvu tako iščemo ustrezne rešitve in se bomo v prihodnjih dneh tudi sestali z vlagateljem,« so nam pojasnili. Kakšna 
bo usoda predloga sklepa, ki ostaja v obravnavi vlade, niso podrobneje pojasnili. 
Balažic je edini prosilec za državno pomoč 
Iz gradiva v vladni obravnavi je razvidno, da je ministrstvo januarja letos odobrilo podjetju Balažic državno pomoč do skupne 
višine 200.000 evrov, in sicer za stroške izgradnje vinske kleti z restavracijo in za subvencioniranje stroškov za tekoče 
poslovanje. Da bo lahko ministrstvo prevzelo te dodatne finančne obveznosti, mora vlada projekt vključiti v načrt razvojnih 
programov. 
Balažic je bil doslej edini podjetnik, ki je pristojnemu direktoratu za regionalni razvoj poslal vlogo za dodelitev finančne 
spodbude kot nujni ukrep regionalne politike v posebnih nepredvidljivih okoliščinah, ki so posledica uveljavljanja arbitražne 
razsodbe. 
V svoji vlogi je Balažic napovedal, da se podjetje zaradi arbitražne razsodbe ne bo več ukvarjalo s proizvodnjo betonskih 
izdelkov in da selitve betonarne v Slovenijo ne morejo zagotoviti z lastnimi sredstvi. Balažic bo opustil dejavnost betonarne 
in jo zaradi težav z mejo že zapira, je še zapisal v vlogi, s finančno spodbudo pa bi v Lendavskih goricah zgradil vinsko klet z 
restavracijo, sobami za prenočišče in mini velnesom. 
Pogodba pripravljena, denarja še ni prejel 
Ministrstvo je ocenilo, da je njegov načrt zapiranja betonarne in sočasnega prehoda v vinogradniško-turistični posel v 
Lendavskih goricah smiseln in gospodaren, zato mu je dodelilo finančno spodbudo do skupne višine 200.000 evrov. Denarja 
še ni prejel, so pa na ministrstvu že pripravili osnutek pogodbe, na podlagi katere bi lahko Balažic vlagal zahtevke za izplačilo 
sredstev. Kot že rečeno, si je podjetnik zdaj premislil. V pogovoru za Dnevnik je trdil, da o finančni spodbudi države ne ve 
ničesar, in vztrajal, da betonarne ne bo zaprl. Ker po njegovem prepričanju meja še zmeraj ni zakoličena, nima razloga, da bi 
ukinjal proizvodnjo na slovenskem ozemlju in odpuščal zaposlene.  
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• #video Posnetki z Ibize spodnesli avstrijsko vlado. Vesna Vaupotič. Dnevnik,  Ljubljana, 18. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886586/svet/avstrijski-podkancler-stracheja-ujeli-pri-korupciji  
Že po nekaj stavkih, ki jih je okoli 20. ure pred kamerami izrekel avstrijski kancler Sebastian Kurz, je bilo mogoče uganiti, 
da bodo Avstrijci odšli na predčasne volitve.  
 
Večurna posvetovanja o tem kaj narediti, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek, ki je dodobra kompromitiral 
svobodnjaškega vladnega partnerja in s položaja odnesel vicenkanclerja Heinza Christiana Stracheja, so se končala z 
odločitvijo, da razdre koalicijo s svobodnjaki in predsedniku države predlaga naj razpiše nove volitve. Alexander van der 
Bellen je slabe pol ure kasneje predlog sprejel in povedal, da se bosta o nadaljnjih konkretnih korakih dogovorila jutri. 
Nemška tiskovna agencija dpa je v poznih popoldanskih urah poročala, da se je Kurz še pogajal s svobodnjaki o tem, da bi 
skušal rešiti koalicijo z zamenjavo dela svobodnjaške ministrske ekipe, med drugim tudi nepriljubljenega notranjega 
ministra Herberta Kickla. Ljudska stranka pa je menda hkrati zahtevala tudi, da notranje ministrstvo znova pride pod okrilje 
njene stranke. Svobodnjaki niso pristali na nobeno od teh zahtev. 
Mešetarjenje s časopisom in javnimi naročili 
Povzročitelj vladne krize je video posnetek, ki kaže, kako Strache domnevni ruski oligarhinji obljublja državna naročila, če bo 
svobodnjakom pomagala k boljšemu volilnemu uspehu. Videoposnetek, ki je nastal julija leta 2017 pred parlamentarnimi 
volitvami v neki vili na balearskem otoku Ibiza, so po dveh letih pred dobrim tednom dni doslej neznani posredovali 
novinarjem časopisa Suddeutsche Zeitung in tednika Spiegel. Ti so posnetek objavili že v petek zvečer, zatem pa se je 
bliskovito razširil po spletu. Očitno pa je nek določen krog ljudi že prej vedel za obstoj tega posnetka, saj je nemški 
kabaretist Jan Böhmermann že na podelitvi avstrijskih filmskih in televizijskih Romy nagrad pred dobrim mesecem dni v 
svojem zahvalnem govoru namigoval na vilo na Ibizi, svobodnjaške funkcionarje polne alkohola in kokaina, ki skušajo 
prevzeti časopis Kronen Zeitung. 
Strache se je ujel v nastavljeno past 
Heinz Christian Strache je že danes dopoldne odstopil kot predsednik svobodnjaške stranke in avstrijskemu kanclerju Kurzu 
ponudil svoj odstop tudi kot vicekancler. Hkrati se je opravičil za svoje ravnanje, a ga opravičeval kot pijansko zgodbo, ki je 
nastala v intimni atmosferi vile. Označil se je kot žrtev političnega atentata in obsodil tiste, ki so mu nastavili past. Očitno je 
bila namreč domnevna ruska vlagateljica vaba, za katero se še ne ve, kdo jo je nastavil. Poleg Stracheja se je v past ujel tudi 
vodja svobodnjaškega poslanskega kluba Johann Gudenus, ki je danes prav tako odstopil. Gudenus je pravzaprav tisti, ki naj 
bi navezal stike z domnevno rusko vlagateljico, hkrati je pregovor tudi prevajal. Sin Johna Gudenusa, prav tako 
svobodnjaškega politika, javnosti znanega po tem, da je zanikal holokavst, je namreč študiral v Moskvi in velja v stranki za 
človeka, ki je skrbel za stike v vzhodnoevropske države. 
Kaj je v spornem video posnetku? 
Video posnetek kaže sedemurno srečanje obeh politikov z domnevno nečakinjo ruskega oligarha iz Putinovega kroga, na 
Ibizi poleti 2017. Oktobra istega leta so v Avstriji potekale parlamentarne volitve, na katerih je svobodnjaška stranka postala 
tretja najmočnejša politična sila v državi in zatem stopila v vladno koalicijo z avstrijsko ljudsko stranko pod vodstvom 
Sebastiana Kurza. Na posnetku je domnevna ruska investorka Aljona Makarova dejala, da želi v Avstriji investirati četrt 
milijarde evrov in nakazala, da gre pri tem za denar nezakonitega izvora. Süddeutsche Zeitung poroča o tem, da je 
domnevna ruska vlagateljica ponudila, da kupi polovičen delež najbolj branega bulvarskega časopisa pri sosedih, Kronen 
Zeitung, ta pa naj bi v predvolilnem boju podprl svobodnjake. Strache je ob tem dejal, da bi v primeru, če domnevna 
oligarhinja res prevzame Kronen Zeitung in jih ta časopis pred volitvami podpre, stranka na volitvah lahko dosegla ne 
običajnih 27, temveč 34 odstotkov glasov.  
Treh novinarjev bi se znebili 
Kako si predstavlja uredniško politiko v tem primeru, je Strache prav tako razložil v posnetku, namreč tako, da bodo trije, 
štirje novinarji napredovali, treh, štirih se bodo znebili in pripeljali pet novih, ki bi jih ustrezno oblikovali. V zameno za 
podporo časopisa je Strache Makarovi obljubil več državnih naročil, predvsem pri gradnji cest, in izjavil, da Hans Peter 
Haselsteiner (solastnik in dolgoletni direktor Strabaga) ne bo dobil nobenega posla več od države. Glede na to, da so imeli 
svobodnjaki v rokah infrastrukturno ministrstvo, na čelu katerega je prav Norbert Hofer, ki ga je Strache predlagal za 
svojega naslednika na čelu stranke, te obljube niso bilo povsem brez osnove.  
Kako bi preslepili računsko sodišče 
Strache je na posnetku Makarovi tudi razložil, kako je mogoče financirati njegovo stranko, ne da bi za to izvedelo računsko 
sodišče. Vse skupaj poteka preko nekega društva, ki »s stranko nima nikakršne zveze« je dejal Strache in omenil, da so 
njihov predvolilni boj z vsotami od 500 tisoč do dveh milijonov evrov že podprli nekateri najbolj bogati ljudje v Avstriji. Gre 
za proizvajalca orožja Gastona Glocka, pa tudi Heidi Goess Horten, vdovo nemškega milijarderja Helmuta Hortna, ki živi ob 
Vrbskem jezer,u investorja Reneja Benka in igralniški koncern Novomatic (ki je lastnik nekaterih igralnic tudi v Sloveniji) v 
lasti enega najbogatejših Avstrijcev Johanna Grafa. Vsi našteti doslej niso bili znani kot uradni podporniki svobodnjakov, 
svobodnjaška stranka pa od leta 2012 računskemu sodišču ni prijavila nobene podpore višje od 50.000 evrov. Strache je v 
odzivu na objavljeni video zanikal, da bi denar donatorjev, ki jih je imenoval, resnično končal na računu stranke, prav tako 
pa so tudi imenovani donatorji zanikali, da bi stranki darovali kakršenkoli denar. 
Haselsteiner bo preveril vse izgubljene posle 
Hans Peter Haselsteiner, lastnik gradbenega koncerna Strabag in njegov dolgoletni direktor je sporočil, da bo glede na izjave 
svobodnjaškega vicekanclerja Heinza Christiana Stracheja v spornem videoposnetku naročil, da se preverijo vsi razpisi 
države, pri katerih Strabag posla ni dobil. V videoposnetku z Ibize je namreč Strache domnevni ruski investorki razložil, da 
bo takoj, ko pride na oblast, poskrbel za to, da Haselsteinerjev koncern Strabag od države ne bo več dobil nobenih poslov. 
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Domnevna oligarhova nečakinja naj sama »ustanovi Strabag«, ki bo potem lahko prevzel te posle po »pretirano visokih 
cenah«, je Rusinji prostodušno svetoval Strache. 
Haselsteiner pravi, da se menjava vlade Strabagu leta 2017 ni pretirano poznala in je prepričan, da ni tako preprosto vplivati 
na izid razpisov, saj se podjetje v primeru, ko ni povsem jasno zakaj je izgubilo posel, na razpis lahko pritoži. »Takšno 
vplivanje na dodelitev posla bi moralo biti že zelo subtilno, da mi tega ne bi opazili in se pritožili,« je za avstrijski časopis Der 
Standard povedal Haselsteiner. Največje posle Strabag sklepa z državno družbo za avtoceste Asfinag, s stanovanjskimi 
zadrugami in avstrijskimi železnicami, obseg vse poslov z državnimi podjetje je približno 3 milijarde evrov. 
Haselsteiner je bil sicer tudi sam aktivni politik, med leti 1994 in 1998 je bil poslanec Liberalnega foruma v avstrijskem 
parlamentu, tudi ko je zaključil svojo politično kariero je to stranko denarno podpiral, danes pa podpira stranko NEOS, ki se 
ji je Liberalni forum pred volitvami leta 2013 priključil. Haselsteiner je znan kot dosleden kritik avstrijske svobodnjaške 
stranke, nazadnje je v predsedniških volitvah aktivno podprl aktualnega predsednika Alexandra van der Bellna, 
protikandidata Norbertu Hoferju, ki je kandidiral za svobodnjaško stranko. Hofer je v trenutni vladi minister za 
infrastrukturo. 

• Zborovanje skrajno desnih strank v Milanu v senci škandala v Avstriji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886610/svet/zborovanje-skrajno-desnih-strank-v-milanu-v-senci-skandala-v-avstriji  
Vodja populistične desne Lige, italijanski notranji minister Matteo Salvini je danes v Milanu gostil srečanje skrajno desnih 
strank, ki so na zborovanju želele pokazati enotnost pred evropskimi volitvami. Zasenčil ga je korupcijski škandal sorodne 
svobodnjaške stranke v sosednji Avstriji, ki je zamajal vladno koalicijo na Dunaju. 
 
Evropske skrajno desne stranke želijo po evropskih volitvah konec prihodnjega tedna oblikovati "superskupino" v 
Evropskem parlamentu in v njem postati tretja največja skupina. Stranke sicer niso enotne in imajo različna stališča, 
nekatere pa so tudi bolj radikalne od drugih. 
Salvini je z zborovanjem pred milansko gotsko katedralo hotel pokazati enotnost teh strank kot gostitelj voditeljev 11 strank 
iz Evrope. Predstavnik avstrijskih svobodnjakov je udeležbo odpovedal po odstopu vodje stranke in avstrijskega 
podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja zaradi video posnetka, v katerem je leta 2017 pred volitvami za politično podporo 
ponujal pogodbe vlade in želel vplivati na medije. 
Vodja francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen je v Milanu v odzivu zagotovila, da njena stranka 
spoštuje pravila financiranja strank v Franciji, ki jih je sicer označila za stroga in vprašljiva, ker preprečujejo najemanje 
posojil strank izven Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Vodja nemške Alternative za Nemčijo (AfD) Joerg Meuthen pa je avstrijskim svobodnjakom izrazil podporo. Dejal je, da so 
svobodnjaki njihovi tesni partnerji in da jim zaradi enega primera ne bodo "zabodli noža v hrbet", poroča nemška tiskovna 
agencija dpa. 
Na zborovanju se je sicer ob omenjenih predstavnikih strank iz Finske, Nizozemske, Estonije, Danske, Češke, Slovaške in 
Bolgarije zbralo več tisoč ljudi. Nosili so napise Ustavite birokrate, bankirje, migrantske čolne ter Najprej Italija. Le Penova 
pa je pred zborovanjem dejala, da se borijo proti globalizaciji in islamizaciji, ki ju je označila za totalitarizma. 
Več sto ljudi se je medtem zbralo v mestnem parku na protestu proti zborovanju. Nosili so napise Dobrodošli migranti, 
izženite Salvinija in druge, poroča AFP. 

• Zgodovinska fronta: Makedonci stoletja živeli na hudem prepihu. Ernest Sečen, Dnevnik, Ljubljana, 18. maj 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042886499/magazin/zgodovinska-fronta/zgodovinska-fronta-makedonci-stoletja-ziveli-na-
hudem-prepihu-  
Z nedavnim uradnim preimenovanjem Republike Makedonije v Republiko Severno Makedonijo in uspešno izvedenimi 
predsedniškimi volitvami so prebivalci te mlade države vsaj v osnovi stopili na pot stabilnosti in hitrejšega razvoja, ki naj 
bi ga po njihovem pričakovanju prinesle želene prihodnje povezave z Evropsko unijo in vojaško zvezo Nato. Zgodovina 
makedonskega naroda je bila sicer zelo viharna. Cela stoletja jim razni oblastniki lastne narodnosti niti niso priznavali. Še 
celo za časa Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (pozneje Kraljevine Jugoslavije) ne, kar pove že prvotno ime skupne 
države južnih Slovanov po koncu prve svetovne vojne, čeprav so bili njen sestavni del tudi Makedonci. Tedanja oblast jih 
je pač imela za južne Srbe, ki naseljujejo južno Srbijo oziroma Vardarsko Makedonijo, kot se ji je v nekem obdobju turške 
nadoblasti tudi reklo. V času razdelitve kraljevine na banovine je nosila ime Vardarska. Antropologi in etnologi menijo, da 
se je precej specifičen makedonski slovanski jezik razvil z mešanjem priseljenih Slovanov s staroselskimi plemeni.  
 

 

https://www.dnevnik.si/1042886610/svet/zborovanje-skrajno-desnih-strank-v-milanu-v-senci-skandala-v-avstriji
https://www.dnevnik.si/1042886586
https://www.dnevnik.si/1042886499/magazin/zgodovinska-fronta/zgodovinska-fronta-makedonci-stoletja-ziveli-na-hudem-prepihu-
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Slika: Iz Arhiva. Foto: Dnevnik 
 
Srbi in Bolgari v Macedoniji.  
A. Z. – V slednjem času pričelo se je v Macedoniji čudno gibanje. Bolgari kakor Srbi zahtevajo, naj pripade po narodnem 
pravu Macedonija Bolgariji ali Srbiji, če bi vsled razpada Turčije od te se odločila. Osebito Bolgari agitujejo izza berolinskega 
kongresa ter delajo z vsemi močmi na to, da bi se Macedonija kmalu vtelovila bolgarski kneževini. Srbi pa skušajo bolgarsko 
zahtevanje po Macedoniji odbiti, in osebito na literarnem polji se borijo proti bolgarizmu ter skušajo dokazati, da Slovani v 
Macedoniji pripadajo srbskemu pokolenju.  
Med temi srbsko-macedonskimi spisi je osebito znamenit koledar »Vardar«, kateri se od srbske strani v obili množini razširja 
med macedonskim prebivalstvom, da bi je tako navdušili, da se držijo srbske narodnosti. – V jednem »Vardarjevem« članku 
o narodnostih v Macedoniji se zagotavlja, da so se tam Slovani uže pred blizu 1600 leti naselili. Macedonski Slovani 
pripadajo sicer jednemu pokolenju, katero se je v prejšnjih časih po jeziku in noši sicer razločevalo, a je bilo tujcu nasproti 
vender kot jeden rod, tako da so se smatrali kot po jeziku jedno slovansko obitelj.  
Večina slovanskih rodov, kateri so se naselili v Macedoniji, ohranili so svoja stara imena – nekateri pa so se imenovali po 
starem, prejšnjem bivališči, kjer so se naselili. (…)  
Macedonski Slovani so bili začetkom pod rimsko-bizantinsko oblastjo, a uže v 11. stoletji po Kr. rojstvu so se oprostili ter so 
bili tako nezavisni, da so vedno dalje prodirali ter v letu 587. zaseli Helas ter si jo 218 let obdržali v svoji oblasti.  
V letu 679. šli so Bolgari čez Dunav ter so od tu vznemirjali tudi macedonske Slovane v njihovih bivališčih. V letu 811. so 
strahovito pustošili Macedonijo in Tracijo ter odpeljali tudi več prebivalcev v sužnjost v Bolgarijo. (…)  
Med tem so Grki leta 971. uničili tudi bolgarsko kraljestvo na Dunavu in še le l. 1186. so se zopet oprostili Bolgari grškega 
vladarstva. Tudi ta novoustanovljena bolgarska država je bila hrepenela po Macedoniji. (…) Kmalu potem potegne epirski 
samodržec Teodor Macedonijo na sé, a l. 1230. zmaga ga bolgarski car Ivan Azen, si osvoji skoro vso Macedonijo, izimši 
Solun, a l. 1240. si zopet osvojé Grki to ozemlje. (…)  
Ljubljanski list, 9. junija 1885 
Dogodki v Macedoniji. 
Sofija 21. maja. Car je poslal vojnemu ministru Savovu in načelniku generalnega štaba Dimitrovu visoka odlikovanja, kar se 
spravlja v zvezo z Macedonijo. Znano je namreč, da imata odlikovana dostojanstvenika največje zasluge, da ne prehajajo 
čete čez mejo ter skrbita s tem za splošno pomirjenje, kar je v smislu Rusije. Obenem pa je tudi sultan odlikoval bolgarskega 
generala Andrejeva, ki se mudi v Carigradu zaradi ureditve meje. Shodi in demonstracije proti Grkom se nadaljujejo po 
večjih bolgarskih krajih. Povsod se oznanuje Grkom bojkot.  
Solun 20. maja. V bitoljskem vilajetu med Serfidžem in Košano so naleteli turški vojaki na močno grško četo. Grki so izobesili 
belo zastavo v znamenje, da ne goje sovraštva do Turkov. Vkljub temu je zapovedal turški častnik streljati. Sedaj so začeli 
streljati tudi Grki ter so ubili 25 turških vojakov. Turki so se morali končno umakniti, a Grki jih niso več preganjali. (…) 
Slovenski narod, 22. maja 1905 
Balkanski problem 
V naslednjem prinašamo članek, ki ga je napisal za majevo številko ameriške revije »The World Court« g. Ljubomir 
Mihajlović, srbski poslanik v Washingtonu. (…) 
V sledečem članku se bavi g. Mihajlović z vprašanjem Macedonije kot strokovnjak ter odgovarja na pretirano in 
megalomansko bolgarsko propagando. (…) 
Mogel bi navesti mnogo resnejših dokazov, da je Macedonija srbska. Srbi niso bili osvojevalci Macedonije. Odkar naseljuje 
srbsko pleme balkanski polotok, je bila Macedonija njegov dom. Prilep, Debar, Tetovo, Prizren, Skoplje so kraji, ki so najožje 
vezani s srbsko zgodovino. Macedonija je bila vladana od Bolgarov in Turkov kot osvojevalcev, toda vedno je bila obljudena 
od srbskega plemena. Tradicije te zemlje so izključno srbske. Tem tradicijam se je zahvaliti, da je bil ohranjen duh našega 
naroda pod krutim vladanjem Bolgarov in Turkov. Srbski junak Marko Kraljević je živel v Prilepu in srbski car Dušan v 
Prizrenu in Skoplju. Vse samostane, ki so v srednjem veku predstavljali civilizacijo one dobe, so zgradili srbski vladarji. V 
Macedoniji ni niti ene bolgarske tradicije, niti ene bolgarske starine. (…) 
Ko je srbska armada leta 1912 pregnala Turke iz Macedonije, je ves narod pozdravil Srbijo kot svojo rešiteljico. (…)  
Glas naroda, 28. maja 1918 
Bolgarski socialisti so za avtonomno Macedonijo. 
London, 28. maja. – Bolgarski socialisti so prvi odgovorili na spomenico, ki je bila sprejeta v februarju t. l. na konferenci 
medzavezniških socialistov v Londonu. Bolgarski socialisti odgovarjajo, da se zadovoljujejo z večino točk v spomenici; sprejeli 
so tudi točko za teritorijalno izravnavo. Z ozirom na Macedonijo pravijo, da bi se morala združiti z Bolgarsko iz etnografičnih 
razlogov, toda so za to, da dobi Macedonija avtonomijo (…)  
Prosveta, 29. maja 1918 
Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib. 
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• Poslanec Horvath drevi z odločitvijo glede nezdružljivosti funkcij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886708/Slovenija/poslanec-horvath-drevi-z-odlocitvijo-glede-nezdruzljivosti-funkcij  
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath bo na nocojšnji seji sveta Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti v Lendavi, ki se bo začela ob 19. uri, sporočil, kaj bo storil bo opozorilu Komisije za preprečevanje 
korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij, so za STA pojasnili v poslanski skupine narodnih skupnosti. 
 
Poslanec Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
KPK je zato DZ obvestila, da poslala opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozvala, da mora v 15 dneh po 
prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se odreče 
opravljanju funkcije poslanca DZ. 
KPK je pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do 
aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila 
odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z 
določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Glede na ravnanje Horvatha je KPK tudi začela postopek 
ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ob tem so v KPK opozorili, da niso dolžni ob vsakokratnem nastopu 
novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga 
funkcionarjem samim. 
Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi 
komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg 
Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na 
dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni 
pravne podlage. 
Če bi se Horvath nocoj odrekel poslanskemu mandatu, bi v poslanske klopi namesto njega sedla njegova edina 
protikandidatka na volitvah Gabriela Sobočan. Pred lanskimi državnozborskimi volitvami je ocenila, da z znanjem in 
izkušnjami lahko marsikaj stori za blagor madžarske narodne in večinske skupnosti. Takrat je tudi napovedala, da bo kot 
poslanka odgovorno delovala v interesu dvojezičnega območja in regije, si prizadevala za dialog in dobre osebne odnose. 

• Poslanec Horvath se požvižga na poziv KPK. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886708/slovenija/poslanec-horvath-drevi-z-odlocitvijo-glede-nezdruzljivosti-funkcij  
Poslanec Ferenc Horvath ni odstopil s čela Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Prav tako se ne 
namerava odpovedati poslanski funkciji. Predsednik KPK Boris Štefanec upa, da bo državni zbor ravnal zakonito in sprejel 
ugotovitveni sklep o prenehanju Horvathovega poslanskega mandata. 
 
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je konec prejšnjega meseca ugotovila, da sta funkciji poslanca in predsednika 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), ki ju hkrati opravlja poslanec madžarske narodne 
skupnosti Ferenc Horvath, nezdružljivi. Pozvala ga je, da v roku 15 dni nezdružljivost odpravi in se eni od funkcij odreče. 
Vendar pa Horvath njenega poziva ni upošteval. Po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki je ocenil, da zakon, na katerega se 
glede nezdružljivosti funkcij sklicuje KPK, za poslance ne velja. Storil bo vse, da bo to po pravni poti tudi dokazal, je še 
napovedal po današnji seji sveta PMSNS. Kot pravijo naši viri, je bil Horvath na seji zelo oster tudi do slovenskih novinarjev, 
ki da mu ne pustijo v miru opravljati poslanske funkcije. 
Štefanec pričakuje integritetno ravnanje parlamenta 
Po Horvathovi zavrnitvi zahteve, da v postavljenem roku odpravi nezdružljivost, ima KPK zgolj možnost, da o svojih 
ugotovitvah obvesti javnost in jih objavi na spletni strani komisije. Kot nam je danes povedal njen predsednik Boris 
Štefanec, KPK Horvathovega obvestila o tem, kako se je odločil, sicer (še) ni prejela in se torej senat o njej še ni izrekel. Nam 
je pa Štefanec zaupal svoje stališče. Presenečen je nad vztrajnostjo, s katero se Horvath drži funkcije predsednika PMSNS, in 
upa, da to ni povezano s sredstvi, ki jih narodna skupnost dobiva iz sosednje Madžarske. »Upam, da bo državni zbor ravnal 
integritetno in zakonito ter sprejel ugotovitveni sklep, da je Ferencu Horvathu prenehal poslanski mandat,« nam je še dejal 
Štefanec. 
Zakon o poslancih namreč določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije ali dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva s funkcijo 
poslanca. Če nezdružljivosti v treh mesecih ne odpravi, mu poslanski mandat preneha. Poslanec Horvath pa je 22. 
septembra lani, ko se je iztekel trimesečni rok, opravljal še eno nezdružljivo funkcijo: vse do aprila letos je bil tudi direktor 
podjetja Minta, d. o. o., ki je v lasti PMSNS. Da je tudi vodenje gospodarske družbe nezdružljivo s funkcijo poslanca, je v 
obrazložitvi svoje ugotovitve v zadevi Horvath KPK nedvoumno zapisala. 
Da bi se pričakovanje Štefaneca uresničilo in bi državni zbor ugotovil prenehanje Horvathovega poslanskega mandata, se zdi 
kaj malo verjetno. Razširitev seje parlamentarne mandatno-volilne komisije (MVK) z ugotovitvijo o nezdružljivosti 
Horvathove poslanske funkcije in vodenja podjetja Minta je namreč že prejšnji teden predlagala poslanska skupina Levice, a 
je večina članov komisije to zavrnila. Sklicevali so se na mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora, da za začetek 
postopka prenehanja mandata poslancu Horvathu ne obstajajo niti temeljni pravni elementi. Mnenje službe je pravni 
strokovnjak Saša Zagorc označil kot zgrešeno in sprenevedavo. 

https://www.dnevnik.si/1042886708/Slovenija/poslanec-horvath-drevi-z-odlocitvijo-glede-nezdruzljivosti-funkcij
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KPK se je na odločitev MVK ostro odzvala. »Ravnanje, pri katerem poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma 
izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v skladu s pričakovano integriteto posameznika funkcionarja in je 
nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot voljeni predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega 
ravnanja najvišjega predstavnika oblasti,« je v svojem stališču konec prejšnjega tedna zapisala KPK. Prav tako je po njeni 
oceni nedopustno, da državni zbor s svojimi (ne)aktivnostmi takšno ravnanje podpira. S tem namreč po mnenju komisije 
ustvarja podlago za zelo nevarno prakso, »ki ustvarja dvom o temeljih pravne države in enakosti pred zakonom«.  

• Obrazi nevladnikov: Jana Milovanović, Terra Vera – Uspešnih zgodb priseljencev je polno, pa se o njih premalo 
govori. nnm. Dnevnik, Ljubljana, 20. maj 2019 

https://www.dnevnik.si/1042886442/Slovenija/obrazi-nevladnikov-jana-milovanovic-terra-vera-uspesnih-zgodb-
priseljencev-je-polno-pa-se-o-njih-premalo-govori  
Jeseni 2015, ob odprtju zahodnobalkanske migracijske poti, je Jana Milovanović, po izobrazbi etnologinja in 
antropologinja, na meji pomagala kot prostovoljka. Med razdeljevanjem hrane in čakanjem na naslednji vlak se je 
pogovarjala z ljudmi, ki so bežali iz svojih domovin. Takrat je prvič začela razmišljati, da bo večje število teh ljudi ostalo v 
Sloveniji, in kako bi jim lahko pomagala, da se bodo vklopili v okolje in zaživeli dostojno življenje. Poklicala je nekdanjo 
sošolko iz fakultete, profesorico etnologije Alenko Bartulović, ki je v Slovenijo tudi sama prišla kot begunka iz Sarajeva, in 
razmišljali sta, kako bi priseljence na podlagi njihovih veščin povezali z lokalnimi ustvarjalci.  
 

 
Slika: Obrazi nevladnikov: Jana Milovanović Foto: osebni arhiv  
 
»Obiskovati sem začela azilni dom in prosilce za azil enega za drugim spraševala, kakšne so njihove delovne izkušnje, 
veščine, zanimanja. Niso me zanimali njihovi uradni nazivi, ampak predvsem, kaj jih veseli in za kaj so nadarjeni. Tako so se v 
okviru Društva Terra Vera, ki sem ga iz povsem drugačnih motivov ustanovila že prej, leta 2011, začeli rojevati zelo 
individualizirani projekti, prilagojeni majhnim skupinam priseljencev,« opisuje Jana. Začeli so s serijo delavnic, s katerimi so 
prosilce za azil in begunce povezali z različnimi ustvarjalci – študenti Naravoslovnotehniške fakultete in krajinskimi 
arhitektkami iz Društva Prostor Vmes ter posameznimi že uveljavljenimi oblikovalci: ilustratorko Samiro Kentrić, oblikovalko 
nakita Martino Obid, kiparko Dragico Čadež in oblikovalko keramike Hano Karim. Razstavo, na kateri so predstavili rezultate 
povezovanja priseljencev, beguncev in prosilcev za azil z lokalnimi ustvarjalci, so poimenovali Dnevna soba in jo lani 
predstavili celo v londonskem muzeju Tate Modern. »Pozitivnih, uspešnih zgodb priseljencev je polno, pa se o njih premalo 
govori,« pravi Jana. Krojač iz Damaska recimo še zdaj sodeluje z znano ljubljansko oblikovalko torbic, ki ga ni zaposlila le 
zato, da bi bil v pomoč pri ustvarjanju njene kolekcije, temveč tudi, da bi jo naučil tradicionalnih tehnik šivanja usnja.  
Z letošnjim projektom Akupara: Inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije, ki ga pod okriljem Ministrstva za 
kulturo in ESS razvijajo v Mariboru, so k sodelovanju povabili nove ustvarjalce, oblikovalko nakita Majo Licul, modna 
oblikovalca Nino Holc in Tomaža Tomljanovića in Center alternativne in avtonomne produkcije CAAP, ki skrbi za zadružno 
plat projekta. Janin cilj je zagon etične blagovne znamke; zadruge, v kateri bi lahko priseljenci prodajali svoje izdelke. »Želim 
si, da bi ponujali izdelke, ki bi jih ljudje kupovali, ker so estetsko in funkcionalno dovršeni, ne pa zato, ker so jih naredili 
begunci. To namreč navda izdelovalca z dostojanstvom, ki ga dobrodelnost ne omogoča.«  
V zadrugo bodo vključili tudi turistično ponudbo, poimenovano Migrantour. »Priseljence usposabljamo za spremljevalce po 
medkulturni Ljubljani. S tem želimo predstaviti vpliv migracij na kulturno dediščino Ljubljane v preteklosti ter ustvarjalne 
družbene pobude, ki se ob vključevanju priseljencev in beguncev porajajo dandanes.« Raziskovanje preteklosti je odkrilo 
mnogo spregledanih podrobnosti. »Malokdo ve, da se je sredi 19. stoletja pri ljubljanskih Uršulinkah šolalo približno 20 
afriških otrok, ki jih je od trgovcev s sužnji kupil misijonar Ignacij Knoblehar, da bi na ta način ustvaril nove misijonarje, ki bi 
imeli zaradi svojega porekla večji vpliv na domačine.« Na turističnih ogledih bodo priseljenci predstavljali manj znane 
podrobnosti kulturno-umetnostnih spomenikov, ki morda ne bi obstajali, če se ljudje ne bi ves čas preseljevali. 
Med priseljenci, ki se urijo za vodnike tematskih sprehodov, so zaenkrat Sirijke, Iračanka, Jordanec/ Palestinec, Kolumbijec 
in Hrvat, oblikovali pa so tri različna kulturna potovanja: Arabsko potovanje po Ljubljani, Camilovo senzorno pot in 
Goranovo plovbo po Ljubljanici, reki kultur. Vanje vpletajo tudi svoje osebne zgodbe. »Sirijke na primer na ljubljanski tržnici 
opišejo, kakšna je tržnica v Alepu, kaj so kupovale na njej, in kaj od tega najdejo pri nas. Na Trubarjevi, edini medkulturni 
ulici v Sloveniji, turistom med drugim razkrijejo sledi gibanja Neuvrščenih in predstavijo zgodbe ponudnikov, ki na ulico 
prinašajo raznolikost mnogih krajev sveta.«  
Terra Vera 
Delo društva Terra Vera lahko spremljate na njihovi spletni strani https://www.terra-vera.org. Če si želite videti slovensko 
prestolnico skozi oči priseljencev, se lahko na ogled prijavite na e-naslovu drustvo.terravera@gmail.com. Priseljence, s 
katerimi sodelujejo, lahko podprete tudi z obiskom Ta dobre večerje, ki jo organizira CNVOS: 29. maja bo restavracija 
Libanonske meze in drugi užitki društvu namenila polovico denarja od vsakega prodanega dobrodelnega menija. Pridobljena 
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sredstva bodo v celoti namenili ženskam iz Sirije, ki bodo pripravile kulinarični dogodek »Užitki Sirije« kot del 
spremljevalnega programa Migrantour. Svoje mesto lahko rezervirate tukaj: https://www.cnvos.si/vecerja/libanonske-
meze-drugi-uzitki-terra-vera/ 
Obrazi nevladnikov 
Rubriko Obrazi nevladnikov pripravljamo v sodelovanju s CNVOS, krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij. Vsak 
ponedeljek vam bomo prestavili eno nevladnico ali nevladnika, ki si, vsak na svoj način, prizadeva, da bi bila naša družba 
lepša in bolj prijazna. 

• Šarec oster do kritik SDS glede migracij. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886718/slovenija/sarec-oster-do-kritik-sds-glede-migracij  
Poslanke in poslanci so majsko zasedanje DZ začeli z vprašanji premierju Marjanu Šarcu in ministrom. Premier je ostro 
zavrnil kritike SDS, ki mu očita neukrepanje ob vse več nezakonitih prehodih meje. Zatrdil je, da je vlada sprejela vse 
ustrezne ukrepe. 
 

 
Slika: Slovenski premier Marjan Šarec. Foto: Nebojsa Tejic/STA  
 
Število nezakonitih prehodov hrvaško-slovenske meje se je v zadnjih dveh letih povečalo za več kot osemkrat, gre tudi za 
donosno trgovino z ljudmi in množično kršitev azilne zakonodaje, je dejal poslanec SDS Zvonko Černač. Ljudje zlasti na 
območju meje med Hrvaško in Slovenijo se po njegovih besedah počutijo ogrožene, na shodu v Črnomlju pa so predsednika 
vlade pogrešali, je dejal. V Črnomlju je bil namreč 11. maja protestni shod z opozorili na težave tamkajšnjih ljudi zaradi 
migracij. Podpret so jih prišli tudi predstavniki SDS. 
Predsednik vlade Šarec je v odgovoru poslancu poudaril, da gre pri migracijah za mednarodne okoliščine. »Ni mogoče trditi, 
da je za to kriva Slovenija,« je opozoril. »Ni res, da vlada ni storila ničesar. Policiji smo dali dodatek za povečan obseg dela 
ravno na schengenski meji, na mejo so bile poslane dodatne enote vojske, pri varovanju meje je aktivnih že 419 pomožnih 
policistov, aktivirana je bila posebna policijska enota za izravnalne ukrepe, sodelovanje s Hrvaško pri vračanju migrantov na 
Hrvaško pa poteka dobro,« je naštel. Če pa se bo situacija drastično poslabšala, je mogoče po njegovih besedah aktivirati 
37.a člen zakona o obrambi, ki daje vojski dodatna pooblastila. »A verjamem, da zdaj situacija ni takšna, da bi bilo to 
potrebno,« je zatrdil. 
Na mednarodni ravni pa je Slovenija že predlagala napotitev Frontexa. »Vendar ne tako, kot ste vi vpili na strankarskem 
shodu v Črnomlju, da bi moral priti na našo mejo,« je dejal. Priti bi moral na zunanje meje EU, še najbolje pa bi bilo, da pride 
na makedonsko-grško mejo, je menil. Glede preprečevanja tihotapskih mrež pa je zagotovil, da slovenska policija na tem 
področju dela dobro. 
Glede očitka, da ga ni bilo na shodu v Črnomlju, je premier dejal, da na »strankarske shode« ne bo hodil. »Na mojem hrbtu 
ne boste lomili kopij,« je dejal. »Jaz nisem kriv, če vi niste sestavili vlade. Vem, da si želite, da bi bil vaš predsednik tukaj na 
mojem mestu, ampak že same izjave, v takšnem kontekstu, vam odgovorijo, zakaj ste sami tukaj,« je dejal. Černač ni bil 
zadovoljen z odgovorom, zato je predlagal razpravo o Šarčevem odgovoru na naslednji seji. 
Zmago Jelinčič (SNS) pa je premierja Šarca v svojem poslanskem vprašanju pozval, naj Slovenija umakne priznanje Kosova, 
ker da naj bi bil ta akt v nasprotju z določili slovenske ustave in temeljne ustavne listine. Premier nad pobudo ni bil 
navdušen in se je prvaku SNS »zahvalil za njegovo interpretacijo in mnenje«, a kot je zatrdil, Slovenija priznanja Kosova ne 
bo umaknila, saj to ne bi imelo smisla. »Če bi to spreminjali zdaj, bi izpadli neverodostojno,« je prepričan Šarec. 

• Salvini besen zaradi izkrcanja migrantov z ladje Sea Watch. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. maj 2019 
https://www.dnevnik.si/1042886703/svet/salvini-besen-zaradi-izkrcanja-migrantov-z-ladje-sea-watch  
Italijansko sodišče v mestu Agrigento na Siciliji je v nedeljo zvečer odredilo, da se 47 migrantov na nemški ladji Sea Watch 
3 izkrca v Italiji, ladjo pa zaseže zaradi pomoči migrantom pri nezakonitem prehodu meje. Notranji minister Matteo 
Salvini je kljub zasegu ladje besen, ker so migranti kljub njegovim drugačnim ukazom prišli v Italijo. 
 
Ladja nemške humanitarne organizacije Sea Watch je v sredo iz morja pred obalo Libije rešila 65 ljudi in nato odplula proti 
italijanskemu otoku Lampedusa ter zahtevala, da se jim dovoli pristati. Italija je v petek sicer sporočila, da bo sprejela 18 
migrantov s te ladje, večinoma družin z otroki, a 47 bi jih ostalo na ladji. Kapitan ladje pa je potem v soboto, ko so dosegli 
Lampeduso, napovedal, da mora zaradi slabih razmer na krovu nujno pristati, če bo treba, tudi brez dovoljenja. 
Ladja je potem vendarle obstala kake pol navtične milje pred Lampeduso, nakar je sodišče odločilo, da se jo zaseže, 
migrante pa izkrca na Lampedusi. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, so se na ladjo v nedeljo zvečer vkrcali 
italijanski obmejni policisti in finančna policija, migrante izkrcali na Lampedusi, kapitana in posadko kazensko ovadili zaradi 
tihotapljenja migrantov, ladjo pa zasegli. Zdaj jo bodo odpeljali v pristanišče Licata na Siciliji. 
Izkrcanje migrantov na Lampedusi so v organizaciji Sea Watch pozdravili kot svojo zmago. "Pristanišča so odprta. Italijanske 
oblasti so končno odobrile izkrcanje naših preostalih gostov," je organizacija zapisala na Twitterju. "Naši gosti so prejeli 
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toplo dobrodošlico italijanske civilne družbe. Grazie Italia," so se zahvalili. Vodja skrajno desne Lige in notranji minister 
Salvini je za novico, da bodo migranti prišli na Lampeduso, čeprav je sam odredil, da so italijanska pristanišča za njih zaprta, 
izvedel med pogovorom za televizijo La7, ki je tekel v živo. Očitno ga je odločitev presenetila, predvsem pa razjezila, poroča 
nemška tiskovna agencija dpa. 
Ocenil je, da je odločitev, da se ladjo spusti v italijansko pristanišče, zelo resna, "razen če se posadke ne aretira, ladjo zaseže 
za vedno in morda potopi v naših vodah". Že pred tem je sicer podprl ukrep, da se ladjo zaseže, vendar pa ne bi smelo priti 
do izkrcanja migrantov. Ker se je to potem vendarle zgodilo, je Salvini to označil "za politično dejanje". "Nekdo je dal ukaz za 
to. In ta nekdo bo moral za to odgovarjati," je jezno dejal Salvini in prst uperil proti koalicijskim partnerjem, populističnemu 
Gibanju pet zvezd. Minister za promet Danilo Toninelli, ki prihaja iz Gibanja pet zvezd in ki je odgovoren za italijanska 
pristanišča, je že dejal, da s tem nima nič. Zatrdil je, da je ukaz dalo sodišče. 
Neimenovan predstavnik Toninelijevega ministrstva pa je za italijansko tiskovno agencijo Ansa ocenil, da se Salvini očitno 
spreneveda. "Salvini tega ni vedel? To bi bilo zelo resno, saj on vodi prefekture. Ali pa je vedel in se je pretvarjal," je menil 
omenjeni vir in namignil, da gre za Salvinijevo predvolilno potezo pred nedeljskimi Evropskimi volitvami. Predvolilna 
kampanja je sicer močno zaostrila odnose med koalicijskima partnerjema v italijanski vladi. 

• Konec avstrijske koalicije: dovolj je dovolj morda ne bo dovolj. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886664/mnenja/komentarji/konec-avstrijske-koalicije-dovolj-je-dovolj-morda-ne-bo-
dovolj  
Niti v četrto ni šlo: kot vse tri pred njo je v soboto še ena avstrijska vlada s svobodnjaki (FPÖ) predčasno končala mandat. 
Dobesedno čez noč in še neprimerno bolj neslavno od vseh prejšnjih. Zaradi dveh tipov, ki sta v omami oblasti izgubila 
sleherni stik s politično in vsako drugo resničnostjo ter lakomno pogoltnila zastrupljeno vabo. Naivno do osuplosti, a 
hkrati vendarle ne presenetljivo. Vselej in povsod, kjer so (bili) svobodnjaki na oblasti, jih spremljajo večje ali manjše 
afere, ki vedno znova potrjujejo pravilo. Domnevna stranka malih ljudi, ki vedno znova obljublja, da bo očistila »politično 
močvirje«, deželno ali zvezno, torej iztrebila korupcijo in klientelizem, zase brez izjeme uporablja drugačna merila, pri 
tem pa se lahkotno požvižga še na postulate demokratične ureditve in pravne države. 
Objavljeni izseki iz menda sedemurnega »gradiva«, posnetega med srečanjem podkanclerja in predsednika FPÖ Heinz-
Christiana Stracheja in vodjo svobodnjaškega poslanskega kluba Johanna Gudenusa z lažno nečakinjo neimenovanega 
ruskega oligarha na Ibizi, so ponudili neposreden vpogled v tovrsten politično-mentalni okvir. Značilen tudi za Strachejevega 
predhodnika, pokojnega Jörga Haiderja: njegovo maslo, med drugim, je bila ena največjih finančnih afer druge, povojne 
avstrijske republike, zlom koroške Hypo Alpe-Adria Group. In podobno kot Haider si je tudi Strache nenehno prizadeval, da 
mu mediji pri tem, kako uporablja vzvode oblasti, ne bi mogli gledati pod prste; najbrž ključni del vabe je bilo zato 
domnevno zanimanje lažne oligarhove nečakinje za mogočni bulvarec Kronen Zeitung. 
Zaradi nedvoumnosti posnetega kancler konservativno-svobodnjaške koalicije Sebastian Kurz v bistvu ni imel nobene 
možnosti, da bi »preskočil« še en svobodnjaški »spodrsljaj«. Kljub temu si je po Strachejevem opoldanskem odstopu za 
razmislek privoščil skoraj osem ur in s tem razvnel ugibanja. Je mogoče, da bi bil Kurz pripravljen nadaljevati koalicijo z 
diskreditiranim partnerjem? Je mogoče v zameno za to najprej neuspešno zahteval kakšne »dodatne« spremembe v 
svobodnjaški ministrski ekipi, denimo odhod notranjega ministra Herberta Kickla, ki ni skrival ambicije postati najmočnejši 
mož vlade po zgledu italijanskega kolega Mattea Salvinija? Kakor koli že, na koncu je Kurz, ki naj bi povrhu vsega podobno 
kot Strache sam posnetke videl že dan ali celo dva pred objavo v petek zvečer, odločil, kakor je zahtevalo nekaj tisoč ljudi na 
dunajskem Bauhausplatzu: dovolj je dovolj, koalicije je konec, treba je čim prej na volitve. 
Ta poteza je po eni strani državniška, po drugi pa preračunljiva. Kurz je z njo gotovo odvrnil še večjo škodo za mednarodni 
ugled Avstrije: kakor so se nemški mediji, ki so skupaj z dunajskim časnikom Falter usklajeno objavili posnetke, v zadnjih 
dveh dneh, denimo, razpisali o Avstriji kot banana republiki, tako so avstrijski vsaj med vrsticami poniž(a)no priznavali, da se 
kaj podobnega v Nemčiji ne bi moglo zgoditi. Toda na neki drugi ravni bo preventivni učinek manjši: zahodne obveščevalne 
agencije, ki so zaradi siceršnjih svobodnjaških zvez z Rusijo – in v pristojnosti notranjega ministra Kickla so bile razen vojaške 
vse tajne službe – že doslej močno omejile sodelovanje z avstrijskimi kolegi, se nezaupanja ne bodo hitro otresle. 
In kakor bo navsezadnje tudi zato, ker je bil Kurz sam tisti, ki je svobodnjake povabil in z njimi sklenil koalicijo, omejen 
mednarodni učinek, je negotovo tudi, ali bo sobotna odločitev prej ali slej nezmanjšano ambicioznemu kanclerju na 
predčasnih volitvah prinesla želeno notranjepolitično korist. Ta oziroma cilj pa je, glede na sobotno izjavo, s katero je Kurz 
pravzaprav vnaprej izključil koalicijo tako s socialnimi demokrati kot liberalci, očitno nič manj kot dobiti absolutno večino 
poslanskih sedežev.  

• KPK nadaljuje postopek zoper poslanca Horvatha. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886856/Slovenija/kpk-nadaljuje-postopek-zoper-poslanca-horvatha  
KPK je po odločitvi poslanca Ferenca Horvatha, da ne odstopi z mesta predsednika Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti, sporočila, da bo glede nezdružljivosti Horvathovih funkcij postopala skladno z zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije. Po koncu postopka pa bo komisija svoje ugotovitve objavila na svojih spletnih straneh. 
 
Ob tem so na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pojasnili, da nadaljnjih informacij glede postopka obravnave do 
sprejetja odločitve ne morejo podati. 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Horvath je namreč po ponedeljkovi seji sveta Pomurske madžarske samoupravne 
skupnosti sporočil, da ni odstopil z mesta predsednika skupnosti. Po njegovem mnenju zakon, na katerega se sklicuje KPK 
glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja. 
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KPK je svoje stališče v primeru nezdružljivosti funkcij Horvatha na svoji spletni strani sicer objavila že pred dnevi. Glede na 
njegovo ponedeljkovo odločitev, da se ne bo odpovedal nobeni funkciji, za kateri KPK ugotavlja, da sta nezdružljivi, pa bodo 
na komisiji postopek nadaljevali skladno z zakonom, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. 
Ob tem so navedli 29. člen zakona o integriteti, ki navaja, da v primeru nezdružljivosti funkcij neposredno voljenih 
funkcionarjev KPK "o svojih ugotovitvah obvesti javnost in svoje ugotovitve objavi na spletnih straneh komisije". 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije sicer predvideva globo za fizične osebe, če v skladu z določbami 26. člena, ki 
govori o nezdružljivosti opravljanja funkcije, komisije ne obvestijo o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti. Prav tako je 
globa predvidena za osebe, ki ne spoštujejo prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti ali pogojev in omejitev, ki mu jih je z 
odločbo postavila komisija. KPK takih sankcij v svojih današnjih pojasnilih sicer ne omenja. 
KPK je pod drobnogled vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je Pomurska 
madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos 
in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena". 
Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno. 
Glede na ravnanje Horvatha je KPK tudi začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ob tem so v 
KPK opozorili, da niso dolžni ob vsakokratnem nastopu novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij 
novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem samim. 

• Ljubljana bo dobila Prekmurski trg in Spominski park 7. septembra. Vanja Brkić. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042886744/lokalno/ljubljana/ljubljana-bo-dobila-prekmurski-trg-in-spominski-park-7-
septembra  
Ljubljanski svetniki so potrdili osnutek predloga, da se območje v izteku Poljanskega nasipa in Poljanske ceste poimenuje 
Prekmurski trg. Zelenica pri Bratovševi ploščadi in Dunajski cesti pa naj bi nosila ime Spominski park 7. septembra. 
 

 
Slika: V okviru prenove dela Poljanske ceste bo občina uredila tudi nov trg, ki ga bo poimenovala Prekmurski trg. Na njem 
bo tudi spominsko obeležje priključitve Prekmurja matičnemu narodu. Foto: Bojan Velikonja 
 
Ljubljanski mestni svetniki so včeraj izglasovali predloga poimenovanj novega trga in parka v prestolnici. Komisija za 
poimenovanja naselij in ulic v Mestni občini Ljubljana, ki ji predseduje Grega Ciglar, je predlagala, da trg v izteku Poljanske 
ceste in Poljanskega nasipa nasproti Ambroževega trga dobi ime Prekmurski trg. To območje bodo gradbinci Nigrada, KPL in 
Prenove-gradbenik preuredili v okviru prenove Poljanske ceste. 
Podobo novega trga je za občino pripravil arhitekturni biro Medprostor, ki je zasnoval celovito prenovo Poljanske ceste od 
križišča s Kopitarjevo do Ambroževega trga. »Kaskadno spuščene stopnice oblikujejo nov javni prostor, ki se prek urejenega 
obstoječega zelenega prostora spusti na ploščad, kjer se odkrivajo prej skriti pogledi na arhitekturno in spomeniško 
dediščino Plečnikovih zapornic. Ploščad s svojo usmerjenostjo ponuja scenografski pogled mimo novega spomenika k 
zapornicam ter hkrati predstavlja simbolni predprostor Hrenovemu križu, najstarejšemu javnemu spomeniku v Ljubljani,« so 
prihodnjo podobo Prekmurskega trga opisali v arhitekturnem biroju.  
Velja poudariti, da bo del nove podobe omenjenega trga tudi spomenik, ki bo zaznamoval 100. obletnico priključitve 
Prekmurja matičnemu narodu. Ravno včeraj opoldne se je iztekel rok za oddajo idejnih rešitev spomenika. V nadaljevanju 
bo šestčlanska strokovna komisija, ki ji predseduje podžupan Janez Koželj, ocenila in do predvidoma 31. maja izbrala 
najboljše ideje. Z avtorjem najboljše ideje bo občina sklenila pogodbo za izvedbo spomenika, drugonagrajeni predlog bo 
dobil nagrado v višini 2500, tretjenagrajeni pa 2000 evrov. Iz dokumentacije občinske komisije za poimenovanja je razvidno, 
da bo »na državni praznik 17. avgusta 2019 na trgu slavnostni program in otvoritev spominskega obeležja ob stoletnici 
združitve Prekmurja z matično državo«.  
Stroški poimenovanj bodo minimalni 
Svetniki so tudi podprli predlog poimenovanja zelenice med Dunajsko cesto ter stanovanjskima soseskama Ruski car in 
Bratovševa ploščad, ki se bo imenovala Spominski park 7. septembra. Kot je razložil Ciglar, je poimenovanje predlagala 
četrtna skupnost Posavje z utemeljitvijo, da tamkajšnji krajani že zdaj uporabljajo to ime. Ime parka zaznamuje dogodek 7. 
septembra 1941, »ko so štirje mladinci ljubljanskega Posavja Adrijan Kumar, Jože Kališnik, Lojze Gogala in Miro Kos streljali 
na italijansko vojsko, ki je aprila 1941 okupirala Ljubljano,« je pojasnil Ciglar in dodal, da na ta datum četrtna skupnost 
Posavje praznuje svoj praznik. V parku stoji spominsko obeležje na ta dogodek in ob njem se vsako leto vrstijo kulturne, 
športne in družabne prireditve. Ker na območju bodočega Prekmurskega trga kakor tudi Spominskega parka 7. septembra ni 
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hišnih številk, komisiji ni bilo treba izvesti predhodnega posvetovanja. Tudi stroški poimenovanja bodo po potrditvi 
končnega predloga minimalni, in sicer okoli 600 evrov, je dejal Ciglar. Občina bo namreč predvidoma morala postaviti le dve 
označevalni tabli.  
 
 

 
 

 
 
Slika: Ljubljana bo dobila Prekmurski trg in Spominski park 7. Septembra. Foto: Podatki MOL 
 

• Svobodnjaki še neodločeni glede podpore nezaupnici Kurzu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 2019 
https://www.dnevnik.si/1042886808/svet/svobodnjaki-bodo-podprli-nezaupnico-kurzu  
Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so danes zanikali poročanje avstrijskih medijev, da bodo podprli nezaupnico kanclerju 
Sebastianu Kurzu. Poudarili so, da še niso sprejeli odločitve glede tega. Danes je sicer odhajajoči notranji minister iz vrst 
FPÖ Herbert Kickl dejal, da tistemu, ki njim ne zaupa, tudi oni ne zaupajo. 
 
»Bilo bi precej naivno, da bi Kurz mislil, da mu svobodnjaki ne bi izkazali nezaupanja, potem ko ga je on nam,« je Kickl 
povedal za današnjo izdajo avstrijskega časnika Österreich. 
V FPÖ so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnili, da so mediji narobe interpretirali to izjavo. Odhajajoči 
notranji minister je povedal zgolj, da tisti, ki ne zaupa svobodnjakom, tudi nima njihovega zaupanja. To pa še ne pomeni, da 
»je dokončno odločeno, kako bodo glasovali v ponedeljek«. 
Prihodnji ponedeljek bi lahko poslanci glasovali o nezaupnici vladi, ki so jo napovedali v opozicijski stranki Jetzt. Ta računa 
tudi na podporo FPÖ, socialdemokratov (SPÖ) in liberalnega Neosa. Tudi odločitev SPÖ in Neosa še ni znana. 
Če bodo poslanci izglasovali nezaupnico Kurzu, bo moral predsednik države Alexander Van der Bellen imenovati novega 
premierja. 
Predsednik in kancler se bosta sicer danes ob 12.30 znova sestala v predsednikovem uradu. Kot so napovedali v 
kanclerjevem uradu, bosta govorila o nadaljnjih korakih. Cilj je »stabilna in opravilno sposobna vlada«. 
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Po navedbah APA bi lahko govorila tudi o imenih strokovnjakov ali visokih uradnikov, ki bodo v vladi zamenjali ministre FPÖ. 
Kurz in Van der Bellen sta se namreč v ponedeljek dogovorila o razrešitvi notranjega ministra Kickla, nakar so vsi ministri iz 
vrst svobodnjakov napovedali, da bodo zapustili vlado. 
Politična kriza je v Avstriji izbruhnila, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, v katerem je nekdanji 
avstrijski podkancler in vodja FPÖ Heinz-Christian Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično 
podporo ponujal pogodbe z državo in izkazal interes za vplivanje na medije. 

• Kurza čaka glasovanje o zaupnici. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886840/svet/avstrijski-predsednik-soglasal-z-odstavitvijo-kickla-in-odhodom-fpo-iz-vlade  
Avstrijska opozicija se še ni zedinila glede morebitnega predloga o nezaupnici kanclerju Sebastianu Kurzu, a glasovanje o 
njej bo, in sicer na izredni seji parlamenta prihodnji ponedeljek, ko naj bi določili tudi datum predčasnih volitev. 
 
Čeprav mnoge okoliščine v zvezi s posnetki pogovorov dveh svobodnjaških veljakov na Ibizi še niso znane, je bila danes, 
drugi dan po razpadu vladne koalicije, pozornost vseh avstrijskih strank in kajpak tudi javnosti osredotočena predvsem na 
vprašanje, kaj bo po odhodu vseh svobodnjaških ministrov iz vlade. Je res mogoče z volitvami čakati vse do septembra ali pa 
bi bilo kljub neugodnemu času bolje voliti že v začetku julija? Kako dolgo lahko zdrži napol politična, napol tehnična vlada? 
Lahko Sebastian Kurz ostane kancler do volitev glede na to, da je odgovoren za to, da so svobodnjaki sploh bili v vladi? 
Najmanjša opozicijska stranka Zdaj (Jetzt) nekdanjega zelenega poslanca Petra Pilza bo tako na izredni seji prihodnji 
ponedeljek predlagala glasovanje o nezaupnici kanclerju v prepričanju, da lahko samo odhod vse vlade in imenovanje 
tehnične ekipe umiri politične razmere in zagotovi normalno volilno kampanjo. Liberalci (Neos) tega predloga ne 
nameravajo podpreti, socialni demokrati (SPÖ) kot največja opozicijska stranka pa se še niso izrekli, čeprav njihova 
redsednica Pamela Rendi - Wagner pritrjuje, da bi bilo najbolje, da bi Avstrija dobila tehnično vlado. Socialni demokrati so 
uradno zahtevali izredno sejo parlamenta še ta teden, vendar je konservativni predsednik poslanskega doma Wolfgang 
Sobotka sejo sklical za ponedeljek po evropskih volitvah. Na tej seji naj bi sprejeli odločitev o razpisu naslednjih volitev in 
glasovali o zaupnici. 
Zunanja ministrica ostaja 
A četudi bi se opozicija glede nezaupnice Kurzu poenotila, bi morali predlog podpreti tudi svobodnjaki. Iz njihovega tabora 
pa so danes že drugi dan prihajala protislovna sporočila. Kdor nam je izrekel nezaupanje, ne more sam računati na naše 
zaupanje, je denimo zgovorno namignil dosedanji notranji minister Herbert Kickl, novi predsedujoči stranki Norbert Hofer 
pa, da odločitev še ni bila sprejeta in da bo odvisna od razvoja dogodkov. Za zdaj še najbolj gotovo je to, da svobodnjaki 
proti kanclerju, s katerim so bili v koaliciji, ne bodo vložili lastnega predloga za nezaupnico. 
Predsednik države Alexander Van der Bellen, ki se je danes ponovno sestal s kanclerjem Kurzem, v izjavi za javnost ni bil 
videti najbolj navdušen nad možnostjo, da bi Avstrija dobila povsem tehnično vlado, temveč bi raje videl, da kancler in 
konservativni ministri skupaj z zunanjo ministrico Karin Kneissl, ki je bila v svobodnjaški ministrski kvoti, a ni članica stranke, 
ostanejo. »Nobenega načrta B nimam,« je dejal predsednik. »Pričakujem, da bom od kanclerja dobil seznam imen oseb, ki 
naj bi nadomestile izpraznjene položaje v vladi. Z vsako od predlaganih se bom pogovoril in skrbno pretehtal, ali je 
ustrezna,« je dodal.  
Razkol bodo čutili tudi migranti 
Odhajajočemu notranjemu ministru Herbertu Kicklu se je tik pred formalno razrešitvijo še posrečilo, da je Kurzu za hrbtom 
podpisal uredbo o najvišji urni mezdni postavki za iskalce zatočišča, ki opravljajo javna dela. Ta naj bi odslej znašala 1,5 evra 
(namesto doslej običajnih od tri do pet evrov), kar je znesek, ki je bil med vladnima strankama sicer načeloma usklajen že 
pred tedni, vendar zaradi odpora določenih vplivnih krogov znotraj ljudske stranke ni dobil končnega kanclerjevega soglasja. 

• Italijansko vlado hromijo notranji boji. Agencije. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 2019 
https://www.dnevnik.si/1042886779/svet/italijansko-vlado-hromijo-notranji-boji  
Boji med italijanskima vladnima strankama se le še stopnjujejo, čas po evropskih volitvah pa bi lahko bil tudi usoden za 
koalicijo. 
 
Že dlje časa so znana trenja med obema italijanskima vladnima strankama, Ligo in Gibanjem petih zvezd, zdaj pa so narasla 
do te mere, da je izvršna oblast »praktično paralizirana«, je dejal generalni sekretar vlade Giancarlo Giorgetti. Razlog je v 
tem, da stranki vodita konkurenčni kampanji pred evropskimi volitvami, je dejal Giorgetti, desna roka voditelja Lige in 
notranjega ministra Mattea Salvinija. »V zadnjih treh tednih je vlada praktično na čakanju zaradi volilne kampanje,« je dejal 
v pogovoru za La Stampo ter dodal, da namesto razmisleka o tem, kaj je treba storiti za državo in za Evropo, vlada kaos. Liga 
in Gibanje sta sicer že pred kampanjo zašla v nesoglasja glede migracij, davkov, socialnih vprašanj in odnosa do mehkih 
drog. V Italiji tako že nekaj časa ugibajo, da bi koalicija lahko razpadla po evropskih volitvah. Na lanskih parlamentarnih je 
največ glasov dobilo Gibanje petih zvezd in osvojilo 227 poslanskih sedežev, Liga pa 125 in je po volitvah izstopila iz koalicije 
z Berlusconijevo Naprej, Italijo ter stranko Bratje Italije. Toda odtlej so se razmerja močno spremenila in sodeč po 
javnomnenjskih raziskavah bi Salvinijeva Liga na novih volitvah gladko zmagala. Tudi vse ankete pred evropskimi volitvami ji 
napovedujejo vsaj deset odstotkov glasov več od Gibanja petih zvezd in od opozicijske Demokratske stranke.  

• Avstrijski predsednik imenoval nove člane prehodne vlade. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22. maj 2019  
https://www.dnevnik.si/1042886942/svet/avstrijski-predsednik-imenoval-nove-clane-prehodne-vlade-  
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je danes v skladu s proceduro imenoval nove člane avstrijske prehodne 
vlade, ki je nato po imenovanju tudi prisegla. Novi ministri so nadomestili dosedanje ministre iz vrst svobodnjakov (FPÖ). 
Dosedanja vladajoča koalicija med ljudsko stranko (ÖVP) in FPÖ je s tem uradno končana. 
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Nova avstrijska vlada tako velja za manjšinsko vlado ÖVP, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Spremembe v avstrijski vladi so posledica afere Ibiza, zaradi katere je predsednik države v torek odstavil notranjega ministra 
Herberta Kickla ter soglašal z odhodom ostalim svobodnjakov iz vlade, ki so se predhodno za to odločili. 
Van der Bellen je v govoru pred prisego novo prehodne vlade nove ministre opozoril na bistvo parlamentarne demokraciji, 
ki je v »iskanju in vzpostavitvi večine na eni strani ter zaščiti manjšine na drugi strani«, ter se zavzel proti »absolutni 
uveljavitvi lastnih pozicij«. Zavzel se je tudi za vzpostavitev zaupanja in pripravljenost na kompromis. 
Kot največje izzive nove avstrijske vlade je avstrijski predsednik omenil podnebno krizo, digitalizacijo ter predvsem »delo na 
Evropi«. 
»Združena Evropa je najboljša ideja, ki smo jo Evropejke in Evropejci kadarkoli imeli,« je poudaril ter se zavzel, da Avstrija 
prevzame konstruktivno vlogo znotraj EU in aktivno sodeluje pri nujnih reformah in spremembah. 
Kot nadaljnja izziva je omenil tudi brexit ter usmeritve po evropskih volitvah. »Za vse to potrebujemo močno in delujočo EU 
in naš avstrijski prispevek,« je še dejal Van der Bellen. 
Kdo bodo novi ministri? 
Novi ministri v avstrijski vladi prihajajo iz vrst strokovnjakov. Notranji minister je tako postal nekdanji predsednik 
avstrijskega vrhovnega sodišča, upokojeni 65-letni Eckart Ratz. Ministrstvo za socialo je v rokah nekdanjega visokega 
uradnika in pravnika, 67-letnega Walterja Pöltnerja, na čelu ministrstva za infrastrukturo je dosedanja šefica avstrijske 
družbe za nadzor letalskega prometa Austro Control, 36-letna Valerie Hackl, obrambni resor bo vodil dosedanji namestnik 
načelnika generalštaba avstrijske vojske, 59-letni Johann Luif. Novi podkancler je postal dosedanji finančni minister Hartwig 
Löger iz ljudske stranke (ÖVP). 
Uradništvo in šport, področja, ki so bila doslej v domeni zdaj že nekdanjega vodje svobodnjakov in podkanclerja Heinz-
Christiana Stracheja, bo do volitev prevzela ministrica za družino iz vrst ljudske stranke (ÖVP) Juliane Bogner-Strauss. 
Nova avstrijska vlada se je danes že sestala na prvi seji. Kancler Kurz je pred prvo sejo prehodne vlade dejal, da bo storil vse, 
da »kriza stranke ne bo postala kriza države«. Na volilno nedeljo, ko bodo evropske volitve, bodo imeli avstrijski volivci 
možnost odločitve o usmeritvi, je še dejal Kurz, s čimer je po poročanju APA neposredno pozval k temu, da bi se odpovedali 
glasovanju o nezaupnici. Napovedal je tudi srečanja z vodji vseh parlamentarnih strank. Glavna naloga prehodne vlade bo 
po besedah avstrijskega kanclerja zagotovitev stabilnosti do volitev. 
Ali se bo prehodna vlada obdržala do predčasnih septembrskih volitev, še ni znano. V avstrijskem parlamentu naj bi v 
ponedeljek potekalo glasovanje o nezaupnici Kurzu, ki ga je vložila manjša opozicijska stranka Jetzt - Liste Pilz (Sedaj - Lista 
Pilz). Iz prav tako opozicijskega Neosa so že sporočili, da predloga stranke Jetzt ne bodo podprli. Tako svobodnjaki kot 
socialdemokrati (SPÖ) se še niso opredelili, ali bodo nezaupnico podprli, poročajo avstrijski mediji. 
Če bo v ponedeljek na izredni seji avstrijskega parlamenta izglasovana nezaupnica, bo moral Kurz nemudoma oditi s 
kanclerskega položaja, nadomestil pa ga bo podkancler, na spletni strani poroča avstrijske dnevnik Krone. 
SPÖ je sicer v povezavi z afero Ibiza tudi napovedal tožbo proti Kurzu, ker je ta več intervjujih dejal, da bi lahko stranka 
imela povezave z videoposnetkom. SPÖ je v odzivu sporočil, da gre za »nezaslišane obtožbe«, ki bodo imele sodne 
posledice. 
Avstrijski predsednik Van der Bellen je v torek zvečer avstrijske politike pozval, naj prevzamejo odgovornost za državo. 
»Sedaj ne razmišljajte o tem, kar bi lahko kratkoročno pridobili za svojo stranko, ampak pomislite na to, kaj lahko storite za 
Avstrijo,« je dejal v televizijskem nagovoru, kot poroča na spletni strani Deutsche Welle. 
Sporni sedemurni posnetek z Ibize 
Minuli teden je v javnost prišel videoposnetek, na katerem je videti, da je Strache pred volitvami leta 2017 v zameno za 
pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska 
vlagateljica ter da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov. Ob tem je priznala, da je denar sumljivega izvora. 
V posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, je poleg Stracheja videti 
še njegovo soprogo ter vodjo poslanske skupine FPÖ Johanna Gudenusa. 

• Zakaj je Kurz potegnil kratko. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 22. maj 2019 
https://www.dnevnik.si/1042886873/mnenja/kolumne/zakaj-je-kurz-potegnil-kratko  
Zloraba položaja, podkupovanje, ponarejanje dokumentov, goljufija – preiskava je trajala več kot deset let, obtožnica je 
dolga skoraj tisoč strani, glavna obravnava proti dobremu ducatu obtožencev pa gre pred dunajskim deželnim sodiščem s 
prekinitvami v tretje leto. In ni ji še videti konca. Med privatizacijo največjega državnega stanovanjskega sklada pred več 
kot petnajstimi leti »je šlo« po mnenju računskega sodišča narobe skoraj vse, kar je lahko: od izbire svetovalca za prodajo 
(banka Lehman Brothers, ja, tista banka, katere zlom je bil uvertura v finančno krizo leta 2008) preko navideznih vmesnih 
poslov, iz katerih naj bi izviral večji del podkupnin, do doseženega izkupička. A vse, kar je bilo sporno, ni končalo v 
obtožnici in morda vse, za kar tožilstvo meni, da je zbralo dovolj dokazov, ne bo prepričalo sodišča. Ali sploh nič. 
V tej privatizaciji oziroma aferi BUWOG v glavnih vlogah nastopata dva iz najožjega kroga pokojnega Jörga Haiderja, 
predsednika avstrijskih svobodnjakov (ja, tiste stranke, ki jo je po njem do minule nedelje dolgih štirinajst let vodil Heinz-
Christian Strache): Haiderjev osebni protežiranec Karl-Heinz Grasser, finančni minister v konservativno-svobodnjaški koaliciji 
kanclerja Wolfganga Schüssla (ja, tisti koaliciji, zaradi katere je bila Avstrija začasno »izobčena« iz EU), in Walter 
Meischberger, v 90. letih prejšnjega stoletja Haiderjeva desna roka, generalni sekretar stranke. Zato, da bi stanovanjski 
sklad z več deset tisoč stanovanji »pod šifro ugodno« prišel v roke avstrijskega finančnega konzorcija, naj bi med njegovo 
privatizacijo na različnih osebnih računih, največ na Grasserjevem, poniknilo deset milijonov evrov, kakšen več ali manj. Kar 
je približno odstotek leta 2004 dosežene prodajne cene. 
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Toda kakor je BUWOG v skoraj vseh pogledih ena največjih korupcijskih afer v drugi, povojni avstrijski republiki, pa je le ena 
izmed številnih, v katerih so imeli svoje prste svobodnjaki. Ta lista je dolga, na samem vrhu pa je primer Hypo Alpe-Adria 
Group, koroške banke, ki je bila za Haiderja in njegov klan morda ne ravno bankomat, vsekakor pa zelo »domača« banka. 
Avstrijski davkoplačevalci še ne vedo natančno, koliko jih bo to stalo, a končni znesek sanacije finančne luknje bo zelo 
verjetno višji od petih milijard evrov. Zgovorne korelacije ni mogoče spregledati: kakor so svobodnjaki od druge polovice 80. 
let prejšnjega stoletja pod Haiderjem in nato znova v letih pod Strachejem prihajali do vse več vzvodov oblasti bodisi na 
deželni bodisi zvezni ravni, tako je naraščalo število korupcijskih, klientelističnih in podobnih primerov, v katere so bili 
vpleteni. 
Stranka, ki je v imenu malega človeka zase nenehno reklamirala monopol na etično neoporečno držo, ni zamudila skoraj 
nobene priložnosti, da na sporne, celo kaznive načine zlorabi oblast bodisi za strankarske bodisi osebne koristi. Noben način 
ji pri tem ni bil nedostojen, noben partner, četudi diktator, dovolj odvraten, noben denar, četudi iz tujine in na nejasne 
načine pridobljen, preveč umazan, nobena korist premajhna in noben posel v preveč kričečem nasprotju z javno 
razglašenimi vrlinami. In prav ta lakomnost je avstrijske nacionalpopuliste, kot zdaj Stracheja, že nekajkrat zapeljala v 
»pustolovščine«, iz katerih pravzaprav niso imeli več izhoda. 
Avstrijski svobodnjaki imajo v primerjavi z večino »istorodnih« evropskih strank dolgo zgodovino. Pa vendar: nemška AfD, 
denimo, stara komaj dobrih pet let, ima za seboj že zavidljivo število primerov spornega financiranja stranke. Prav tako se 
podobni repi vlečejo za Fideszem, pred kakšnim desetletjem iz liberalne v nacionalpopulistično prelevljeno stranko 
madžarskega premierja Viktorja Orbana; če ne bi bili neodvisni madžarski mediji tako temeljito zatrti, bi nedvomno vedeli še 
za veliko več takšnih repov, še zlasti, ko gre za delitev provizij po oddaji javnih naročil in evropskih sredstev »prijateljem«. 
Da ne omenjamo skrajno nepregledno financirane in s pomočjo nezakonito pridobljenih podatkov orkestrirane kampanje za 
brexit, ruskih finančnih navez francoske RN Marine Le Pen, »teme«, v katero so zavite finance italijanske Lege Mattea 
Salvinija, in ki si jo italijanski mediji prizadevajo razsvetliti že več let, poslov z evropskim denarjem češkega premierja 
Andreja Babiša itd. Je kdo omenil posojila in druge posle SDS oziroma mreže (medijskih) podjetij pod njenim nadzorom? 
Bilo bi dobro, ko bi volilci, ki so jim nacionalpopulisti »simpatični«, še neprimerno bolj pa sredinske stranke, ki se znajdejo v 
skušnjavi, da bi – vseeno, ali z zatisnjenim nosom in zaradi višjih interesov ali iz gole politične preračunljivosti – sklenile 
koalicijo s takšno stranko, ta modus operandi imele nenehno pred očmi. Težava koalicijskega sodelovanja z 
nacionalpopulisti namreč ni »le« to, da, recimo, te stranke s človekovimi pravicami ali pravno državo niso najbolj 
rahločutne, temveč tudi to, da se ne držijo sploh nobenih pravil igre, da ga ni vzvoda oblasti, ki ga ne bi vsaj poskušali 
zlorabiti za to, da si napolnijo žepe, in da je ni nadzorne institucije, ki je nemotenemu prisvajanju javnega denarja in funkcij 
v prid ne bi poskušali kar najhitreje onesposobiti, od medijev do sodne veje oblasti. Nobeni sredinski stranki doslej se še ni 
posrečilo, da bi jih v koaliciji od tega »odvadila«, nasprotno: nacionalpopulisti so vsem prejkoslej zrasli čez glavo ter 
diskreditirali sebe, posredno pa še koalicijsko partnerko in politiko sploh. 
A kot Sebastian Kurz ni prvi, ki je mislil, da bo to vendarle zmogel, tudi ni zadnji, ki je v takšni španoviji potegnil kratko. 
Naslednji je že v vrsti: estonski centristični premier Jüri Ratas, ki je pred dnevi sestavil koalicijo z nacionalpopulistično 
stranko EKRE.  

• Španija: Peterica v novi parlament iz pripora. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 22. maj 2019 
https://www.dnevnik.si/1042886892/svet/spanija-peterica-v-novi-parlament-iz-pripora  
V Španiji je prvič zasedal novoizvoljeni parlament. Največ pozornosti so pritegnili katalonski poslanci, ki so jih na 
zasedanje pripeljali iz zapora – in potem tudi odpeljali nazaj tja. 
 

 
Slika: Španski parlament med prvim zasedanjem z udeležbo priprtih poslancev. Foto: AP  
 
V Madridu je včeraj potekalo konstitutivno plenarno zasedanje novega španskega parlamenta, ki so ga izvolili 28. aprila. 
Mesta v 350-sedežnem spodnjem domu so zasedli predstavniki 13 strank. Največ jih ima Socialistična delavska stranka 
(PSOE), ki pa nima absolutne večine. Zasedanja se je udeležilo tudi vseh pet izvoljenih katalonskih politikov, ki so sicer 
priprti. V parlament jih je iz zapora zjutraj pripeljala policija in jih potem odpeljala nazaj. V parlamentarni demokraciji je to 
precej neobičajna praksa.  
Prazni lističi katalonskih strank 
Zasedanje se je začelo z izvolitvijo predsednikov obeh domov. Za predsednico spodnjega je bila izvoljena članica socialistov, 
Maritxel Batet (46), ki je do zdaj vodila ministrstvo za teritorialno politiko. Tudi predsednik senata je bil izbran iz vrst 
socialistov, ki imajo v 266-članskem zgornjem domu absolutno večino. To je postal Manuel Cruz, ki tako kot Batetova izhaja 
iz Katalonije. 
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Pri obeh glasovanjih so prazne lističe oddali predstavniki katalonskih strank. Levosredinska katalonska nacionalistična 
stranka Republikanska levica (ERC) ima v senatu 13 članov, v spodnjem domu pa 15. V slednjem ima sedem poslancev še 
desnosredinska nacionalistična koalicija Skupaj za Katalonijo, ki jo vodi nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont. 
Pod strogim nadzorom policije 
V domačih in tujih medijih je največ pozornosti vzbudila prisotnost petih priprtih katalonskih poslancev na zasedanju. To sta 
iz ERC predsednik stranke in bivši podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras ter bivši zunanji minister Raul Romeva. Iz 
koalicije Skupaj za Katalonijo pa so to Jordi Sanchez, Jordi Turull in Josep Rull. V procesu pred vrhovnim sodiščem so od 
decembra lani zaradi poskusa razglasitve samostojnosti Katalonije oktobra 2017. Iz zapora Soto del Real so jih včeraj zjutraj 
pripeljali z blindiranimi policijskimi avtomobili v Madrid, kamor vsakodnevno prihajajo na sodno obravnavo. Na zasedanje so 
prišli brez lisic in pod strogim nadzorom policistov v civilu. Zaplenili so jim mobilne telefone in elektronske tablice, ki jih ob 
nastopu mandata dobi vsak poslanec. Njihovo gibanje je omejeno s prepovedjo udeležbe na srečanjih in dajanja izjav za 
medije. 
Njihovo udeležbo na včerajšnjem zasedanju in prevzem mandatne akreditacije je pred tem odobrilo vrhovno sodišče, ki je 
hkrati zahtevalo, da se po končani seji takoj vrnejo v zapor. Obenem je postavilo zahtevo, da novo vodstvo parlamenta 
aktivira člen parlamentarnega poslovnika, ki predvideva, da se poslancu, ki bi bil pred izvolitvijo v sodnem postopku, 
prekliče mandat.  
Obeta se suspenz 
Vodja desne opozicije in predsednik Ljudske stranke (PP) Pablo Casado je novo vodstvo parlamenta nemudoma pozval, da 
se po konstitutivnem zasedanju sestane in proti katalonskim poslancem sproži tudi člen zakona o sojenju za kriminalno 
dejanje. Nova predsednica parlamenta Batetova je dala vedeti, da bo spoštovala parlamentarni poslovnik in suspendirala 
vseh pet izvoljenih katalonskih pripornikov, a da se bo prej posvetovala s člani kolegija predsednika in si vzela potrebni čas. 
Po izvolitvi obeh domov je moral vsak poslanec posebej priseči, da bo spoštoval špansko ustavo. Na svoj način so to storili 
tudi katalonski nacionalisti. Junqueras je denimo prisegel z besedami: »Prisegam kot zvest republikanec, kot politični 
zapornik in zaradi zakonske nujnosti.«  
O koaliciji še nič 
Prvak stranke PSOE, premier Pedro Sanchez, uradno še ni spregovoril o sestavi nove vlade, vse pa kaže, da bo koalicijo 
sklenil z levo stranko Podemos, ki jo vodi Pablo Iglesias. O tem bodo stekli pogovori po nedeljskih evropskih, regionalnih in 
lokalnih volitvah.  
 

Večer, Maribor 

• Hrvaška žalna slovesnost v Pliberku: Avstrijci ne bodo tolerirali ustaških simbolov. Goran Ivanović/STA. Večer, 
Maribor,  17.05.2019 

https://www.vecer.com/hrvaska-zalna-slovesnost-v-pliberku-avstrijci-ne-bodo-tolerirali-ustaskih-simbolov-10010235  
     

 
Slika: Fotografija je s slovesnosti leta 2015. Foto: Andrej Petelinšek  
 
Na Libuškem polju pri Pliberku bo v soboto tradicionalna slovesnost v spomin na hrvaške žrtve povojnih pobojev. Avstrijske 
oblasti so opozorile, da ne bodo tolerirale nobenih ustaških simbolov. Spoštovanje avstrijskih zakonov bo nadziralo približno 
450 pripadnikov varnostnih sil, uporabljali bodo tudi helikopterje. 
Žalne slovesnosti za več deset tisoč pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške 
Neodvisne države Hrvaške (NDH), a tudi civilisti, pri Pliberku potekajo od leta 1952. 
Letos je katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem prvič zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo maše 
na Libuškem polju, ki je bila doslej osrednji del žalne slovesnosti. 
Po analizi lanske žalne slovesnosti so namreč ocenili, da je maša del prireditve, ki se "politično instrumentalizira, in je del 
politično-nacionalnega rituala, ki služi za selektivno percepcijo in razlago zgodovine". Menijo, da prireditev na Libuškem 
polju škodi ugledu Cerkve, ki bi ji v primeru, če bi mašo dovolili, lahko očitali "pomanjkanje distance do fašističnega 
svetovnega nazora". 
Hrvaška škofovska konferenca je bila zaradi odločitve avstrijskih škofov užaljena. Razloge za prepoved so ostro zavrnili. 
Nekateri hrvaški škofje so nato predlagali, da bi žalno slovesnost v prihodnje premestili iz Pliberka na Hrvaško, pri čemer so 
kot možen kraj omenjali občino Udbina v Liki. 
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Avstrijske oblasti so lani prvič opozorile, da ne bodo dopustile nobene ustaške ikonografije ter da bodo ostro kaznovali vse, 
ki bodo kršili avstrijske zakone. Napovedano so tudi storile ter pridržale in na pogojne zaporne kazni med 15 in 18 mesecev 
obsodile pet hrvaških državljanov, ki so poveličevali nacizem. 
Avstrija letos prireditve ne obravnava več kot verski dogodek, temveč kot zborovanje, ki mora biti v skladu z zakonom o 
javnih shodih. Poleg tega od 1. marca velja spremenjena zakonodajo, ki prepoveduje še več simbolov in zastav skrajnih 
organizacij, med katerimi so po novem tudi hrvaški ustaši, ki jih povezujejo z nacizmom. Poleg zapornih so predvidene tudi 
denarne kazni do 4000 evrov ali do 10.0000 evrov v primeru ponovitve prekrška. 
Avstrijska policija letos na Libuškem polju pričakuje približno 15.000 udeležencev, večinoma iz Hrvaške in BiH. Potrdili so, da 
bodo angažirali 450 policistov, če bo potrebno, bodo posredovale tudi posebne policijske enote. Pomagalo jim bo 12 
hrvaških policistov. Celotno območje bo pod video nadzorom, potek dogodka bodo spremljali tudi s helikopterji, je 
napovedala koroška policija. 
Napovedani so tudi protesti nasprotnikov žalne slovesnosti, ki si želijo doseči prepoved ustaških in nacističnih zborovanj v 
Avstriji. Avstrijski mediji so poročali o dogodku kot o "fašistični zabavi", "največjem zborovanju neonacistov v EU", "shodu 
skrajne desnice" in "srečanju ustašev", na kar je odgovorila hrvaška diplomacija z navedbami, da Libuško polje za Hrvate 
predstavlja "simbol masakra in trpinčenja ter simbol kršitve človekovih pravic". 
 
Hrvaški organizatorji iz Častnega pliberškega voda so udeležence slovesnosti večkrat opozorili, naj spoštujejo avstrijske 
zakone in ne izpostavljajo nobenih spornih simbolov, vključno s tistimi, ki jih na Hrvaškem tolerirajo, kot je zastava hrvaških 
obrambnih sil (Hos), na kateri je zloglasen ustaški napis Za dom spremni. Na letošnji žalni slovesnosti bodo mašo vodili nižji 
katoliški duhovniki, politični nagovori niso predvideni. 
Hrvaški sabor je z vrnitvijo HDZ na čelo države od leta 2016 znova pokrovitelj spominske slovesnosti. Prejšnja hrvaška 
levosredinska vlada je namreč odpovedala pokroviteljstvo, ker so ocenili, da je manifestacija žalovanje za propadom NDH in 
ne spomin na žrtve. 
Na letošnji slovesnosti ne bo nobenega predstavnika najožjega hrvaškega državnega vrha. Predsednik sabora Gordan 
Jandroković je Libuško polje, Tezno in Macelj obiskal v četrtek, hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je položila 
cvetje in prižgala sveče na Libuškem polju, v Maclju in Hudi jami 8. maja. Poslala bosta svoja odposlanca, tako kot hrvaški 
premiera Andrej Plenković. Ta je napovedal, da bosta na Libuško polje prišla ministra za veterane in upravo Tomislav 
Medved in Lovro Kuščević, ki sta prav tako pozvala udeležence, naj spoštujejo avstrijske zakone. 
Pliberška slovesnost poteka v spomin na 15. maj 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom izročili več 
deset tisoč poraženih hrvaških vojakov, večinoma ustašev, pa tudi srbskih in črnogorskih četnikov in drugih. Po navedbah 
hrvaških virov se je zavezniškim silam predalo približno 95.000 ljudi, med katerimi so bili tudi civilisti. 
Pri Pliberku je bil ustreljen manjši del hrvaških vojakov, ostale so v t. i. kolonah smrti prisilili v pešačenje po krajih takratne 
Jugoslavije. Pri tem naj bi več kot polovica ujetnikov umrla ali so bili ubiti, tudi na območju Slovenije. Omenjene dogodke na 
Hrvaškem imenujejo križev pot, Pliberk pa imajo za prvo postajo. 

• Mešane policijske patrulje tudi na zahodni meji. Elizabeta Planinšič. Večer, Maribor, 18.05.2019 
https://www.vecer.com/mesane-policijske-patrulje-tudi-na-zahodni-meji-10010511  
 
Mešane patrulje dveh držav so že stalnica s Hrvati, zaradi omejitve ilegalnih migracij pa naj bi jih zdaj imeli tudi na meji z 
Italijo. 
Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar se je ob robu šestega srečanja šefov policij Foro di Roma, ki ga gosti generalni 
direktor italijanske policije Franco Gabrielli, s svojim italijanskim kolegom pogovarjala tudi o vzpostaviti mešanih obmejnih 
patrulj obeh držav. 
Mešane patrulje so sicer, pojasnjujejo v Generalni policijski upravi (GPU), opredeljene in določene v vseh sporazumih o 
policijskem sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami. Kot stalna oblika dela se trenutno izvajajo samo s Hrvaško, saj si z 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko od leta 2008 delimo schengenski prostor. 
Skupne patrulje so stalnica na naši južni meji 
"Mešane patrulje s temi državami po tem letu organiziramo izjemoma, ko gre za kakšen varnostni pojav večjih, čezmejnih 
razsežnosti. Tudi sporazumi določajo, da se mešane patrulje organizirajo zaradi varovanja javne varnosti, kar je dovolj široka 
določba in dopušča izvedbo te oblike dela za odkrivanje in preprečevanje vseh vrst kaznivih ravnanj. V praksi se mešane 
patrulje s sosednjimi schengenskimi državami izvajajo v primeru zgostitve določenih varnostnih problemov ob državni meji 
(na primer vlomov, čezmejne kriminalitete ...) pa tudi ob večjih športnih ali kulturnih dogodkih ob skupni meji," pojasnjujejo 
v GPU. 
A glede na naraščajoči trend nezakonitega priseljevanja po zahodnobalkanski poti sta vodstvi tako slovenske kot italijanske 
policije ocenili, da bi uvedba mešanih patrulj na slovensko-italijanski meji prispevala k zmanjšanju privlačnosti te poti in tako 
posredno vplivala tudi na obseg migracij v regiji. "Smer tako imenovanih sekundarnih migracij iz Slovenije poteka skoraj 
izključno proti Italiji, zato je Slovenija dolžna prispevati k preprečevanju nezakonitih odhodov iz Slovenije. Italija tak ukrep že 
izvaja na meji s Francijo, Švico in Avstrijo in rezultati so vidni," še nizajo v GPU. 
Mešane patrulje bi se sorazmerno izvajale na obeh straneh meje, in sicer na odsekih, kjer prihaja do zgostitev 
nedovoljenega prečkanja meje. "Poleg operativne vrednosti ima izvajanje mešanih patrulj tudi druge posredne rezultate: 
hitrejša izmenjava informacij, spoznavanje terena v sosednji državi za primere čezmejnega zasledovanja, jasen signal 
tihotapcem, da vstop v drugo državo še ne pomeni, da ne bodo procesirani v državi, iz katere so zbežali," pravijo v GPU in 
kot primer navajajo ugrabitev Belokranjca pred dobrim tednom. 
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Foto: Večer 
 
"Natančen način izvajanja moramo še doreči na operativni ravni, se bodo pa izvajale na področju policijskih uprav Koper in 
Nova Gorica na slovenski strani ter na območju IV. operativne cone na območju Italije," še pojasnjujejo v vodstvu slovenske 
policije. 
Vzpostavitev skupnih patrulj slovenske in italijanske policije je sicer svojemu italijanskemu kolegu Enzu Moaveru Milanesiju 
predlagal slovenski zunanji minister Miro Cerar. Zavzel se je 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. 

• (AFERA VIDEO IBIZA) Po sestanku s kanclerjem Kurzem avstrijski podkancler Strache na Dunaju povedal, da 
odstopa. Avstrija pred predčasnimi volitvami. VČ, STA. Večer, Maribor, 18.05.2019 

https://www.vecer.com/afera-video-ibiza-po-sestanku-s-kanclerjem-kurzem-avstrijski-podkancler-strache-na-dunaju-
povedal-da-odstopa-10010727  
 
"Ja, bilo je neprimerno in napaka," s temi besedami je pred kamere okrog 12.15 stopil šef FPÖ in avstrijski podkancler Heinz-
Christian Strache. Na sestanku z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem ob 11. uri je ponudil odstop, je povedal, 
kancler pa ga je sprejel. Odhaja tudi iz vrha stranke. FPÖ želi po Strachejevih besedah nadaljevati izvajanje vladnega 
programa s kanclerjevo ljudsko stranko ÖVP. Ne želi, da bi to oviral in razdrl vlado, je povedal okrog svojega odstopa. Za 
svojega naslednika na čelu stranke je imenoval dosedanjega podpredsednika stranke in ministra za infrastrukturo Norberta 
Hoferja, morebitnega bodočega podkanclerja. 
Politični atentant nanj se je po besedah Stracheja zgodil dve leti po spornem srečanju na Ibizi, med politikovim dopustom, je 
povedal, potem ko je bil sinoči obelodanjen video s spornimi izjavami Stracheja in njegovega strankarskega sodelavca na 
večerji z domnevno vplivno Rusinjo. Na večerji, ki se je zavlekla v neverjetnih sedem ur, so se dogovarjali za podporo 
Strachejevi stranki pred volitvami 2017. Bilo je tipično alkoholno vzdrušje, je vidno vznemirjen danes izjavil podkancler v 
odhodu. "Gospo sem srečal enkrat, na tem dopustu, potem nikoli več, tako kot tudi nihče več iz moje stranke." Z ilegalnimi 
metodami da so se ga lotili, je rekel o očitno nastavljeni pasti na Ibizi, v katero se je ujel in je, teden pred 
evroparlamentarnimi volitvami, vse dokumentirano prišlo na dan. Dve leti po dogodku.  
Afera je ekspresno dobila velike razsežnosti, soba za tiskovne konference je bila opoldne polna novinarjev in kamer od 
vsepovsod. Pred uradom avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, kjer so na kriznem sestanku razpravljali o nadaljnjih 
korakih po odstopu podkanclerja Stracheja, se je kmalu zbralo več tisoč protestnikov in zahtevalo predčasne 
volitve. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je predsedniku države Alexandru Van der Bellnu medtem razpis predčasnih 
parlamentarnih volitev predlagal. Zavzel se je, da bi bile volitve čim prej. "Dovolj je dovolj," je komentiral škandal, v katerega 
se je zapletel Strache. Poudaril je, da na današnjih pogovorih s koalicijskimi partnerji svobodnjaki (FPÖ) ni dobil vtisa, da 
imajo poleg odstopa Stracheja in vodje poslanske skupine Johanna Gudenusa resnično voljo za spremembe v stranki na 
vseh ravneh. To bi bilo po njegovih besedah več kot potrebno. Van der Bellen je idejo predčasnih volitev podprl. 
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• (FOTO) Letos okrnjena spominska prireditev. Pri Pliberku hrvaški škofje niso smeli voditi maše. Boris Jaušovec. 

Večer, Maribor, 18.05.2019 
https://www.vecer.com/letos-okrnjena-spominska-prireditev-pri-pliberku-hrvaski-skofje-niso-smeli-voditi-mase-
10010751  
    
Avstrijska policija je bila poudarjeno stroga pri preganjanju kakršnega koli poveličevanja ustaštva, protiprotestniki pa so 
zahtevali, da se prireditev v celoti prepove. 
Spet so se na avstrijsko Koroško v soboto dopoldan čez Slovenijo valile kolone avtobusov, po nekaterih podatkih več kot sto, 
in avtomobilov, okoli 650, s hrvaškimi registracijami. Žalna slovesnost na Libuškem polju pri Pliberku za pred 74 leti 
poraženo ustaško vojsko, ki so jo Angleži od tod predali zmagoviti jugoslovanski vojski, partizani pa so nato nad njenimi 
pripadniki in še kakšnimi civilisti zagrešili izvensodne množične likvidacije, je bila letos okrnjena. Krška škofija z avstrijske 
Koroške je namreč zavoljo vsako leto vnovičnih incidentov poveličevanja ustaštva, prepovedala škofovsko spominsko mašo. 
Tako je letos mašo vodil nižji duhovnik, ravnatelj avstrijskega Karitasa Fabjan Svalina. 
Lani se je Avstrija končno ovedla, da na Libuškem polju še zdaleč ne gre za komemoracijo, temveč za enega največjih shodov 
neonacistov in neofašistov v Evropi sploh in slavitev fašistične endehazije. Nekaj časa je prireditev visela v zraku, na koncu jo 
je avstrijski svobodnjaški notranji minister Herbert Kickl požegnal. Vendar ob strogih pogojih, ki so jih prireditelji iz Častnega 
bleiburškega voda bili prisiljeni natisnjene deliti udeležencem. Sporočeno jim je bilo, da bo avstrijska policija letos strogo 
preganjala vsakršno "politično izražanje ali sporočanje" in bo rigorozno ukrepala, če bo naletela na kakršnekoli artefakte, 
uniforme, dele uniform, simbole, zastave Sil osi in njihovih zaveznikov iz druge svetovne vojne in podobno. Avstrija je 
namreč 1. marca letos na spisek prepovedanih nacističnih in fašističnih simbolov dodala tudi ustaške. Tudi zato letos na 
Libuškem polju ni bilo nobenih govoranc politikov, kar je bilo prejšnja leta običajno. Komemoracija se je začela z molitvijo, 
nato je sledila molitev za islamske vernike, končala pa se je po več urah s kratkim nagovorom govorca Častnega 
bleiburškega voda dona Anteja Kutleša, češ,da je prireditev končana. Udeleženci so bili po večini razočarani nad takšnim 
sporedom in mnogi so razmišljali, da bi bilo treba prireditev v prihodnje pripraviti kar na Hrvaškem. 
Med prireditvijo smo govorili s poveljnikom avstrijske policije na prizorišču Rainerjem Dionisiom: "Za zdaj prireditev poteka 
mirno, ni bilo nobenih incidentov kakor prejšnja leta. Vse je tako, kot je treba." Potrdil nam je, da nad dogajanjem bdi okoli 
450 avstrijski policistov, med njimi tudi tisti iz specialne enote Cobra. Te bi uporabili, če bi zavoljo kršenja avstrijskih 
zakonov bilo treba prireditev prekiniti. Avstrijskim policistom se je na Libuškem polju pridružilo tudi ducat hrvaških kolegov. 
Visoko na nebu sta množico - Dionisio je ocenil, da se zbralo okoli deset tisoč ljudi, "nekaj manj kot lani" - preletavala dva 
helikopterja. Policija pa je vse snemala s številnimi videokamerami. Po koncu prireditve smo dobili policijsko sporočilo, da so 
vendarle priprli eno osebo, ker ob odhodu z Libuškega polja pozdravila z nacističnim pozdravom. Lani je bilo takih 
incidentov sedem ali osem. 
Katarina Azinović nam je na stojinci omenjenega voda dejala, da prireditelji ocenjujejo, da se je zbralo celo 20 tisoč ljudi: 
"Samo hrvaških zastavic smo dopoldan podelili že 2500," je skušala podkrepiti svojo oceno. Potrdila je, da je sabor tudi letos 
pokrovitelj prireditve. A je njegov predsednik Gordan Jandroković Libuško polje obiskal že v četrtek: "Kajti danes je v Zagreb 
na obisk k HDZ prišla nemška kanclerka Angela Merkel in špicenkandidat Evropske ljudske stranke Manfred Weber." Sta 
prišla dva ministra za veterane Tomo Medved in upravo Lovro Kuščević. 
Kljub temu da je bila protestna manifestacija zoper zbiranje nacistov, ki jo je v Pliberku z istomišljeniki pripravila tudi Zveza 
koroških partizanov že pred tednom, pa sta bila dva protesta tudi to soboto. V Pliberku so protestni zbor organizirali iz 
društva Drugačna Koroška. Med več deset udeleženci smo tam govorili z mladim koroškim Slovencem Gregorjem 
Wakounigom: "Prav takšne civilne antifašistične organizacije so Avstriji odprle oči, da ni več dovolila takšne maniifestacije, 
kot smo jo gledali vsa ta leta in na kateri so rehabilitirali neki prosluli fašistični režim, ki se še danes zrcali v hrvaški, pa tudi 
avstrijski politiki in še marsikje po Evropi. Seveda si želimo, da bi zbiranje na Libuškem polju za vselej prepovedali." V bližnji 
Drveši vasi je bilo nekaj več udeležencev, okoli sto. Ob močnem policijskem spremstvu so se napotili proti Libuškemu polju. 
Policja jih čisto tja seveda ni spustila, a vseeno je med udeleženci spominske prireditve in pretežno levičarskimi protestniki, 
največ iz organizacije Ustavite direktne, prišlo do verbalnih obračunavanj. Tisti, ki so šli na komemoracijo so upali vzklikati 
zgolj Oluja, torej operacija Nevihrta, s katero je Hrvaška v zadnji vojni osvobodila državo. Pa še tem je policija kmalu ukazala 
naj se iodstranijo. Protestniki so bili veliko glasni in bolj iznajdljivi. Pozivali so na strnitev antifašističnih vrst, vzklikali so 
partizanom in partizankam. Na traktorju, ki jih je spremljal, pa sta vihrala velika jugoslovanska zastava z rdečo zvedo in napis 
v slovenščini Smrt fašizmu. 
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• (FOTO) Salviniju v Milanu desno zborovanje zasenčila dunajska afera, v mestu tudi protiprotest. STA, VČ. Večer, 
Maribor, 18.05.2019 

https://www.vecer.com/salviniju-v-milanu-desno-zborovanje-zasencila-dunajska-afera-v-mestu-tudi-protiprotest-
10010772 
 

 
Slika: Zbrani liderji desnih strank. Foto: EPA  
 
Vodja populistične desne Lige, italijanski notranji minister Matteo Salvini, je danes v Milanu gostil srečanje skrajno desnih 
strank, ki so na zborovanju želele pokazati enotnost pred evropskimi volitvami. Dogodek je zasenčil korupcijski škandal 
sorodne svobodnjaške stranke v Avstriji, ki je zamajal vladno koalicijo na Dunaju. 
Evropske skrajno desne stranke želijo po evropskih volitvah konec prihodnjega tedna oblikovati "superskupino" v 
Evropskem parlamentu in v njem postati tretja največja skupina. Stranke sicer niso enotne in imajo različna stališča, 
nekatere pa so tudi bolj radikalne od drugih. Salvini je z zborovanjem pred milansko gotsko katedralo hotel pokazati 
enotnost teh strank kot gostitelj voditeljev 11 strank iz Evrope. Predstavnik avstrijskih svobodnjakov je udeležbo odpovedal 
po odstopu vodje stranke in avstrijskega podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja zaradi video posnetka, v katerem je leta 
2017 pred volitvami za politično podporo ponujal pogodbe vlade in želel vplivati na medije. 
Vodja francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen je v Milanu v odzivu zagotovila, da njena stranka 
spoštuje pravila financiranja strank v Franciji, ki jih je sicer označila za stroga in vprašljiva, ker preprečujejo najemanje 
posojil strank izven Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodja nemške Alternative za Nemčijo (AfD) Joerg 
Meuthen pa je avstrijskim svobodnjakom izrazil podporo. Dejal je, da so svobodnjaki njihovi tesni partnerji in da jim zaradi 
enega primera ne bodo "zabodli noža v hrbet", poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Na zborovanju se je ob omenjenih predstavnikih strank iz Finske, Nizozemske, Estonije, Danske, Češke, Slovaške in Bolgarije 
zbralo več tisoč ljudi. Nosili so napise Ustavite birokrate, bankirje, migrantske čolne ter Najprej Italija. Le Penova pa je pred 
zborovanjem dejala, da se borijo proti globalizaciji in islamizaciji, ki ju je označila za totalitarizma. Več sto ljudi pa se je 
zbralo v mestnem parku na protestu proti zborovanju. Nosili so napise Dobrodošli, migranti, izženite Salvinija in druge, 
poroča AFP.  

• Poslanec Horvath drevi z odločitvijo glede nezdružljivosti funkcij. STA, A.L. Večer, Maribor, 20.05.2019 
https://www.vecer.com/poslanec-horvath-drevi-z-odlocitvijo-glede-nezdruzljivosti-funkcij-10011222  
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath bo na nocojšnji seji sveta Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti v Lendavi, ki se bo začela ob 19. uri, sporočil, kaj bo storil bo opozorilu Komisije za preprečevanje 
korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij, so za STA pojasnili v poslanski skupine narodnih skupnosti. 
Poslanec Ferenc Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši 
določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe 
javnega prava. 
KPK je zato DZ obvestila, da poslala opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozvala, da mora v 15 dneh po 
prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se odreče 
opravljanju funkcije poslanca DZ. 
KPK je pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do 
aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila 
odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z 
določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Glede na ravnanje Horvatha je KPK tudi začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ob tem so v 
KPK opozorili, da niso dolžni ob vsakokratnem nastopu novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij 
novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem samim. 
Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi 
komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg 
Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na 
dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni 
pravne podlage. 
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Če bi se Horvath nocoj odrekel poslanskemu mandatu, bi v poslanske klopi namesto njega sedla njegova edina 
protikandidatka na volitvah Gabriela Sobočan. Pred lanskimi državnozborskimi volitvami je ocenila, da z znanjem in 
izkušnjami lahko marsikaj stori za blagor madžarske narodne in večinske skupnosti. Takrat je tudi napovedala, da bo kot 
poslanka odgovorno delovala v interesu dvojezičnega območja in regije, si prizadevala za dialog in dobre osebne odnose. 

• Horvath ni odstopil, prepričan je, da dotični zakon za poslance ne velja. M.R., STA. Večer, Maribor, 20.05.2019 
https://www.vecer.com/horvath-ni-odstopil-preprican-je-da-doticni-zakon-za-poslance-ne-velja-10011507  
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je po seji sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti v Lendavi v izjavi za medije povedal, da ni odstopil z mesta predsednika skupnosti. Po njegovem mnenju zakon, na 
katerega se sklicuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja. 
Ferenc Horvath je odločitev sprejel na podlagi pridobljenih pravnih mnenj. Napovedal je, da bo storil vse, da bo to po pravni 
poti tudi dokazal. 
Horvath je članom sveta sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) predlagal, da naj glasujejo o 
njegovi predsedniški funkciji v svetu, če menijo, da sta funkciji predsednika in poslanca nezdružljivi. Člani sveta niso bili za 
to, ampak so ga podprli praktično vsi, ki so razpravljali. Po njihovih besedah je uspešen predsednik in ima velike zasluge za 
razvoj manjšine. 
V izjavi za javnost je Horvath povedal, da stališče KPK o nezdružljivosti funkcije poslanca in dejavnosti zastopanja druge 
osebe javnega prava, v tem primeru PMSNS, temelji na arbitrarni uporabi določil zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije. 
"Predmetni zakon skladno z načelom subsidiarne uporabe ne velja za poslance državnega zbora, saj nezdružljivost poslanske 
funkcije ureja specialni zakon, tj. zakon o poslancih, ki prepovedi opravljanja funkcije poslanca za zastopanje pravne osebe 
javnega prava ne predvideva," je poudaril Horvath. 
Po njegovem gre za uveljavljeno stališče pravnih strokovnjakov in tudi sodne prakse, o navedenem pa sta se po besedah 
Horvatha izrekla tudi inštitut za ustavno pravo ter upravno sodišče Republike Slovenije. Zaradi navedenega pozivu KPK ne 
bo sledil. 
O tem je Horvath oziroma odvetniška družba, ki ga zastopa, obvestil tudi KPK. 
Poslanec je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
KPK je zato DZ obvestila, da je poslala opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozvala, da mora v 15 dneh 
po prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se 
odreče opravljanju funkcije poslanca DZ. 
KPK je pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do 
aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila 
odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z 
določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno. 
Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi 
komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg 
Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na 
dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni 
pravne podlage. 

• Za dobro sodelovanje z Italijo. B. R. Večer, Maribor, 20.05.2019 
https://www.vecer.com/za-dobro-sodelovanje-z-italijo-10011312 
 

 
Slika: Za dobro sodelovanje z Italijo. Foto:  Arhiv Organizatorja  
 
Poslovnega srečanja z delovnim naslovom »Investicijske priložnosti Podravske regije so se udeležili zainteresirani investitorji 
in podjetniki iz Italije ter predstavniki institucij podravske, pomurske in koroške regije. 
V predstavitvenem programu so vsi povabljeni predavatelji in predstavniki regij predstavili svoja področja s poudarki na 
zanimivih investicijskih priložnostih, ki so v regiji aktualne. Udeleženci so odhajali z obilo novih informacij prepričani, da 
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Slovenija, posebej pa predstavljene regije nudijo obilo poslovnih priložnosti, predvsem pa so jim želeli dokazati, da v 
primeru odločitve za investicijo v Sloveniji ne bodo ostali sami na začrtani poslovni poti. 
''Italija in Slovenija odlično sodelujeta, gospodarsko sodelovanje se krepi in poglablja. Preredko se zavedamo, da je Italija za 
Slovenijo zelo pomemben trgovinski partner, s prek 8 milijardami evrov drugi po obsegu, in da zaradi bližine in siceršnje 
povezanosti v Sloveniji deluje skoraj 2000 poslovnih subjektov italijanskega porekla. Pa tudi Slovenija je za Italijo 
pomemben partner: trgovinska menjava presega tisto z Rusijo ali Indijo in je primerljiva z menjavo naše sosede s celotnim 
območjem zahodnega Balkana, kamor Slovenije ne štejem,'' je po srečanju dejal Jurij Giacomelli, predsednik Italijansko- 
slovenskega Foruma. 
Kaj lahko severovzhodna Slovenija ponudi italijanskim podjetjem? 
''Zagotovo gre za priložnost za pozicioniranje v neko drugo dobaviteljsko okolje širšega industrijskega območja srednje 
Evrope (južne Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske), tako v smislu geografske in infrastrukturne bližine kot zaradi 
drugačnega konkurenčnega konteksta. vse to, združeno z dobro podjetniško in industrijsko tradicijo, je lahko odločna 
destinacija za investicije in razvoj poslovanja nasploh. 
Italija je druga industrijska sila Evrope, a je obenem monetarno in energetsko precej prikrajšana v trenutnem kontekstu 
globalne konkurenčnosti EU. Slednje je še posebej pomembno za majhna in srednja podjetja. Številna italijanska srednja 
podjetja so že uspešna v Sloveniji in prav Štajerska s svojimi specifičnimi prednostmi je lahko odlična gostiteljica novim 
investitorjem v tem segmentu," še dodaja Giacomelli. 

• Avstrija: Ustavnopravne krize menda ne bo. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 22.05.2019 
https://www.vecer.com/ustavnopravne-krize-menda-ne-bo-10011966  
 
Protestno pobegle svobodnjaške ministre iz Kurzeve vlade zamenjujejo strokovnjaki, a nezaupnica prvi manjšinski vladi v 
zgodovini Avstrije grozi že v ponedeljek 
Avstrijski skrajno desni in populistični svobodnjaki (FPÖ) so včeraj zanikali poročanje avstrijskih medijev, da bodo podprli 
nezaupnico kanclerju Sebastianu Kurzu, piše Slovenska tiskovna agencija STA. Poudarili so, da odločitve o tem še niso 
sprejeli. Odhajajoči notranji minister iz vrst FPÖ Herbert Kickl, ki ga je kancler nagnal šele po drugem sestanku pri zveznem 
predsedniku Alexandru Van der Bellnu, je dejal, da tistemu, ki njim ne zaupa, tudi oni ne zaupajo. 
"Bilo bi precej naivno, da bi Kurz mislil, da mu ne bi izkazali nezaupanja, potem ko ga je on nam," je Kickl povedal za časnik 
Österreich. V FPÖ so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnili, da so mediji narobe interpretirali to izjavo. 
Odhajajoči notranji minister da je povedal zgolj, da tisti, ki ne zaupa svobodnjakom, tudi nima njihovega zaupanja. To pa še 
ne pomeni, da "je dokončno odločeno, kako bodo glasovali v ponedeljek". 
Predsednik spodnjega doma avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka, ki prihaja iz kanclerjeve ljudske stranke (ÖVP), je 
včeraj določil, da bodo poslanci o nezaupnici o že okrnjeni Kurzevi vladi odločali na ponedeljkovi izredni seji. Poudaril je, da 
"želi dati prostor evropskim volitvam", ki bodo v Avstriji v nedeljo. V opozicijskih strankah Jetzt, ki je napovedala 
nezaupnico, socialdemokratih (SPÖ) in Neos z izbiro datuma niso zadovoljni. V Neosu ne podpirajo nezaupnice, ta trenutno 
ni prednostna tema niti za SPÖ. SPÖ upa, da bo Kurz prostovoljno odstopil. Če bodo poslanci izglasovali nezaupnico Kurzu, 
bo moral predsednik Van der Bellen imenovati novega premierja. 
Rudi Vouk o krizi 
O tem, ali lahko Avstrija spričo tega pade v ustavnopolitično krizo, smo se včeraj pogovarjali s celovškim odvetnikom 
Rudijem Voukom. Koroški Slovenec, ki je deželo Koroško s tožbami pred ustavnim sodiščem prisilil v dodatne dvojezične 
krajevne napise in v razširitev uporabe slovenščine kot uradnega jezika, velja za enega najboljših ustavnopravnih 
strokovnjakov pri severnih sosedih: "V ponedeljek lahko nova Kurzeva manjšinska vlada, ki jo imamo sploh prvič v zgodovini, 
prav tako vlado s strokovnjaki, dobi tudi nezaupnico. Vendar to še ne bi pomenilo ustavne krize pri nas, saj je po ustavi 
predvideno, da zvezni predsednik za novega mandatarja oziroma kanclerja imenuje kateregakoli polnoletnega avstrijskega 
državljana. Te nove začasne vlade se parlamentu pred volitvami septembra sploh ne bi izplačalo ne izglasovati, saj bi vodila 
zgolj tekoče posle in priprave na volitve. Če pa bi to vseeno hotel storiti, bi ga lahko razpustila njegov predsednik ali pa 
zvezni predsednik, ki bi hkrati imenoval novo vlado in razpisal volitve. Kot zdaj pravijo, za 15. september. Do tedaj 
provizorična vlada ostane na oblasti, saj je razpuščeni parlament ne more več vreči." 
Kneisslova ostala zvesta Kurzu 
Predsednik in kancler sta se sicer včeraj že tretjič v treh dneh znova sestala v predsednikovem uradu. Kot so napovedali v 
kanclerjevem uradu, sta govorila o nadaljnjih korakih. Cilj je "stabilna in opravilno sposobna vlada, "v katerih bi pet 
svobodnjaških ministrov na položajih zamenjali strokovnjaki oziroma visoki državni uradniki". Ti naj bi bili po napovedih 
znani že včeraj zvečer. Iz svobodnjaške ministrske kvote vladi ostaja zvesta le zunanja ministrica Karin Kneissl, ki pa ni 
članica FPÖ. 
Ministri so Kurzevo vlado protestno zapustili v ponedeljek zvečer, ko je Kurz povedal, da se je po pogovorih z Van der 
Bellnom odločil vrata iz vlade pokazati tudi Kicklu. Ta je namreč bil v času, ko so leta 2017 še zmeraj neznani avtorji na Ibizi 
posneli videposnetek, v petek so ga prvi objavili nemški mediji, generalni sekretar FPÖ, odgovoren tudi za strankarsko 
blagajno. Videoposnetek predsednika FPÖ Heinz-Christiana Stracheja kaže, kako ruski bogatašinji neskrupulozno obljublja 
milijonske investicijske posle v infrastrukturi, če se svobodnjaki zavihtijo po oktobrskih volitvah tistega leta v vlado. Prosi jo 
tudi za pomoč pri vplivu na uredniško politiko tabloida Kronen Zeitung in ji narekuje, kako naj donira njegovi stranki, da se 
izogne nadzoru avstrijskega računskega sodišča. Strache je v soboto odstopil kot vicekancler in predsednik stranke. 

• V javnosti nove podrobnosti avstrijske afere Ibiza. STA, A.L. Večer, Maribor, 23.05.2019 
https://www.vecer.com/v-javnosti-nove-podrobnosti-avstrijske-afere-ibiza-10012848  
 

https://www.vecer.com/ustavnopravne-krize-menda-ne-bo-10011966
https://www.vecer.com/v-javnosti-nove-podrobnosti-avstrijske-afere-ibiza-10012848
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V javnosti so se pojavile nove podrobnosti avstrijske afere Ibiza, zaradi katere so morali svobodnjaki FPÖ zapustiti vladajočo 
koalicijo z ljudsko stranko (ÖVP). Afero naj bi pomagal snovati svetovalec za varnost z Dunaja, ki je bil nazadnje vodilni 
družabnik detektivske agencije v Münchnu. 
Po poročanju avstrijskih medijev naj bi se prav on pretvarjal za spremljevalca domnevne ruske bogatašinje ter pred tem 
načrtoval in izvedel celotno operacijo. Detektiv naj bi bil dober znanec dunajskega odvetnika, ki je po navedbah bivšega 
vodje poslanske skupine FPÖ Johanna Gudenusa pripravil prvo srečanje, je v sredo poročala avstrijska tiskovna agencija 
APA. 
Gudenus je že v torek izjavil, da naj bi začetki afere Ibiza segali vse do 24. marca 2017, ko je v nekem lokalu v središču 
Dunaju prišlo do prvih stikov z domnevno nečakinjo ruske bogatašinje, njenim posrednikom iz Nemčije ter dunajskim 
odvetnikom. 
Avstrijski strokovnjak za varnost Sascha Wandl je poleg tega za avstrijske medije dejal, da je na videoposnetku prepoznal 
svojega nekdanjega poslovnega partnerja, ki ga je sam vpeljal v področje vohunjenja. Poleg tega je zelo verjetno, da je prav 
on seznanil svojega nekdanjega poslovnega partnerja z dunajskim odvetnikom. Sam naj bi iz tovrstnih poslov izstopil leta 
2016 in tudi nima podrobnosti, ali je pri videoposnetku iz afere Ibiza šlo za politično zaroto ali poskus, da bi s pomočjo 
videoposnetka zaslužili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Minuli teden se je v javnosti pojavil videoposnetek, na katerem je videti, da je donedavni vodja FPÖ Heinz-Christian Strache 
pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado 
ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica ter da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov. Ob tem je priznala, da je 
denar sumljivega izvora. V posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, 
je poleg Stracheja videti še njegovo soprogo ter nekdanjega vodjo poslanske skupine FPÖ Gudenusa. 
Afera je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler Sebastian Kurz je po 
njihovem odhodu na njihove ministrske položaje imenoval strokovnjake in Avstrija je dobila prehodno vlado. Strache sam je 
po aferi odstopil kot predsednik stranke, Gudenus je zapustil stranko. 

 

Vestnik, Murska Sobota 

• Sestankovanja za zaprtimi vrati. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, 
str. 1/2 

Priprave na praznovanje prekmurskega praznika 
Šarec se zavzema za sožitje, Horvat opozarja na politične pritiske – Zmoremo v Prekmurju živeti v sožitju 
Za zaprtimi vrati se je prejšnji teden sestal odbor za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja matični 
domovini, ki mu predseduje Milan Kučan. Pozneje je na novinarski konferenci predstavil tri zahteve odbora glede uporabe 
logotipa Prekmurje v srcu, preimenovanja prazni ka in skrbi za boljše poznavanje preteklosti Prekmurja v šolah ter glede 
spomenika v počastitev jubileja. Sledil je, prav tako za zaprtimi vrati, sestanek častnega odbora, ki mu predseduje 
predsednik vlade Marjan Šarec. Za novinarje je bil na voljo le fototermin, kasneje pa so poslali skopo sporočilo za javnost,  
jer so zapisali, da bo vrhunec jubileja proslava v avgustu, ter poudarili pomen sožitja, dialoga in dobrih odnosov. 
Dogodki in aktivnosti potekajo vse leto, njihov namen pa je, meni Šarec, utrditi zavedanje Slovencev o pomembnosti 
odločitve, sprejete na mirovni konferenci, ob hkratni afirmaciji Prekmurja kot območja, na katerem živijo v medsebojnem 
razumevanju in spoštovanju pripadniki večinskega naroda, pripadniki Madžarov, Hrvatov, Romov, nekoč pa tudi Judov in 
Nemcev, ki vsi v sožitju razvijajo svoje kulturne tradicije ter izpovedujejo različne kulturne in verske identitete. Po 
premierjevih besedah naj ta praznik mine v duhu sodelovanja kot dokaz enotnosti slovenskega naroda in vseh, ki živijo na 
tem območju, »Živimo v sožitju in nikogar ne izključujemo, nikomur ne vsiljujemo svojega, želimo pa seveda ohranjati, 
kar je naše, slovensko,« je dejal premier. 
 

 
Slika: Medtem ko v kabinetu predsednika vlade poudarjajo, da bosta pri vseh aktivnostih, povezanih s praznovanjem 
jubileja združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, v ospredju medkulturni dialog in sožitje, je prva seja 
častnega odbora, ki mu predseduje premier Marjan Šarec, potekala za tesno zaprtimi vrati. Medijem so odmerili le dve 
minuti za fotografije in posnetke. Fotografija: Aleš Cipot 
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Horvata šokiral poziv Horvatha k nesodelovanju otrok 
Še isti popoldan je na svoji spletni strani poslanec Jožef Horvat in vodja poslanske skupine NSi objavil protestno pismo, v 
katerem se je, kot pravi, odzval na »neprimeren poziv poslanca madžarske narodnosti Ferenca Horvatha«, oba sta tudi člana 
častnega odbora. »Šokiral me je poziv kolega, madžarskega poslanca, glede sodelovanja madžarskih otrok, zato sem 
se odločil, da napišem protestno pismo,« je dejal Horvat.  
Časnik Večer je nekaj dni prej poročal o Horvathovem pozivu murskosoboški območni enoti Zavoda RS za šolstvo in 
predstojnici Ireni Kumer, in to že iz začetka leta, naj otrok madžarske narodnosti ne vabijo k sodelovanju na natečaju 
in dogodkih, povezanih z združitvijo Prekmurja z matično domovino.  
Jožef Horvat je med drugim zapisal: »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.« Poudaril je še: »V demokratični in združeni Evropi so takšni 
pozivi nesprejemljivi, kažejo pa na skrb vzbujajoč trend, ki po mnenju mnogih pomeni 'madžarizacijo' Prekmurja.« 
 

 
Slika: Ferenc Horvath je prek šol nagovarjal k premisleku glede sodelovanja otrok na dogodkih, povezanih s stoto 
obletnico združitve Prekmurja, po drugi strani pa je sprejel vabilo za sodelovanje v častnem odboru, ki se prav tako 
posveča praznovanju državnega praznika in jubileja. Na fotografiji je s še eno članico častnega odbora Olgo Belec. 
Fotografija: Aleš Cipot 
 
»Zakaj samo mene pribijajo na križ« 
Kot je za Vestnik povedal madžarski poslanec Ferenc Horvath, ni šlo za poziv, ampak je predstojnici Ireni Kumer le poslal 
pismo in opozoril na občutljivost te tematike. »To je moja dolžnost kot predstavnika madžarske skupnosti, saj so me na to 
opozarjali starši otrok. Ne vem, zakaj morajo zdaj samo mene pribijati na križ.« Povedal je še, da je madžarska skupnost 
odprta za dialog in se je vedno pripravljena pogovarjati in iskati skupne poti.  
Po njegovem mnenju pa v preteklosti madžarske skupnosti niso ravno prikazovali v najlepši luči, ne politika, ne večinski 
narod in tudi javnost ne. »Želim si, da smo spoštljivi drug do drugega, da presežemo negativno konotacijo in pogledamo 
naprej. Zato smo v Pomurju tu, kjer smo, ker se ne pogovarjamo o ključnih vprašanjih,« je dejal Horvath.  
Zanimivo pa je, da se je prek šol nagovarjalo k premisleku glede sodelovanja otrok na dogodkih, povezanih s stoto obletnico 
združitve Prekmurja, po drugi strani pa je Horvath sprejel vabilo za sodelovanje v častnem odboru, ki se prav tako posveča 
praznovanju državnega praznika in jubileja. 
Poziv k ločevanju in izključevanju nesprejemljiv 
Ker se ni strinjal z vtikanjem politike v avtonomijo šolstva, tudi dvojezičnega, je poslanec Horvat pozval ministrstvo za  
izobraževanje, znanost in šport, naj jasno obsodi tovrstne nesprejemljive pritiske na javni izobraževalni sistem, otroke, 
učitelje in ravnatelje. Vlado RS pa pozval, da ob 100. obletnici združitve Prekmurcev z matičnim narodom dokončno spozna, 
da je Prekmurje tako kot Ljubljana del slovenske države in da je nujno sprejeti konkretne ukrepe, da se razvojni zaostanek 
regije zmanjša. Hkrati pa morata vlada in celotna slovenska politika obsoditi vse ekspanzionistične težnje madžarske vlade. 
Šolstvo narodnosti, od predšolske vzgoje do visokega šolstva, je sestavni del vzgojno - izobraževalnega sistema v Sloveniji, 
zato je vsak poziv k ločevanju in izključevanju nesprejemljiv, so se odzvali na šolskem ministrstvu. »Odločno zagovarjamo 
načelo enakosti vseh učenk in učencev v šolah. Vsakršna diskriminacija in izključevanje sta nesprejemljiva. Prav tako ni 
sprejemljivo pozivanje šol ali posameznih skupin učenk in učencev k nespoštovanju odločitev šol glede obeleževanja 
praznikov oziroma pomembnih dogodkov. 
Še posebej pa je skrb vzbujajoče, če so takšni pozivi izraženi javno, in to celo od poslancev ali drugih odločevalcev,« so 
zapisali v odzivu šolskega ministrstva. »Šolsko ministrstvo se je korektno odzvalo in pomirja nastalo situacijo,« je bil 
zadovoljen Horvat, ki se ga je nastala situacija toliko bolj dotaknila, ker je bil pobudnik, da se 17. avgust praznuje kot državni 
praznik, kar je bilo z zakonom določeno leta 2005. »Na ta način nam poslanec Ferenc Horvath dokazuje, da državnega 
praznika in tudi zakonov ni treba spoštovati. Hkrati pa je tako početje politično in spodbuja nestrpnost med večinskim 
slovenskim narodom in madžarsko manjšino,« pravi Horvat in doda, da smo v Prekmurju dokazali, da znamo živeti 
v sožitju. 

• Fenomen Ferenc Horvath. Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, str. 2 
V premislek 
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Narodnostni poslanec, vodja narodnostne samouprave in direktor Ferenc Horvath se je v ponedeljek končno oglasil. 
Prepričan je, da v njegovem primeru ne gre  za kršenje zakona, zato poslanskega mandata ne bo vrnil. Izjava je dvolična in 
kaže na to, da ga moralna integriteta in spoštovanje pravnega reda Slovenije ne zanimata preveč. Zato lahko brezobzirno 
vleče poteze – s pismi pritiska na šole, zamenjuje direktorje narodnostnih organizacij, ki se izrekajo za lojalne državljane 
Slovenije in javno opozarjajo, da so vse organizacije, tudi narodnostne, dolžne spoštovati slovensko zakonodajo. Protestira 
pri madžarskih škofih in jim nalaga ignoranco praznovanja jubileja priključitve Prekmurja. Hkrati pa sedi v častnem odboru 
za praznovanje tega jubileja. 
Ferencu Horvathu je za to, vsaj tako se zdi, malo mar. To mu omogoča cinizem licemernosti slovenske politike ali politikov, 
ki se ne želijo distancirati od madžarskega nacionalizma. Njegovo moč je treba obravnavati v širšem kontekstu, ne zgolj 
lokalnem. Treba je namreč osvetliti delovanje sedanje madžarske politike pod vodstvom Viktorja Orbana. Vzpon, tehniko 
vladanja in madžarski nacionalizem, ki ga pooseblja Viktor Orban, je Paul Lendvai analiziral v knjigi Orban: Močan človek iz 
Madžarske. 
Gre za človeka, ki gradi svojo podobo na bojevniku. V njegovem boju mu je zelo blizu lik maščevalca Charlesa Bronsona v 
filmu Bilo je nekoč na Divjem zahodu. Tega si je, kot je zapisal Lendvai, ogledal vsaj 15-krat. Poleg tega se ima za človeka, ki 
izhaja iz plebsa - ljudstva. Od leta 1988, ko so s študenti somišljeniki na gorah Buda ustanovili Zavezništvo mladih  
demokratov (Fidesz), ki je imelo liberalen in antiklerikalen program, je Orban doživel vrsto levitev. Svojo podobo populista, 
desničarja in nacionalista je dokončno profiliral pred ponovnim vzponom na oblast leta 2010. V tem času si je kot vrhunski 
šahovski igralec na političnem polju podredil vso oblast znotraj stranke. Kot človek ali intelektualec iz ljudstva je vedno 
poudarjal, da moč črpa iz ljudstva. S tega izhodišča je obračunal in odrinil praktično vse urbane in liberalno usmerjene 
intelektualce. Iz liberalno usmerjenega gibanja se je gibanje nagnilo v desno. Orban je zaznal prazen prostor desnosredinske 
vlade, ki je po padcu komunizma vladala na Madžarskem. Lendvai in nekateri drugi poznavalci Orbana poudarjajo, da se je 
takrat zatekel k populizmu, saj je vzpostavil tesne stike s Cerkvami na Madžarskem zaradi razumevanja madžarskega 
»malega človeka«.  
S ponovnim vzponom na oblast leta 2010 je zaostril svojo retoriko in nacionalistično držo. Ob demagoški vzpostavitvi 
sistema nacionalnega sodelovanja, saj po njegovem ljudstvo ne more biti samo proti sebi v opoziciji, je treba poudariti še  
eno za nas in razumevanje delovanja Ferenca Horvatha ključno dejstvo. Orban je oživil in okrepil Madžarsko travmo po 
trianonski mirovni pogodbi. Ves čas je poudarjal, da je Madžarska izgubila dve tretjini svojega ozemlja in tretjino etničnih 
Madžarov.  
Vmes je zlomil svoje ultradesne oponente, stranko Jobik, katere ključni člani so pristali v njegovem naročju. Njegov cilj, kot 
pravi Lendvai, je že leta 2009 bil, da Madžarska dobi oblast, ki ji bo služila od 15 do 20 let. Ker se je zavedal, da tega ne bo 
mogoče doseči brez medijev, si je najprej podredil medije in za njimi še pravosodje. Toda računica se mu še vedno ni izšla. 
Zato je potreboval širše zaledje. Ob spremembi države, gospodarstva in kulture je naredil še en pomemben korak, 
spremenil je ljudi.  
Približno milijonu etničnih Madžarov je podelil državljanstvo v sosednjih »trianonskih« državah. Samo Madžarsko pa 
je v tem času zapustilo približno pol milijona Madžarov. Lendvai ugotavlja, da so skoraj vsi novi Madžari leta 2014 glasovali 
za Fidesz. Za izseljence pa je bila registracija na konzulatih in s tem možnost udeležbe na volitvah skoraj misija nemogoče. 
Ljudje so počasi začeli spoznavati Orbanovo manipulacijo in njegov klientelizem. Opazili so razkošen življenjski slog novih 
bogatašev - njega in njegovega ozkega kroga sodelavcev, kar je v nasprotju s poveličevanjem ljudstva. Samo Orbanova ožja 
družina je po Forbesu danes vredna 23 milijonov evrov. Zaznali so, da sami plačujejo za to razkošje elite z eno najvišjih 
stopenj davka na dodano vrednost v Evropi. Po drugi strani pa je kapital med najnižje obdavčenimi v Evropi. 
Leta 2015 sta Orbana »rešila« begunski val in postavljanje ograj s Srbijo. Sebe je postavil v vlogo rešitelja Evrope in se 
ponovno utrdil na oblasti. Lendvai je pri vzponu Orbana oster, saj pravi, da mu je pot do zmage omogočil cinizem 
evropskega desnega centra, ki se ne želi distancirati od Orbanove politike. Po njegovem mnenju nemških krščanskih 
demokratov ne skrbi pravna država na Madžarskem, ampak naložbe avtomobilskih podjetij, kot so Audi, Mercedes in Opel, 
ki ob nizki obdavčitvi kapitala še vedno dobivajo visoke subvencije madžarske države. Orban in drugi populisti s svojo 
pompozno retoriko nacionalnega sodelovanja v resnici namesto sodelovanja ustvarjajo nove delitve v družbi.  
Tu ne gre samo za Orbana, enak vzorec je uporabil tudi vodja avstrijskih svobodnjakov Heinz Christian Strache. 
Ob podreditvi medijev in pritisku na nevladne organizacije to Orbanu še ne zagotavlja popolnega miru v sami Madžarski, 
zato nujno potrebuje obvladovanje milijonskega volilnega telesa Madžarov zunaj Madžarske. 
 Zato ni nobeno presenečenje to, kar se dogaja v Lendavi in kako vehementno se vede narodnostni poslanec Ferenc 
Horvath. To, da je po svoji provienci desno usmerjeni politik, ni nobena skrivnost. Po njegovih prvih pojavih na narodnostni 
politični sceni bi ga lahko uvrstili še bolj desno od Fidesza. To je posredno potrdil z organizacijo koncertov t. i. rock skupine 
ob praznovanju enega od praznikov, ki se je javno izrekala za »nacionalistično skupino«. S »svojim političnim šolanjem« na 
Madžarskem je usvojil populistično tehnologijo nacionalnega sodelovanja. Ko bo izrekel kateri koli stavek o avtohtoni 
madžarski manjšini, bo vedno dodal tudi Porabce. 
Tako kot ugotavljajo poznavalci tehnologije vladanja Viktorja Orbana in Paul Lendvai, ta svojo moč materialno gradi z 
zlorabo evropskih sredstev. Evropski viri so za Madžarsko to, kar so za Arabce naftni dolarji. In ta denar se distribuira po volji 
političnih elit za nakup politične podpore in strankarskih oligarhov. Drži, za vzdrževanje lojalnosti v naše konce pride 
drobiž, ki potrebuje kontrolorje in razporejevalce. 
Pri Horvathu ne gre samo za izigravanje poslanske zakonodaje in koncentracijo funkcij, ampak tudi druge zakonodaje. 
Horvath ima v svoji zgodbi popolne ignorance močno zaveznico v sedanji madžarski veleposlanici Edit Szilagyine 
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Batorfi. Vse bolj pa je tudi jasno, da se bo s približevanjem praznovanja priključitve Prekmurja začela oživljati »madžarska 
trianonska travma«, na kateri med drugim svoj populizem gradi Orban. In Ferenc Horvath to spretno počne tako na 
posvetni kot tudi cerkveni ravni. 
Ob tem se zastavlja vprašanje, kdo mu je vrata tako široko odprl? Revizionizem trianona se je začel že pred 20 leti, takrat v 
okviru znanstvenih simpozijev o delu revizionističnega zgodovinarja Tiborja Zsige. 

• Olgo Belec zatožili Šarcu. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, str. 1/3 
Saga o Hotelu Diana 
Državni sekretarki v sindikatu očitajo, da je opeharila zaposlene, nova lastnica podjetja pa je celo sprožila tožbo zaradi 
goljufije 
Zapletom v murskosoboški družbi Hotel Diana ni videti konca. Jasna Klepec, ki je konec lanskega leta s poslovnim 
partnerjem Željkom Jovanovićem kupila omenjeno podjetje od Olge Belec in njenega sina Patricka Belca, si sedaj prizadeva 
za razveljavitev pogodbe o nakupu družbe, saj meni, da je nekdanja lastnica pred podpisom pogodbe ni seznanila 
z nekaterimi ključnimi informacijami glede poslovanja družbe.  
 

 
Slika: Jasna Klepec želi doseči razveljavitev pogodbe o nakupu družbe Hotel Diana. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Te so po njenih besedah prišle na dan skoraj dva meseca po tem, ko je prevzela vodenje podjetja. Kot še navaja Klepčeva, je 
na to v začetku marca opozorila tudi Belčevo in ta ji je zagotovila, da se bosta dogovorili. »Vendar se je srečanju izogibala, 
zato dogovora ni bilo mogoče doseči. Kljub temu sem še s pomočjo odvetnika skušala urediti srečanje z njo, kar tudi ni 
uspelo. V tej situaciji mi ni preostalo drugega, kot da izberem pravno pot in vložim tožbo, ker sem ogoljufana,« pravi  
lepčeva, ki dodaja, da višina tožbenega zahtevka, ki temelji na dokazljivih podatkih, bistveno presega delež kupnine. Med 
drugim Belčevi očita, da 21 delavcem v letih 2017 in 2018 ni izplačala jubilejnih nagrad za deset let dela, prav tako naj bi 
zamolčala, da je bilo ob koncu leta neporavnanih kar 5514 presežnih ur. 
 

 
Slika: Državna sekretarka Olga Belec je družbo Hotel Diana prodala konec lanskega leta, novi lastniki pa ji očitajo, da jim 
je pri tem zamolčala nekatere bistvene informacije o poslovanju družbe. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Belčevi, ki je danes državna sekretarka v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, prav tako na evropskih volitvah 
kandidira na listi Stranke Alenke Bratušek (SAB), enako očitajo tudi v Sindikatu gostinstva in turizma. »Kako me lahko sedaj, 
ko kandidirate za tako pomembno funkcijo, prepričate, da vam verjamem, da boste delali v dobro ljudi, ko pa je več kot 
očitno, da ste zavajali in na svoj način tudi opeharili svoje lastne zaposlene,« je generalna sekretarka sindikata Breda Črnčec 
zapisala v dopisu, ki ga je sindikat poslal Belčevi in na številne druge naslove, med drugim tudi predsedniku vlade Marjanu 
Šarcu.  
Kot še poudarjajo, je omenjeno stanje presežnih ur dokumentirano tudi v dopisu, ki ga je Belčeva letos poslala 
računovodskemu servisu Dob inženiring iz Slovenske Bistrice, ki je za družbo Hotel Diana opravljal računovodske storitve. 
Ob primopredaji podjetja novim lastnikom pa po navedbah sindikata ni bil izročen noben pisni dokument o stanju presežnih 
ur ali drugih terjatvah  zaposlenih. »Ko ste seznam presežnih ur poslali v računovodstvo družbe Hotel Diana, ste zapisali, da 
naj se ta seznam pošlje gospe Klepec, ona pa naj se odloči, kaj bo naredila z njimi. Nenavadno dejanje,« pišejo v sindikatu, 
kjer menijo, da bi morala Belčeva novi direktorici pojasniti vsa dejstva, zakaj je prišlo do tolikšnega števila presežnih 
ur, ki jih delavci niso mogli izkoristiti, prav tako jim jih niso izplačali.  
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Kot smo poročali, je že prejšnje vodstvo ostalo delavcem dolžno regres za leto 2016 in del regresa za leto 2017, novo 
vodstvo družbe pa se je ob prevzemu zavezalo, da bo delavcem ta dolg plačalo. 
»Vi ste odšli, delavci pa ostali« 
»Delavci so vedeli, da lahko za neizplačan regres za letni dopust vložijo tožbe na delovnem sodišču, pa tega niso storili. 
Verjeli so vam, vam sledili, celo z vami sklenili dogovor, da ste jim regres za vsa leta nazaj izplačevali brez zakonsko 
določenih zamudnih obresti. Vse za to, da ohranijo delo, da ne potopijo podjetja. In sedaj? Vi ste odšli, delavci pa so ostali,« 
so besede, ki so jih glede tega v sindikatu namenili Belčevi. Ta pojasnjuje, da je podjetje prodala v dobri veri, da bo nova 
lastnica poskrbela za delavce in odkupila nepremičnino.  
»Današnja lastnica je vedela za vse, kar navajate, to lahko podprem tudi z listinami,« na naša vprašanja odgovarja Belčeva, 
ki nasprotno trdi, da se je želela večkrat srečati s Klepčevo, a ta v to ni privolila. Nazadnje sta se po njenih navedbah 
srečali minulo soboto na Bogračiadi, ki jo vsako leto v Murski Soboti organizira Hotel Diana, na njej pa je sodelovala tudi 
ekipa SAB. Belčeva še pove, da dopisa sindikata še ni prejela, je pa dobila poziv sodišča in se veseli, kot pravi, da bo lahko 
tam vse dokazala. 
Lastniki stavbe še čakajo na izvršbo 
Medtem si lastnik stavbe, v kateri deluje družba Hotel Diana, gre za ljubljansko družbo Heta Asset Resolution, še naprej 
prizadeva, da bi stavbo izpraznili. To bi se moralo zgoditi že v začetku aprila, ko bi moralo priti do izvršbe, a je to okrajno 
sodišče v Murski Soboti na predlog dolžnika za tri mesece preložilo. Potezo so na sodišču utemeljili s prizadevanjem za 
50 zaposlenih, ki bi v primeru izselitve družbe izgubili zaposlitev.  
V treh mesecih naj bi tako imeli v Hotelu Diana možnost, da se z lastnikom stavbe sami dogovorijo za njen nakup ali pa 
prenehajo poslovati v njej. V Heti zadeve ne komentirajo, kot smo že poročali, naj bi po neuradnih informacijah že imeli 
kupca za stavbo, za katero želijo iztržiti 1,8 milijona evrov, v Hotelu Diana pa so zanjo nazadnje ponujali 1,2 milijona 
evrov. Družba Hotel Diana po neuradnih informacijah Heti dolguje 60 tisoč evrov uporabnine. 
Belčeva želi do kupnine z izvršbo 
Prav tako še ni končana zgodba o kupnini za družbo, ki je po navedbah Belčeve v celoti znašala 30 tisoč evrov, ta znesek 
pa Klepčeva zanika. Okrožno sodišče v Murski Soboti je v sodnem registru za družbo Hotel Diana na podlagi sklepa o 
izvršbi pri poslovnem deležu Jasne Klepec zaznamovalo prepoved razpolaganja s poslovnim deležem in vpisalo zastavno 
pravico v korist upnice – nekdanje lastnice podjetja Olge Belec zaradi izterjave 18 tisoč evrov neplačanega dela kupnine. 
Klepčeva pa glede na nove okoliščine meni, da ta denar pripada delavcem, zato je Belčevi predlagala, da preostanek 
kupnine za zdaj deponirajo pri notarju. 

• Ferenc Horvath: »Pozivu komisije za preprečevanje korupcije ne bom sledil«. Majda Horvat. Vestnik, Murska 
Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, str. 3 

Horvath ostaja predsednik PMSNS 
Člani sveta krovne organizacije Horvathu izrekli podporo in hvaležnost za njegov prispevek k izboljšanju življenja 
pripadnikov manjšine 
https://www.vestnik.si/ferenc-horvath-pozivu-kpk-ne-bom-sledil-10011570  
Poslanec narodnosti se sklicuje na pravna mnenja in zakon o poslancih, ki nezdružljivost poslanske funkcije pojmuje 
drugače kot zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 
 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je po seji sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti (PMSNS) v Lendavi v izjavi za medije povedal, da "... pozivu  komisije za preprečevanje korupcije ne bom sledil in 
bom za uveljavitev svojih pravic uveljavil vsa razpoložljiva pravna sredstva. Do konca postopka izjav s tem v zvezi ne bom 
dajal, KPK pa sem svojo odločitev sporočil prek odvetniške pisarne, ki me zastopa." Horvath je svojo odločitev oprl na 
mnenje pravnih strokovnjakov in tudi sodne prakse, in sicer, da nezdružljivost poslanske funkcije ureja posebni zakon, in 
sicer zakon o poslancih, ki pa prepovedi opravljanja funkcije poslanca za zastopanje pravne osebe javnega prava ne 
predvideva. "O navedenem se je izrekel tudi inštitut za ustavno pravo in upravno sodišče RS," je še povedal Horvath.   
 
Po prebrani izjavi je tudi dejal, da je člane sveta PMSNS, ki so ga tudi izvolili za predsednika krovne organizacije, pozval, da 
če je kdorkoli mnenja, da je njegovo ravnanje škodljivo ali meče slabo luč na skupnost, lahko sproži postopek njegove 
razrešitve z mesta predsednika, to pa bi lahko storili s tajnim glasovanjem. Člani sveta se o tej možnosti niso izrekli, je pa 
po naših informacijah velika večina  Horvathu izrekla vso podporo in hvaležnost za njegov prispevek k izboljšanju življenja 
pripadnikov manjšine, seveda ob podpori madžarske države, dogajanje zaradi očitanih mu kršitev pa označila za linč. 
Horvath je vabilo za izredno sejo sveta PMSNS, ki je potekala v ponedeljek, 20. maja, odposlal 15. maja, imela pa je samo 
eno točko dnevnega reda, s tem da iz zapisanega ni bilo povsem jasno, ali bo predsednik krovne organizacije člane sveta 
(teh je 21), ki zastopajo narodnostne skupnosti občin Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci, na seji 
pozval, da se o čemer koli izrečejo oziroma odločijo. 
Ob tem omenimo, da je 16. maja zasedala tudi mandatno-volilna komisija državnega zbora in da njeni člani niso podprli 
predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi razpravljali o očitkih o nezdružljivosti funkcije poslanca s 
funkcijo zakonitega zastopnika osebe javnega prava. KPK je namreč ugotovila, da Horvath z zasedanjem obeh funkcij 
krši zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ter ga pozvala, da v 15 dneh od prejetja opozorila odpravi nezdružljivost 
funkcij, tako da se eni odreče. Horvath se je torej odločil drugače. 
Kaj bo naredila KPK? 
Boris Štefanec je potrdil, da je KPK prejela sporočilo Horvatha. Senat KPK bo njegovo izjasnitev obravnaval na današnji 
seji (v četrtek) in se odločil o nadaljnjih postopkih. »Ravnali bomo v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju 

https://www.vestnik.si/ferenc-horvath-pozivu-kpk-ne-bom-sledil-10011570
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korupcije. V 29. členu ta določa, da se o odločitvi funkcionarja obvesti javnost, potem pa se pozove državni zbor, da 
ravna v skladu z zakonom o poslancih in zakonom o integriteti ter preprečevanju korupcije, « je izjavil Štefanec. Povedal 
je tudi, da je zaradi pomembnosti zadeve komisija začela postopek nadzora opravljanja funkcije poslanca z drugimi 
funkcijami, ki po zakonu niso združljive, pri vseh preostalih poslancih. 

• Vsi so za pravično Evropo, a do nje bi šli po različnih poteh. Timotej Milanov. Majda Horvat. Vestnik, Murska 
Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, str. 4-5 

Volitve v evropski parlament 
Na nedeljskih evropskih volitvah se bo na 14 listah kandidatov za izvolitev  potegovalo tudi pet Pomurcev, štiri od njih 
smo gostili v uredništvu Vestnika 
Pred nedeljskimi volitvami v evropski parlament smo se pogovarjali s pomurskimi kandidati na različnih listah. V uredništvu 
Vestnika smo gostili Aleksandra Jevška (SD), Jožefa Horvata (NSi), Aljo Domjan (SDS) in Marjano Škalič Žužek (Povežimo se). 
 

 
Slika: Alja Domjan: »Glede pravičnosti včasih Evropska unija hitro odreagira na nekatere stvari, želela bi si, da bi na 
nekaterih področjih bilo tako tudi v primeru Slovenije, kajti vemo, da smo zavozili v pravosodnem sistemu.« Fotografija: 
Nataša Juhnov 
 

 
Slika: Marjana Škalič Žužek: »Nasprotujemo vsem nacionalizmom.« Fotografija: Nataša Juhnov 
 
 

 
Slika: Aleksander Jevšek: »Vsakodnevni obisk paviljona Expano v lepem vremenu je visoko nad pričakovanji in kaže, da 
smo z njim zadeli v črno ter da občina z njim velikih stroškov ne bo imela.« Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Po petnajstih letih od vstopa Slovenije v Evropsko unijo se še vedno zdi, da evropske volitve in dogajanje v evropskih 
institucijah slovenskih volivcev ne zanimajo toliko kot dogajanje na domači politični sceni. 
Ali se tudi vam zdi tako? 
Horvat: »Drži, da je za ljudi Bruselj zelo daleč, čeprav je Slovenija že 15 let članica Evropske zveze in tudi mediji poročate, da 
je bilo dobro, da so se ljudje na referendumu leta 2003 kar 90-odstotno odločili za to. Sam razmišljam, kako uresničiti slogan 
Evropa blizu ljudem. Tako bi imel poleg poslanske pisarne v Ljubljani še mobilno pisarno, ki bi v določenih terminih 
delovala v različnih slovenskih mestih, kjer bi se srečeval z ljudmi in jim skušal približati Evropo.« 
Jevšek: »Sem edini župan med vsemi kandidati na letošnjih evropskih volitvah, zato dobro vem, kako razmišljajo Evropejci 
na lokalni ravni. Kje pa je Evropa, če ne tu, kjer živimo vsakodnevno življenje. Evropa odseva v lokalni skupnosti. Drži, da se 
je ta Evropa od ljudi oddaljila. Pred 15 leti, ko smo na mostu v Gornji Radgoni dvigovali zastavo, smo imeli oči solzne od 
sreče, bili smo vzhičeni, saj smo se takrat postavljali na stran pravih vrednot, te pa so se v marsičem razblinile. Vseeno 
mislim, da je Evropa rešitev in ne problem. Treba je samo stopiti nazaj in se spomniti, na katerih vrednotah smo jo gradili, 
in odločitve sprejemati tudi s pomočjo predstavnikov lokalne skupnosti. 
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Bojim se, da ljudje v evropskem parlamentu in tudi v nekaterih državnih institucijah včasih izgubijo stik z lokalnim okoljem, z 
Evropejci. Brez nas se ne sme nič dogajati niti v Bruslju.« 
Domjanova: »Demokratični deficit na ravni Evropske unije obstaja zaradi tega, ker je odločanje na evropski ravni zelo 
kompleksno. Na eni strani imamo parlament, kjer so politične skupine in koalicije, na drugi strani svet, v katerem so koalicije 
držav članic. Vprašanje je, kako ta deficit zmanjšati in Evropsko unijo približati ljudem. Mobilne poslanske pisarne so gotovo 
ena izmed dobrih rešitev. Aktualni poslanci, to vem predvsem za naše, so bili veliko na terenu in v stiku z ljudmi, kar je 
pomembno, saj nam ljudje večkrat povedo, da je Evropa pozabila nanje, kar ni res. Ljudem je treba tudi povedati, kaj vse je 
Evropska unija zanje naredila, da morda vnukinja od nekoga trenira odbojko v telovadnici, ki je bila zgrajena s sredstvi 
Evropske unije. Na primer v naši radenski občini smo leta 2006 začeli prenovo vrtca in stavbo energetsko obnovili. Evropska 
unija veliko ponuja, naloga držav članic pa je, da to izkoristijo.« 
Škalič-Žužkova: »Menim, da so ljudje oddaljeni od politike na splošno, ne samo v zvezi z evropsko politiko. Ljudje čutijo 
politiko kot nekaj odtujenega, nekaj slabega, v kar se ni dobro vmešavati. Tudi sama sem doslej to tako doživljala, sem se pa 
naposled vseeno odločila za kandidaturo na povabilo ljudi, ki so to želeli in mi povedali, da se sicer ne da nič spremeniti. 
Mogoče bi lahko dali tudi v šolah več poudarka temam, povezanim z Evropsko unijo.« 
Kljub izvirnim težnjam po zbliževanju držav na stari celini predvsem v zadnjih letih ravno nasprotno prihaja do ponovne 
krepitve nacionalnih držav. Marsikje smo tudi priča vzniku nacionalizma, kar je postalo še posebej očitno v času 
migrantske krize. Bi morala biti po vašem mnenju Slovenija v Evropski uniji med tistimi državami, ki zagovarjajo nadaljnje 
povezovanje med državami članicami, ali med tistimi, ki menijo, da mora vsaka država najprej poskrbeti predvsem za 
lastne interese? 
Jevšek: »V Evropi se je v tem mandatu generiralo pet kriz: socialna, migrantska, ekonomska, varnostna in politična, pri tem 
vsaka od teh spodbuja drugo. Aktualna politika ni znala odgovoriti na ta vprašanja, s tem je nastal prostor za populizem, 
nacionalizem in fašizem. V tem prostoru se najdejo pripadniki teh struj, ki ne počnejo drugega, kot da kažejo na grešnega 
kozla, ne znajo pa najti rešitve. Kako naprej? Imamo tri možnosti. Prva je ta, da ostane vse enako, kar pomeni, da bomo 
imeli v Evropi sto milijonov ljudi, ki živijo pod pragom revščine, in tisoč milijard evrov neplačanih davkov. Druga možnost je 
ta, da nasedemo populizmu in fašizmu ter imamo v Evropski uniji države za ograjami z bodečimi žicami, kar bo pomenilo 
tudi razpad unije. Lahko pa namesto tega naredimo progresivno Evropo sodelovanja in enakih možnosti, poštenosti ter 
pravičnosti. Mislim, da je ta tretja možnost prava.« 
Za pot pravičnosti, takšno ali drugačno, si prizadevajo vse politične opcije, vendar si jo drugače predstavljajo. Verjetno 
ima sogovornica z druge liste o tem že drugačno mnenje …  
Domjanova: »Mi si prizadevamo za močne države članice znotraj močne Evropske unije, kar smo zapisali tudi v našem 
manifestu. Sama si pravičnost razlagam tako, da imaš, ne glede na to, kje se rodiš, v Pomurju ali kjer koli drugje v Sloveniji, 
enake možnosti za uspeh. Vsi vemo, da ima nekdo, ki je rojen v Ljubljani, boljše izhodišče, saj je centralizacija v državi zelo 
močna. Glede pravičnosti včasih Evropska unija hitro odreagira na neke stvari, želela bi si, da bi na nekaterih področjih 
bilo tako tudi v primeru Slovenije, kajti vemo, da smo zavozili v pravosodnem sistemu, kjer se v zadnjem času dogajajo 
čudne stvari, o katerih poročajo tudi mediji. Želim, da se na naše sodnike ne bi pritiskalo in bi lahko odločali po svoji vesti, 
da bi bilo sodstvo povsem ločeno od politike, to zame pomeni pravičnost in pravno državo.« 
Horvat: »Sam bi ostal pri konceptu, kot so si ga zamislili očetje Evropske unije, pri tem je deset od enajstih pripadalo 
krščanskim demokratom. Vrednote torej ostajajo enake in se o njih ne pogajamo, širitveni proces pa je naše najmočnejše 
politično orodje. Tudi sam bi se opredelil glede pravne države. Če samo pogledamo rimski pogodbi iz leta 1957, so se z 
njima odločili, da dokončno povežejo celino s pomočjo prava, ne s pomočjo orožja. Tudi odločitve se na ravni Evropske 
unije danes včasih mučno sprejemajo s celonočnimi pogajanji, težava pa je v tem, da se jih potem nekatere države ne držijo. 
Nekateri predsedniki vlad držav članic žal nimajo znanja ali moči, da bi doma uredili zadeve, zato radi pokažejo na grešnega 
kozla v Bruslju. Zaradi tega se danes pojavljajo jastrebi na skrajni levici in desnici, ki želijo to Evropo raztrgati. Če jo bomo 
izgubili, se sprašujem, kaj bo potem naša garancija za mir.« 
Jevšek: »Socialni demokrati vidimo pravičnost tudi v kontekstu socialne pravičnosti. Zdi se nam prav, da vsi pravično 
plačujejo davke, tudi velike mednarodne korporacije, kar sedaj ni dobro urejeno. Pravičnost je tudi to, da nekdo v svoji 
aktivni delovni dobi zasluži toliko, da lahko aktivno ostari in si privošči pravično oskrbo. Na lokalni ravni pa danes ni pravična 
kakovost življenja v primerjavi s središčem države. Absolutno sem za decentralizacijo države, za to, da se kako ministrstvo, 
na primer kmetijsko, vzpostavi v Murski Soboti, ministrstvo za kulturo na Ptuju, za gospodarstvo pa v Mariboru. Mi pa 
nasprotno razmišljamo o širitvi avtoceste, medtem ko je Ljubljana že danes zabasana s prometom.«  
 

 
Slika: Jožef Horvat, Alja Domjan, Marjana Škalič Žužek in Aleksander Jevšek. Fotografija: Nataša Juhnov 
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Ob nedavnem obisku Angele Merkel v Zagrebu se je veliko govorilo tudi o hrvaškem vstopu v šengensko območje in 
prevzemanju evra, gre za zadevi, ki bi posredno vplivali tudi na slovenske državljane. Podpirate ta prizadevanja ali imate 
glede tega pomisleke? 
Jevšek: »Skupaj s sodelavci sem vzpostavljal šengen v Pomurju. Menim, da mora Slovenija podpreti Hrvaško pri njenih 
prizadevanjih za vzpostavitev šengna, vendar mora Hrvaška to izvajati v praksi in ne samo z obljubami in na papirju. To so 
zahtevni projekti, meja Hrvaške z Bosno in Hercegovino je bistveno bolj zahtevna kot naša meja s Hrvaško. Prav tako mora 
Hrvaška pokazati, da svoje zaveze do Evropske unije in Slovenije izpolnjuje, kajti do sedaj nimamo takih pozitivnih izkušenj z 
njimi.« 
Pa je Slovenija glede šengna izpolnjevala vse svoje obveznosti? 
Jevšek: »Absolutno. Ko smo imeli tedenske sestanke z avstrijskimi kolegi, s policisti z Gradiščanskega, se je zgodilo, da so v 
enem tednu ujeli tri ilegalne prebežnike in nas vprašali, kako to varujemo mejo. Potem sem sam hodil od ene do druge 
policijske postaje in preverjal, kako se je lahko to zgodilo. Ampak govorimo o treh osebah, danes pa o veliko večjih 
pritiskih.« 
Domjanova: »Takrat je bila situacija malce drugačna.«  
Jevšek: »Kako?« 
Domjanova: »Ni bilo toliko ilegalnih prebežnikov.« 
Jevšek: »Leta 2000 je bilo 3700 ilegalnih migrantov samo v Pomurju, v celotni Sloveniji pa 37 tisoč. Pa smo slovenski policisti 
to uspeli urediti v skladu z vsemi konvencijami in azilno zakonodajo, pa takrat še nismo imeli azilnega doma. Še danes sem 
prepričan, da slovenska policija lahko sama varuje slovenske meje, pod pogojem, da se kadrovsko in tehnično okrepi.« 
Horvat: »Z vsem spoštovanjem do dr. Jevška, ki ima zaradi dela, ki ga je prej opravljal, na tem področju številne izkušnje, 
sam vidim to nekoliko drugače. Varovanje zunanje ali šengenske meje ni samo naloga tiste države, ki je v tistem trenutku na 
zunanjem robu Evropske unije. V našem primeru Slovenija varuje šengensko mejo tudi v imenu vseh drugih članic unije. 
Verjetno bi sami res imeli dovolj kapacitet za to, vendar bi to dodatno obremenilo naš proračun, mi  pa za to nimamo 
tehnike niti dovolj policistov. Glede prižiga zelene luči Hrvaški pa morajo za vstop v šengen Hrvati dosledno spoštovati vse 
kriterije, ki so zelo ostri, in ta trenutek tega še ne izpolnjujejo. Prav tako morajo spoštovati vladavino prava. Tu imamo 
težave že v dejstvu, da meje niso določene. Kako boste varovali mejo, če ne veste, kje je. Če se bo problem nerešene meje  
med Slovenijo in Hrvaško repliciral še južneje, ne vem, kam pridemo. Sam sem kritičen do avstrijske vlade, ki je zdaj spet 
podaljšala nadzor na notranji evropski meji med Slovenijo in Avstrijo, ampak verjetno nam ne zaupajo. Glede evra pa so 
maastrichtski kriteriji zelo jasni.« 
Jevšek: »Rad bi spomnil - ko smo sami vstopali v šengensko območje, smo dobili praktično vso tehnologijo in denar za 
gradnjo mejnih prehodov iz Evropske unije. Strinjam se, da varujemo skupno evropsko mejo, in če govorimo o krepitvi 
nadzora na meji, mora biti to podprto z evropskimi sredstvi, vendar z našimi policisti. Ne predstavljam si francoskega ali 
nemškega policista, ki ne pozna jezika in terena, na naši meji. Hkrati pa bo imel še dvakrat večjo plačo od našega policista. 
Iz izkušenj tu vidim potencialne operativne težave. Mislim, da so naši policisti sposobni prijazno varovati mejo brez bodeče 
žice.« 
Horvat: »Se strinjam, da smo to sposobni narediti z lastnimi ljudmi, bi se pa morali v tem primeru že vnaprej pripraviti na 
čas, ko se bo šengenska meja premaknila, da bomo vedeli, kaj potem storiti z vsemi ljudmi, ki so bili odgovorni za varovanje 
meje.« 
Domjanova: »Ob izpolnjevanju vseh kriterijev hrvaška prizadevanja podpiramo, je pa res, da je med državama še vedno 
odprto vprašanje glede arbitraže in mislim, da bo to vplivalo na prihodnjo situacijo.« 
Škalič-Žužkova: »Omenjeno vprašanje varovanja meje bi morali reševati solidarnostno, tudi v programu naše liste imamo 
zapisano, da bi pri tem pomagala Evropska unija in države članice s svojimi silami in sredstvi.«  
Kljub temu da imate glede evropskih tem včasih v različnih strankah bistveno bolj podobne poglede kot v primeru 
državnozborskih volitev, gre za volitve, ki s sabo prinašajo konkurenco. Tako se je pred kratkim na enem od spletnih 
portalov pojavil predvolilni oglasni prispevek z naslovom Presenečenje na desnici – ali NSi prehiteva SDS? 
Horvat: »Vsak pač želi na različne načine prepričati volivce. Tega nismo naredili na pamet. Obstajajo analize, ki jih stranke 
včasih plačajo, drugič ne. V eni od teh nam je res kazalo, da bi lahko prehiteli kolege iz SDS, čeprav sam ne dam dosti na 
ankete. Zame so volitve edina merodajna anketa.« 
Domjanova: »Z arhivom družboslovnih podatkov in z anketami sem se veliko ukvarjala v svojih študijskih letih. Dejansko 
tudi sama ne dam veliko nanje in se strinjam, da bo edina kredibilna anketa 26. maja, ko bodo državljani oddali svoj glas. 
Glede tistega prispevka je pač tako, da se vsaka politična stranka odloči, kako bo delovala v volilni kampanji. Mi smo se 
odločili, da bo naša kampanja temeljila na stiku z volivci, zato smo veliko na terenu. S plačanimi vsebinami pa se bolj malo 
ukvarjamo. Koliko bo to prineslo Novi Sloveniji, ne vem, bi si pa želela več sodelovanja na desnici, tudi zato smo šli na volitve 
s skupno listo s Slovensko ljudsko stranko. Morda bodo tudi rezultati pokazali, da bi morali bolj sodelovati, bomo videli.« 
Letos je tudi sto let od združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V tem kontekstu marsikoga moti strategija, 
ki jo izvaja madžarska država, ko si prizadeva za povezovanje matične države s pripadniki manjšine v zamejstvu, 
večinoma na območjih, ki jih je Madžarska izgubila po prvi svetovni vojni. 
Domjanova: »Mislim, da je ta praznik leta 2005 nastal z namenom, da bi nas povezoval, ne da bi ustvarjal konflikte. 
Vsebine, ki sedaj nastajajo okoli osrednje proslave, se po mojem mnenju politizirajo, kot mlada Pomurka pa bi si želela, da 
nas ta dogodek predvsem povezuje.« 
Horvat: »Zabolelo me je, da si je po poročanju medijev moj pomurski poslanski kolega Ferenc Horvath privoščil politični 
pritisk na dvojezične osnovne šole, ki naj bi jim svetoval, naj otroci madžarskih staršev ne sodelujejo pri proslavah, ki so s 
tem povezane, nekako tako je bilo zapisano v časopisu. To pomeni poziv k nespoštovanju zakona o državnih praznikih 
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in dela prostih dnevih. Na to se je korektno odzval minister za izobraževanje Jernej Pikalo, ki je to obsodil in dodatno 
obrazložil, da imajo osnovne šole pravilnike, na kak način praznovati državne praznike.« 
Če pustimo ob strani samo proslavo in omenjene dnevnopolitične dogodke, ostaja dejstvo, da Madžarska izdatno 
podpira svojo manjšino in tudi finančno vlaga v projekte na območju, kjer ta živi. To marsikoga med večinskim 
prebivalstvom moti, saj lahko ustvarja občutek, da si želi Madžarska tako na različne načine zagotoviti vpliv na teh 
območjih.  
Horvat: »Gre za državno pomoč madžarske države pripadnikom pomurske madžarske narodne skupnosti. Državne pomoči 
so v Evropski uniji zelo strogo regulirane. Kot politik temu ne nasprotujem. Naj kar dajo, lahko dajo desetkrat več denarja. 
Sem pa kritičen do slovenske vlade. Kajti sedaj so madžarski poslovni subjekti povozili slovenske, Slovenci v Pomurju pa smo 
izgubili v tem konkurenčnem boju, kar se mi ne zdi korektno. Zato sem pričakoval, da bo naša vlada nekako amortizirala to 
madžarsko pomoč. Prav tako zagovarjam privatizacijo in ne bi imel nič proti, če bi kak madžarski kapitalist kupil Terme 
Lendava. Me pa močno skrbi, da bo to podržavila madžarska država. Do tega sem pa zelo kritičen in si lahko marsikaj mislim 
glede tega.« 
Jevšek: »Glede državnih pomoči se absolutno strinjam s kolegom Horvatom. Slovenska država in tudi občine smo pod zelo 
ostrim nadzorom glede državnih in občinskih pomoči. Ne samo glede pomoči glede društev, temveč tudi pomoči podjetjem. 
Kar se zdaj dogaja z omenjeno pomočjo, je povezano ravno z vprašanjem pravne varnosti, ki je ni, kajti sicer ne bi imeli te 
situacije. Ostro obsojam kakršne koli ozemeljske težnje, bodisi na lendavskem koncu, kjer živi madžarska narodna skupnost 
skupaj s slovensko, bodisi v slovenski Istri, kjer je predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani širil fašistične ideje.  
Ker pa sem neposredno vključen v pripravo dogodkov ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom, moram povedati, da smo se ob pripravi programa zavedali, da je to rana madžarske države, ki je leta 1919 
izgubila del ozemlja. Vendar smo ne glede na to že v začetku dorekli, da bomo k sodelovanju povabili tudi predstavnike 
manjšine, ne zato, da bi skupaj proslavljali, temveč da skupaj zastavimo naše skupno življenje v prihodnje. Kajti na tem 
prostoru bomo živeli skupaj še naprej, doslej smo živeli v sožitju in ne vidim nobenega razloga, da ne bi bilo tako tudi naprej. 
Iz tega razloga je tudi Katoliška cerkev na Slovenskem k sodelovanju povabila madžarske škofe, ki bodo tudi prisotni pri maši 
17. avgusta.  
Kot rečeno, pa moramo vse politične stranke ostro nasprotovati vsakršnim ozemeljskim težnjam, evropski poslanci pa v 
evropskem parlamentu jasno povedati, kje so meje naše države.« 
Škalič-Žužkova: »Nasprotujemo vsem nacionalizmom, nič drugega nimam dodati.« 
V Sloveniji se je že veliko naredilo z evropskim denarjem, pri tem pa so različne ocene, kako smo bili doslej uspešni pri 
črpanju teh sredstev. Kaj bi lahko naredili, da ne bi bilo glede tega več nobenega dvoma?  
Jevšek: »Različne so ocene ministrstev in vladne službe za kohezijo glede tega, kako uspešni smo pri črpanju evropskih 
sredstev v obstoječi finančni perspektivi. Zame kot župana so evropska sredstva počrpana tisti dan, ko dobimo denar na 
račun. Se pravi denar, ki ga založimo in ga dobimo od države nazaj.  
Glede tega smo razočarani, saj je mehanizem preveč tog in zbirokratiziran. Premalo je zaupanja do tistih, ki izkoriščajo 
evropska sredstva. Na to tudi opozarja evropska komisija z novo finančno perspektivo, ki govori o večji fleksibilnosti in manj 
nadzora. V obstoječi finančni perspektivi lokalne skupnosti prav tako niso bile vključene v pripravo operativnega programa, 
zaradi česar so za pridobitev evropskih sredstev postavljale predvsem mehke vsebine, tega pa ni postavil Bruselj, temveč 
naši pogajalci tam.  
Danes govorimo o pametnih mestih in vaseh, še vedno pa imamo težave s tem, da ponekod nimamo kanalizacije in 
vodovoda. Pri tem seveda ne smemo biti krivični, ozrimo se okoli sebe, saj se je z evropskimi sredstvi res veliko naredilo. 
Vendar v obstoječi finančni perspektivi ne moremo biti zadovoljni, saj razen Mestne občine Murska Sobota, ki je dobila 
denar iz celostnih teritorialnih naložb, preostalih 26 pomurskih občin ni dobilo ničesar.« 
Z omenjenimi sredstvi je mestna občina ob Soboškem jezeru postavila tudi paviljon Expano, glede katerega vam 
predvsem na družbenih omrežjih večkrat izrekajo očitek, da ste občini z njim priskrbeli stroške v prihodnosti, sami pa 
boste v primeru izvolitve pred tem pobegnili v Bruselj. 
Jevšek: »Ta paviljon promovira pomursko gospodarstvo, pomurski turizem, to ni paviljon, ki ga je mestna občina naredila 
zase, temveč smo to naredili s sredstvi CTN za celotno Pomurje. Če vstopite v paviljon, to vidite že v predstavitvenem delu 
paviljona. 
Vsakodnevni obisk paviljona v lepem vremenu je visoko nad pričakovanji in kaže, da smo z njim zadeli v črno ter da občina z 
njim velikih stroškov ne bo imela.« 
Domjanova: »Večkrat poudarim, da bi se župani radi prijavili na razpise, pa se nimajo kam prijaviti. Zato tudi sama 
izpostavljam mehke vsebine, saj večkrat od mladih slišim, da bi župani gradili samo pločnike in kanalizacije. Mislim, da je res 
treba zmanjšati birokracijo, je pa treba še naprej skrbno nadzorovati porabo denarja. Upam, da se bo temu posvetila tudi 
vlada, da bomo lahko dobro unovčili, kar je še ostalo v tej finančni perspektivi.«  
Horvat: »Tako kot župan dr. Jevšek sem velikokrat kritičen, saj so danes nesprejemljivi izgovori, da recimo ne dela 
informacijski sistem. Kot nekdanjega informatika me nihče ne bo o tem prepričal. Poleg tega gre za informacijski sistem, 
katerega vzdrževanje stane okoli 850 tisoč evrov na mesec ... Dokler smo še upravičeni do kohezijskih sredstev, moramo biti 
čim bolj učinkoviti, ne pa da sami sebe omejujemo z birokratskimi ovirami.« 

• Andreja Kovač nasledila Jožeta Hirnöka. Silva Eöry. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, str. 7 
Volilni občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem 
Posvečala se bo mladim, tudi z zagotavljanjem boljših življenjskih razmer 
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Slika: Novo vodstvo Zveze Slovencev na Madžarskem. Fotografija:  Silva Eöry 
 
»To je zame velik izziv, hkrati pa tudi velika odgovornost,« je po tem, ko je bila na občnem zboru Zveze Slovencev 
na Madžarskem (ZSM) izvoljena za predsednico te krovne organizacije porabskih Slovencev, dejala Andreja Kovač. Skupaj s 
svojim predhodnikom Jožetom Hirnökom, ki bo v naslednjem štiriletnem mandatu podpredsednik ZSM, in sedemčlanskim 
predsedstvom želi pripraviti takšen program, ki bo v korist vsem članom slovenske skupnosti, od najmlajših do najstarejših, 
pri čemer se novopečena predsednica zaveda, da se bo treba posvetiti predvsem mladi generaciji. 
»Mlade moramo pritegniti k našemu delu. Tu in tam jim moramo dati dodatno odgovornost, saj so v takšnem primeru bolj 
angažirani. Moje mnenje je, da je naša skupnost živa, seveda pa se zavedam, da nas čaka veliko dela,« je še povedala 
Andreja Kovač, ki se zaveda, da bo treba v sodelovanju z Državno slovensko samoupravo, slovensko narodnostno 
zagovornico Eriko Köleš Kiss in drugimi še veliko postoriti, če želijo, da se bo slovenski jezik v Porabju ohranil. »Ne smemo 
pozabiti tudi na to, da moramo zagotoviti boljše življenjske razmere, saj bo le to omogočilo, da mlade tukaj tudi obdržimo.« 
Jože Hirnök, ki je ZSM vodil vse od njene ustanovitve 27. oktobra leta 1990, je v svojem govoru poudaril, da se je na začetku 
kot mladenič še učil politike: »Tu in tam sem se boril tudi 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 mislil.« 
Občnega zbora ZSM se je udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. V imenu urada za 
Slovence v zamejstvu in po svetu je Jožetu Hirnöku izročil priznanje in zahvalo za dolgoletno vodenje ZSM. 

• Betonarna ostaja. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, str. 8 
Arbitraža 
Balažic pogodbe, po kateri naj bi mu država izplačala subvencijo, še ni videl 
Podjetju Betonski izdelki Balažic s Hotize, katerega proizvodni obrat je zaradi arbitražne razsodbe ostal za mejno črto, je 
gospodarsko ministrstvo z odločbo dodelilo finančno spodbudo v višini do 200 tisoč evrov. Dodeljena finančna spodbuda 
spada med aktivnosti vlade v sklopu implementacije arbitražne razsodbe in je namenjena kritju stroškov investicije 
in stroškov za tekoče poslovanje. Torej ne gre za odškodnino, ampak za subvencijo. Lastnik podjetja Damijan Balažic je 
namreč v svoji vlogi, ki jo je poslal na gospodarsko ministrstvo, navajal, da betonarne na obstoječi lokaciji ne more širiti, kot 
je sam povedal, pa je tudi ne namerava opustiti. 
 

 
Slika: Damijan Balažic betonarne ne namerava zapreti. Fotografija: Majda Horvat 
 
Na osnovi omenjene odločbe naj bi ministrstvo s podjetjem sklenilo pogodbo, nato pa bi podjetje vlagalo zahtevke za 
izplačilo teh sredstev. A preden je vlada sprejela sklep, da se projekt vključi v načrt razvojnih programov in se s tem omogoči 
izplačilo finančne spodbude podjetniku, je gospodarsko ministrstvo objavilo novico, da so ponovno navezali stik z 
direktorjem podjetja.  
Balažic namreč ugotavlja, da so se okoliščine zanj po oddaji vloge spremenile. Kot še napovedujejo na ministrstvu, se bodo z 
vlagateljem sestali v prihodnjih dneh, znova proučili njegovo vlogo in še naprej iskali ustrezne rešitve. Balažic novih okoliščin 
ni razkril, izjavil pa je: »Skušam normalno živeti in delati kot Slovenec, ki spoštuje slovensko državo in plačuje davke. Dokler 
meja ne bo na novo zakoličena, je zame tam, kjer je teritorialno bila.« Balažicu pogodba, ki naj bi jo sklenil z ministrstvom, 
še ni bila predstavljena in je še tudi ni podpisal. 
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• Odslikava naj dostojanstvo Prekmurja. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 
2019, str. 20 

Ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
Spomenik bo izdelal akademski kipar Mirsad Begić – Postavitev bo financiralo ministrstvo za kulturo, odkrili naj bi ga 
oktobra 
Ena od aktivnosti v letošnjem jubilejnem letu je tudi postavitev spomenika ob 100. obletnici združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. V prostorih soboške občine so predstavili koncept in osnutek spomenika, odkrili, kdo ga bo 
naredil ter kje bo stal. 
V strokovni komisiji za izdelavo in postavitev umetniškega dela, ki ji predseduje umetnostni zgodovinar Robert Inhof, 
pravijo, da izbrani umetnik in njegov predlog spomenika izpolnjujeta vse zahtevane pogoje in kriterije. Spomenik, ki bo stal v 
središču Murske Sobote, naj ne bi bil le kiparska stvaritev, temveč spomenik umetniške vrednosti priznanega umetnika, 
posvečen velikemu zgodovinskemu dogodku, ki ni pomemben le za Prekmurje, ampak za slovenski narod in Slovenijo.  
 

 
Slika: Vizualizacija spomenika na zelenici pred mestno lekarno. Foto: Vestnik 
 
Komisija se je strinjala, da k sodelovanju povabi tri priznane kiparje, ki so se že izkazali s svojim delom in v tem mestu še 
nimajo svojih skulptur. Povabili so Mirka Bratušo, Matjaža Počivavška in Mirsada Begića. Odzval se je edino akademski kipar 
Mirsad Begić, ki je v predvidenem roku poslal svoj osnutek. »To je to, kar smo si želeli,« pravi Inhof.  
 

 
Slika: Osnutek kipa si lahko ogledate v Galeriji Murska Sobota. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Osnutek si je mogoče ogledati v Galeriji Murska Sobota. Koncept spomenika izhaja iz preučevanja zgodovine Prekmurja, 
njegove duhovne dediščine skozi stoletja, njegovih zavednih in trdnih prebivalcev ter njegovih najpomembnejših 
predstavnikov, zapiše Begić in doda, da se preneseno v kiparsko poetiko to izraža v epski formi z jasnim sporočilom 
univerzalne simbolike. 
Mirsad Begić si je spomenik zamislil kot granitni blok v obliki odlomljenega kvadrata, na katerega je umeščena kompozicija 
petih portretov zgodovinskih osebnosti Prekmurja ter dve drevesni veji, ki portrete povezujeta s prekmursko zemljo. 
Celotna skulptura naj bi bila dolga okoli 6 metrov, široka 2 metra, v višino pa bi se dvignila do 1,7 metra. Begić pojasnjuje, da 
simbolika in pomen spomenika izhajata iz prepleta mehkobe prekmurske zemlje, trdnosti granita in odločnosti prekmurskih 
likov, ki jih simbolne rastlinske žile napajajo in povezujejo v kompozicijsko celoto. Hkrati pa spomenik odslikava 
dostojanstvo Prekmurja in pieteto do njegove zgodovine. 
V komisiji so se tudi strinjali, da spomenik ne bo stal na Trgu zmage, kot je bilo sprva predvideno, ampak ob križišču Ulice 
Štefana Kovača in Kocljeve ulice ob stavbi Pomurskih lekarn in v bližini kipa Draga Tršarja. Postavitev kipa bo financiralo 
ministrstvo za kulturo, odkrili pa naj bi ga sredi oktobra. 

• Predstavili tretjo pesniško zbirko Karla Turnerja. M. Ha. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 21, 23. maj 2019, 
str. 20 

Zacumprani cimper 
Zajema pesmi v prekmurščini z dodatkom izbranih pesmi v knjižnem jeziku 
Minuli četrtek so v avli Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota na literarnem večeru predstavili novo pesniško 
zbirko Karla Turnerja z naslovom Zacumprani cimper. V njej so pesmi v prekmurščini z dodatkom izbranih pesmi v knjižnem 
jeziku. To je že tretja Turnerjeva pesniška zbirka, večino svojih pesmi pa objavlja na blogu. Nekaj teh pesmi so sedaj zbrali v 
omenjeni zbirki in jih občinstvu predstavili. V programu so kot bralci Turnerjevih pesmi nastopili Tina Kur, Aleksandra Pörš 
in Boštjan Lačen, dogodek pa je povezovala urednica in lektorica zbirke Maja Hajdinjak.  
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Slika: Za Turnerja je to že tretja pesniška zbirka. Fotografija: Aleš Cipot 
 
Literarni večer je bil tudi glasbeno obarvan, nastopila je namreč priznana skupina Kontrabant, s katero Karel Turner sodeluje 
od leta 1998. Zbrani so lahko slišali pesmi, za katere je Turner napisal besedilo, med drugim Fse san punčoke ponüco in Dal 
ti bom pesem, zaigrali pa so tudi avtorsko skladbo Bele Szomija Kralja, vodje zasedbe, Kakor sonce.  
Odlika Turnerjevih pesmi je v bogatem besednem zakladu, v pesmi je namreč želel vključiti čim bolj pristne izraze soboškega 
govora, med besedami so tudi takšne, ki so mlajšemu bralcu lahko že neznane. S tem namenom je izbrane besede popisal 
na koncu zbirke v slovarčku. V treh sklopih zbirke se prepletajo občutja do ženske, včasih začinjena s kančkom erotike, 
Sobote, Prekmurja in nekega časa, ki je minil.  
Zbirka je izšla pri lani ustanovljeni založbi Cajt, ki deluje pod okriljem grafične delavnice Animus v Markišavcih in je plod 
samoiniciativne želje po izdajanju prvenstveno prekmurske in druge slovenske literature. To je sicer šele druga izdana 
knjiga, a namen založbe, kot je bilo povedano na predstavitvi, ni množičen tisk, temveč omogočanje prostora objave in 
izdaje knjig predvsem domačim, še neuveljavljenim avtorjem, njihova vrata pa so odprta tudi vsem že uveljavljenim 
ustvarjalcem. 
Kdo je Karel Turner 
Karel Turner je pesnik, rojen 7. 2. 1963 v Murski Soboti. Začetki njegovega pesniškega ustvarjanja segajo v najstniška leta 
in že takrat so bile njegove pesmi odmevne. 
Leta 1984 jih je prebiral v znani mladinski oddaji Letniki 60. Njegov večji uspeh je bila uvrstitev v finale 23. srečanja 
mladih pesnikov in pisateljev Slovenije v Kopru leta 1996. Prvo pesniško zbirko z naslovom Porcelanasto nebo je izdal leta 
1998. Tega leta je začel sodelovati tudi s skupino Kontrabant. S pesmijo Tostran okna je leta 2006 postal finalist 
pesniškega turnirja vitez/vitezinja v Mariboru. 
Nekaj njegovih pesmi je leta 2006 v madžarščino prevedla Judit Csuka Zagorac, najdemo ga tudi v Antologiji prekmurskih 
novejših književnikov. 

 

Primorske novice, Koper 

• Silva Križman. Kmalu mešane patrulje  ob slovensko-italijanski meji?: Rim, Ljubljana – uvedba mešanih patrulj 
bi posredno vplivala tudi na zmanjšanje migracij. Primorske novice, št. 112, 18.5.2019, str. 5 

• Andraž Gombač. Pogum, upor in dvom: Koper – Na 20. Forumu Tomizza so razpravljali o pogumu nekoč in 
danes. Primorske novice, št. 112, 18.5.2019, str. 10 

 

• Kmalu mešane patrulje ob slovensko-italijanski meji? Silva Križman. Primorske novice, Koper, 18. 05. 2019 
https://www.primorske.si/sport/kmalu-mesane-patrulje-ob-slovensko-italijanski-mej  
V zadnjem dobrem mesecu so tržaški policisti in orožniki povsem blizu meje s Slovenijo obravnavali nekaj večjih skupin 
ilegalnih migrantov, ki so prišli iz Slovenije. Pred desetimi dnevi so prijeli tudi trojico ugrabiteljev, ki so se z avtomobilom 
ugrabljenega 79-letnega moškega pripeljali do Prelož in peš nadaljevali pot v Italijo. Razlogov, da bi (ponovno) uvedli 
mešane patrulje ob meji, je torej več.  
 

 

http://www.primorske.si/avtor?a=Silva%20Križman
https://www.primorske.si/sport/kmalu-mesane-patrulje-ob-slovensko-italijanski-mej
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Slika: Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar se je včeraj v Rimu pogovarjala tudi o uvedbi mešanih patrulj na 
obmejnem območju z Italijo. Foto: Primorske novice 
 
Rim, Ljubljana.  Generalna direktorica slovenske policije Tatjana Bobnar se je med včerajšnjim srečanjem šefov policij 
zahodnobalkanske regije v Rimu ločeno sestala tudi z generalnim direktorjem italijanske policije Francom Gabriellijem. 
Pogovarjala sta se o podrobnostih sodelovanja med policijama v obliki mešanih patrulj. Te so sicer opredeljene v vseh 
sporazumih o policijskem sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami, tovrstne patrulje pa so v preteklosti ob meji z Italijo 
tudi že delovale. 
Mešane patrulje tudi signal tihotapcem 
Predstavniki obeh policij ocenjujejo, da bi uvedba mešanih patrulj na slovensko-italijanski meji - glede na naraščajoči trend 
nezakonitih migracij - zmanjšala privlačnost te poti. Ilegalni migranti prek Slovenije potujejo skoraj izključno proti Italiji. 
Italija sicer z mešanimi patruljami izvaja nadzor na meji s Francijo, Švico in Avstrijo, kar kaže tudi rezultate. 
3022 ilegalnih migrantov je policija obravnavala letos do 6. maja 
Kot so sporočili iz notranjega ministrstva, bi mešane patrulje sorazmerno izvajale nadzor na obeh straneh meje, in sicer na 
odsekih, kjer je nezakonito prečkanje meje zgoščeno. Natančen način izvajanja bodo na operativni ravni še dorekli, bodo pa 
mešane patrulje delovale na območju policijskih uprav Koper in Nova Gorica ter IV. operativne cone na italijanskem 
območju. 
Posredni rezultati delovanja mešanih patrulj so tudi hitrejša izmenjava informacij, spoznavanje terena v sosednji državi za 
primere čezmejnega sodelovanja in jasen signal tihotapcem, da prihod v drugo državo še ne pomeni, da jim ne bodo sodili v 
državi, iz katere so prišli. Takšen je tudi primer ugrabiteljev Belokranjca, ki so jih Italijani takoj predali slovenski policiji. 
Številke se vzpenjajo 
Na srečanju v Rimu so sicer poleg slovenske in italijanskega sodelovali šefi policij iz Grčije, Hrvaške, Bolgarije, Romunije, 
Madžarske in Moldavije. Tema srečanja so bile ilegalne migracije, Bobnarjeva pa je sodelujoče seznanila z naraščajočim 
trendom ilegalnih migracij v Sloveniji. Opozorila je na pomembnost, da vsaka država izvede učinkovite ukrepe tako na 
nacionalni ravni kot tudi v sklopu regionalnih povezav. Nedovoljenih migracij ne more ustaviti ena sama država, prav tako ni 
mogoče v kratkem času odpraviti vzrokov, ki botrujejo migracijam. 
Število obravnavanih ilegalnih migrantov v Sloveniji je začelo občutno upadati po letu 2008 in z izjemo leta 2012 ostajalo 
pod tisoč. Leto 2015 z več kot 360.000 ilegalnimi migranti ostaja izjema, saj je takrat Slovenijo prečkal begunski val, 
kateremu so pretežno botrovale vojne razmere v Siriji. Lani je policija obravnavala več kot 9000 ilegalnih migrantov, do 6. 
maja letos pa 3022. Številka se je do danes že povzpela, saj dnevno obravnavajo tudi do sto ilegalcev.  
Tako visoko se številke niso povzpele od konca prejšnjega in začetka tega stoletja. Policija je tako leta 2000 obravnavala 
skoraj 36.000 ilegalnih migrantov, leto kasneje pa nekaj manj kot 21.000. Naj spomnimo, da je takrat Slovenijo prečkalo 
izjemno število romunskih državljanov, saj Romunija tedaj še ni bila v Evropski uniji, pa tudi veliko število ljudi iz držav 
nekdanje skupne jugoslovanske države.  

• Pogum, upor in dvom. Andraž Gombač. Primorske novice, Koper, 18. 05. 2019 
https://www.primorske.si/2019/05/17/pogum-upor-in-dvom  
Dvajset let poguma - tako se glasi slogan letošnjega, jubilejnega Foruma Tomizza, ki je minule dni povezoval Trst, Koper, 
Umag in okoliške kraje. O pogumu so v četrtek razpravljali v prepolni dvorani koprske palače Gravisi.  
 

 
Slika: Dvajset let poguma - tako se glasi slogan letošnjega, jubilejnega Foruma Tomizza, ki je minule dni povezoval Trst, 
Koper, Umag in okoliške kraje. O pogumu so v četrtek razpravljali v prepolni dvorani koprske palače Gravisi. Foto: Andraž 
Gombač 
 
Koper.  Uvodoma so podelili priznanja zaslužnim za dolgoživost Foruma Tomizza, poleg predsednika koprske italijanske 
skupnosti in podžupana Maria Steffeta pa je zbrane na jubilejnem srečanju seveda pozdravil Milan Rakovac in se spomnil, 
kako so se pred 20 leti na pogrebu pisatelja Fulvia Tomizze v Materadi z umaškim županom Vladom Kraljevićem v nekaj 
minutah dogovorili: “V naslednjem letu začnemo!” Ob Rakovcu so bili tedaj še Nelida Milani Kruljac, Ciril Zlobec in Ulderico 
Bernardi. 
Umreti pokončno  
Za koprskim omizjem je Irena Urbič v dveh polčasih gostila goste, ki so nastopili z referati, ubranimi na letošnjo temo - 
pogum. Slavistka Francesca Rolandi iz Milana se je spustila po migracijskih tokovih v polpretekli zgodovini, umetnostna 
zgodovinarka, novinarka in nekdanja političarka Majda Širca Ravnikar pa je zbrane presunila z usodami nekaterih, ki so se 

https://www.primorske.si/avtor?a=Andraž%20Gombač
https://www.primorske.si/2019/05/17/pogum-upor-in-dvom
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izkazali s pogumom, od Stanka Vuka in Dorčeta Sardoča do Toneta Tomšiča. Ali danes lahko razumemo pogum borca, ki se 
raje odloči za smrt pred strelskim vodom kakor za preživetje s pomočjo zvijače, se je vprašala. In dodala, da ne gre obsojati 
niti tistih, ki postopajo premišljeno: “Najpomembnejši partner poguma je dvom!” Vprašala se je še, ali je pogum potreben 
tudi tistim, ki danes obžalujejo, da v Sredozemskem morju ne umre še več beguncev. “V dehumanizirani družbi ni etike in ni 
sramu,” ugotavlja. 
Velibor Čolić, pisatelj: “Pogumen si, ko spomine zamenjaš za novo usodo.” 
V referatu, ki ga je naslovil Pas Materada ter se tako poklonil Tomizzi in večnamenski psovki, je novinar in pesnik Boris 
Dežulović premišljeval o beguncih, spočetka o istrskih nekoč. “Pogum jim je bil potreben, pa naj so ostali ali odšli. 
Nesrečnejši od tistih, ki niso imeli poguma ne za prvo ne za drugo, so bili samo tisti, ki so ga imeli za oboje,” je Dežulović 
spoznal iz Tomizzevega pisanja. Pisateljevo obsesivno ukvarjanje z življenjem ob meji in seganjem čeznjo je projiciral v svet 
sodobnega pisanja in jezikov: “Nekateri so prepričani, da meje morajo biti. Pravzaprav se strinjam, morajo biti, a samo zato, 
da jih prečkamo. Za kar ni potreben pogum, ampak čut za odgovornost.”  
Pogum na Škofijah 
V drugem polčasu je Franco Juri, karikaturist, nekdaj politik, danes direktor Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, 
poudaril tudi zgleden pogum tistih, ki med pogromi zoper begunce vstanejo in dvignejo glas za soljudi v stiski - kakor ga je 
prevajalka Breda Biščak predlani na Škofijah.  
Florence Hartmann, novinarka: “Zlasti je treba videti, ne samo gledati.” 
Pesnica Aida Bagić iz Zagreba, ki je sodelovala tudi pri ustanavljanju feminističnih in mirovnih gibanj, je ugotavljala, da je 
pogum individualna vrlina in najbrž ne more biti kolektivna, lahko pa kolektiv spodbuja in “opogumlja pogum”. 
Svojo pot je preletel duhovit Velibor Čolić, ki je v minulega četrt stoletja iz bosanskega begunca zrasel v uglednega 
francoskega pisatelja. “Pogum pokažeš, ko svoje spomine zamenjaš za novo usodo,” je le eno od njegovih spoznanj.  
Boris Dežulović, pesnik in novinar: “Meje morajo biti, ampak samo zato, da jih prečkamo.” 
Kot zadnja je pred žal nekoliko zredčenim avditorijem nastopila še letošnja najodmevnejša gostja. Florence Hartmann, 
francoska novinarka in nekdanja tiskovna predstavnica Carle Del Ponte, glavne tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča za 
Jugoslavijo, se je spomnila, kako je naučila srbohrvaščine in še ne 30-letna na prvi strani Le Monda poročala iz vojne v 
Jugoslaviji: “Imeli so starejše in izkušene reporterje, a noben ni hotel junija 1991 potovati v Ljubljano.” 
Zaradi “neplačane kazni in nespoštovanja haaškega sodišča” je pred tremi leti tudi sama pristala za haaškimi rešetkami: “To 
ni bilo pogumno dejanje, ampak popolnoma nesmiselno, saj nisem tvegala v kaki diktaturi.” 
Opozorila je še na ločevanje “mi - oni”, ki je običajno prvi diskretni korak k postavljanju meja, pogum pa je po njenem 
prepričanju tesno povezan s samostojnim, kritičnim razmišljanjem. Zlasti je treba “videti, ne samo gledati”.   

 
MMC RTV SLO   
 

• KPK bo preveril nezdružljivost funkcije vseh poslancev.  Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO. MMC RTV SLO. 17. 
maj 2019  

KPK: DZ naj ravna v skladu z zakonom 
https://www.rtvslo.si/slovenija/kpk-bo-preveril-nezdruzljivost-funkcije-vseh-poslancev/488406  
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je glede na ravnanje poslanca Ferenca Horvatha, pri katerem je ugotovila 
nezdružljivost funkcije, začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. 
 
"Ravnanje, ko poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v skladu 
s pričakovano integriteto posameznika – funkcionarja in je nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot voljeni 
predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega ravnanja najvišjega predstavnika oblasti," so v sporočilu za javnost 
kritični na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Prav tako je po njihovi oceni nedopustno, da "DZ s svojimi 
(ne)aktivnostmi takšno ravnanje podpira". "Tako ravnanje namreč ustvarja podlago uveljavljanju zelo nevarne prakse, ki 
ustvarja dvom o temeljih pravne države ter enakosti pred zakonom," so opozorili. 
 

 
Slika: Komisija za preprečevanje korupcije pravi eno, v DZ-ju drugo. Foto: BoBo  
 
KPK je namreč ugotovil, da je poslanec madžarske manjšine Ferenc Horvath s tem, ko je tudi predsednik pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti, v nezdružljivosti opravljanja funkcije. Zato je KPK poslanca pozval, da v 15 
dneh od prejema opozorila odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. Rok se mu bo iztekel v ponedeljek, poslanec 
Horvath pa se še ni izrekel o tem, kaj bo storil. Če nezdružljivosti ne bo odpravil, bodo nadaljnji koraki na strani mandatno-
volilne (MVK) komisije DZ-ja. 

https://www.rtvslo.si/slovenija/kpk-bo-preveril-nezdruzljivost-funkcije-vseh-poslancev/488406
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2015/03/05/65193435_photo_428556_20150305_4.jpg
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KPK je vzel pod drobnogled tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta. Iz ugotovitev KPK-ja izhaja, da je 
bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
KPK: DZ naj ravna v skladu z zakonom 
Komisija je poudarila, da se pri vprašanjih glede nezdružljivosti funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o 
prepovedi članstva in dejavnosti v primerih, ki jih zakon o poslancih ne ureja, uporabijo določbe zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 
KPK tako poudarja, da so pogoji za prenehanje mandata Ferenca Horvatha že izpolnjeni, saj nezdružljivosti funkcij ni 
odpravil v zakonsko določenem roku 90 dni. Skladno s pričakovano integriteto funkcionarja bi poslanec nezdružljivost moral 
že sam odpraviti v zakonskem roku oz. se ob izdanem opozorilu ustrezno odzvati. Prav tako komisija od DZ-ja pričakuje 
ravnanje v skladu z zakonom. Tak rok določa 12. člen zakona o poslancih. 
MVK teme ni obravnaval 
MVK v četrtek ni podprl predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za 
nezdružljivost funkcij Ferenca Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg Levice so bili za tudi v SMC-
ju, SAB-u in NSi-ju. 
Vodja zakonodajno-pravne službe DZ-ja Nataša Voršič je opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel 
postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni pravne podlage. 
"Glede na dogajanje v zadnjih dneh v zvezi z ugotovljeno kršitvijo poslanca Horvatha zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij 
se postavlja pod vprašaj spoštovanje ne samo pravne države, temveč tudi integriteta posameznikov, ki predstavljajo 
zakonodajno vejo oblasti in so eni najpomembnejših funkcionarjev v državi, voljeni s strani ljudstva, katerega predstavniki 
so," pa so navedli na KPK-ju. 
Komisija KPK ob tem poudarja, da ni dolžna ob vsakokratnem nastopu novega sklica DZ-ja samodejno preverjati 
nezdružljivosti opravljanja funkcij novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem. Glede na 
ravnanje Horvatha pa je, kot so navedli, KPK začela s postopkom ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev 
skladno z dopolnjenim sistemskim pojasnilom. 

• Policisti zavračajo očitek nezakonitega vračanja prebežnikov Hrvaški. Gorazd Kosmač. Ljubljana - MMC RTV SLO, 
STA, 17. maj 2019  

Policija: Hrvaška je članica EU-ja in varna država 
https://www.rtvslo.si/slovenija/policisti-zavracajo-ocitek-nezakonitega-vracanja-prebeznikov-hrvaski/488415  
Civilnodružbena iniciativa Info Kolpa v poročilu navaja onemogočanje azilnega postopka slovenske policije in nezakonito 
izročanje Hrvaški, kjer se nad prebežniki "izživljajo". Policija vse očitke zavrača.  
 

 
Slika: Pozdravi z balkanske migrantske poti. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač  
 
Poročilo lahko preberete na spodnji povezavi 
Poročilo o nezakonitih kolektivnih izgonih na slovensko-hrvaški meji  
"V poročilu smo razkrili dejanja policije, lahko rečemo, da gre za nezakonito izganjanje prosilcev za azil na Hrvaško. 
Slovenska policija namerno presliši prošnje za azil in po nekem ključu, ki ni čisto jasen, ni razkrit, izroča begunce hrvaški 
policiji v negotovo usodo," je na novinarski konferenci v Ljubljani uvodoma pojasnil član civilne iniciative Info Kolpa Miha 
Turk. Poročilo so pripravili s podporo organizacije Border Violence Monitoring. 
"Samoumevno sprejeto je, da se begunce vrne na Hrvaško," je izpostavil Turk in dodal, da je treba razmisliti in govoriti o 
tem, kaj jih na Hrvaškem čaka. "Ne gre za kamp na Korčuli, razmere na Hrvaškem so grozne, kako jih hrvaška policija tretira 
in potem neposredno vrže v Bosno, Slovenija je del tega procesa," je dodal. 
"Dogaja se poneverjanje uradne dokumentacije, saj policija zapiše, da osebe niso zaprosile za azil, in jih lahko vrnejo po 
sporazumu na Hrvaško. Takšno ravnanje policije v nevarnost in življenjsko ogrožanje potiska prebežnike in jih sili v obupane 
poskuse, kot se je zgodilo v Beli krajini," je dejal član Jošt Žagar. 
Biti izgnan na Hrvaško po navedbah iniciative ni tako nedolžno, kot se zdi na prvi pogled, saj se hrvaški organi "brutalno 
izživljajo, jih pretepajo, vzamejo jim jakne, nahrbtnike, jih zažgejo in razbijejo mobilne telefone". V letu 2018 so po uradnih 
podatkih na Hrvaško vrnili 4.653 ljudi. 
Slovenska in hrvaška policija na podlagi meddržavnega sporazuma sodelujeta, po mnenju nevladnikov je tako "odgovornost 
za grozljiv tretma hrvaške policije prebežnikov tudi na strani slovenske policije, slovenske države in slovenske javnosti". 
Šarec v Odmevih: Verjamem, da policija ravna zakonito 
O očitkih civilnodružbene iniciative Info Kolpa policiji glede nezakonitega zavračanja tujcev, ki izrazijo namero zaprositi za 
azil, je premier Marjan Šarec v oddaji Odmevi na TV Slovenija dejal, da zaupa policistom in vodstvu policije ter verjame, da 
policija ravna zakonito.  
 

https://www.rtvslo.si/slovenija/policisti-zavracajo-ocitek-nezakonitega-vracanja-prebeznikov-hrvaski/488415
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Slika: Novinarska konferenca, na kateri so člani iniciative Info Kolpa predstavili poročilo, ki slovenski policiji očita 
nezakonito vračanje prebežnikov Hrvaški. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač  
 
Kaj se je zgodilo po maju 2018? 
Iniciativa Info Kolpa je začela delovati spomladi leta 2018, ko so pri srečanjih s prebežniki opažali, da tako rekoč vsak 
posameznik izraža namero zaprositi za azil, a po lanskem maju uradni podatki policije tega niso več odražali. "Precej indicev 
in sumov je bilo, da slovenska policija zavrača prošnje za azil, kar je bilo težko dokazati, policija pa to uradno taji, trdi 
namreč, da ti posamezniki ne želijo zaprositi za azil, in jih lahko uradno vrne," je pojasnil Turk. 
"Letos z maja na mesec junij je na Policijski postaji Črnomelj delež izraženih prošenj za azil med prebežniki padel z 99 na zgolj 
tri odstotke in takšen padec vzbuja opravičen sum, da se je to zgodilo po navodilu vrha policije," pa je pojasnil Žagar. 
Dokazovanja nezakonitega ravnanja policije so se po njegovih besedah lotili tako, da so se postavili v vlogo posrednika s 
predpostavko, da se morebiti prosilci za azil in policija ne razumejo, da nastaja komunikacijski šum. "Pripravili smo številko, 
kamor so begunci lahko poklicali samo in le, ko so bili v Sloveniji, ko so bili še na Hrvaškem, je bila edina informacija, ki smo 
jo dali, naj pokličejo, ko bodo v Sloveniji," je pojasnil. Prebežniki so na številko sporočali namero zaprositve za azil, svoje ime 
in lokacijo, te podatke pa so nato v civilni iniciativi sporočili naprej varuhinji človekovih pravic in policijski postaji. "Temu 
navkljub so bili posamezniki pogosto izročeni nazaj na Hrvaško in potem v Bosno," je sklenil in dodal, da je varuhinja glede 
teh dogodkov začela preiskavo, ki ni prinesla ugotovitev, saj zapiše, da obstaja resen dvom, da slovenska policija to počne, 
ni pa za to trdnih dokazov, in v nadaljevanju, da je treba dvom odpraviti. Nevladniki se sprašujejo, kako se je lahko varuhinja 
kar ustavila pri preiskovanju tega vprašanja. 
"Implikacija tega je, da je javnost kar sprejela, da ima policija izjemne pristojnosti v življenju teh posameznikov, ki so 
podvrženi grozni usodi, naše poročilo je odgovor na poziv varuhinje, lahko se pa vprašamo, zakaj je morala to raziskati 
civilna iniciativa," je sklenil. 
 
Dokumentirali 20 primerov 
V poročilu so podrobno dokumentirali 20 primerov, ki vključujejo telefonska sporočila prebežnikov, da želijo v Sloveniji 
zaprositi za azil. Nekateri so bili kljub temu vrnjeni na Hrvaško, nekaterim je policija omogočila prošnjo za azil, za nekatere 
pa ni znano, kaj se je z njimi zgodilo. Pričevanja ljudi, ki so bili verižno izgnani iz Slovenije in prek Hrvaške v BiH, pa omenjajo 
tudi nasilje, udarce, grožnje in prisilno podpisovanje neprevedenih dokumentov, ki ga zahtevajo slovenski policisti. 
Ustaljena praksa onemogočanja pravice do azila in verižnih množičnih vračanj se je po njihovih navedbah začela konec maja 
2018, ko je nekdanji generalni direktor policije Simon Velički v navodilu policistom naročil, naj v mešanih patruljah 
slovenskih in hrvaških policistov ljudi, ki jih ujamejo pri nezakonitem prečkanju meje, vrnejo v obravnavo hrvaški policiji. Ta 
dokument je objavljen v poročilu, a ne v celoti, saj želi policija razkritje nekaterih delov preprečiti s tožbo na upravnem 
sodišču, čeprav informacijska pooblaščenka meni, da bi moralo biti javno. Nevladniki menijo, da navodilo najverjetneje 
vsebuje tudi usmeritve za ravnanje s prebežniki, ki niso v skladu z zakonodajo in osnovnimi etičnimi standardi. 
Obupne razmere v Bosni 
Na novinarski konferenci je spregovoril tudi Matej Kavčič, ki je v Bosni prebežnikom pomagal kot prostovoljec. Pojasnil je, 
da so ob hrvaški meji veliki kampi prebežnikov. Največ jih je v Bihaću, kjer je v treh kampih okoli 4.000 ljudi, in Veliki Kladuši, 
kjer je v kampu okoli 700 ljudi in še nekaj sto ljudi zunaj. "Na poti iz Sarajeva do Bihaća so policijske nadzorne točke, kjer 
ljudi mečejo z avtobusov in vlakov in se potem znajdejo sredi ničesar," je dejal. V kampih je po njegovih besedah zdravstvena 
nega "na psu". 
"Veliko ljudi ima veliko poškodb zaradi poti, tako zaradi padcev, nasilja policije kot nasilja med ljudmi samimi. Pralnih strojev 
ni, nikjer v Veliki Kladuši si ljudje ne morejo oprati oblek, na voljo so zgolj prhe," je opisal. Za prebežnike skrbijo lokalni 
prostovoljci, najbolj znan pa je primer picerije "Kot Latana", ki v Veliki Kladuši kuha hrano. Na mesec potrebujejo od štiri do 
pet tisoč evrov za obratovanje, iščejo prostovoljce in sredstva, je sklenil. 
 
Peticija s šestimi zahtevami 
V iniciativi so pripravili peticijo s šestimi zahtevami, ki jo je predstavil Tit Starc. "Od vlade zahtevamo, da odstopi od 
meddržavnega sporazuma s Hrvaško o izročitvi oseb, katerih vstop ali prebivanje v državi je nezakonito, od varuha 
človekovih pravic Petra Svetine pričakujemo, da se jasno opredeli do policijskih postopkov z migranti na meji ter da uvede 
nepristransko preiskavo obravnave migrantov in omogoči javno objavo izsledkov. Od ministra za notranje zadeve Boštjana 
Poklukarja, da se podrobno opredeli do poročila iniciative Info Kolpa in da dopusti prisotnost civilne družbe v postopkih 
obravnave migrantov zaradi namena vzpostavitve civilnega nadzora, kjer obstaja sum kršenja človekovih pravic, minister pa 
naj pojasni tudi nenaden upad deleža izraženih namer za zaprositev za azil med majem in junijem 2018," je naštel. 
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Poleg tega nevladniki zahtevajo polno razkritje vsebine spornih policijskih depeš in sprožitev preiskave proti nekdanjemu 
generalnemu direktorju policije Simonu Veličkemu, sedanji direktorici Tatjani Bobnar, nekdanji notranji ministrici Vesni 
Györkös Žnidar in nekdanjemu državnemu sekretarju Boštjanu Šeficu zaradi suma zlorabe pooblastil. Zahtevajo tudi 
preiskavo proti posameznim policistom, ki naj bi proti prebežnikom uporabili čezmerno fizično silo. 
Katere so nezakonite prakse policije? "Neupoštevanje pravice do zaprositve za azil, neomogočanje individualne obravnave, 
ki privede do kolektivnih izgonov celotnih družin, in verižno vračanje, zdaj se prav Cerar (zunanji minister Miro Cerar, op. a.) 
dogovarja za podoben režim, kot je na južni tudi na italijanski meji," pa je za konec strnil član iniciative Arne Zupančič. 
Omenjene policijske prakse po njegovih besedah povzročajo, da se prebežniki vedno bolj izogibajo slovenski policiji. "Tako 
se veča pritisk na civilno prebivalstvo, ustvarjajo se okoliščine, v katerih se ljudje zatekajo v počitniške hiše, kradejo 
avtomobile in ugrabljajo ljudi, da bi le prišli naprej," je sklenil. 
Natančno informiranje prebežnikov o njihovih pravicah ob vstopu v Slovenijo ne more biti kaznivo dejanje, so ob koncu 
opozorili nevladniki, ki se pogosto otepajo očitkov, da prebežnikom pomagajo nezakonito prečkati meje. 
 
Policija zavrača vse očitke 
Delo slovenske policije je strokovno in zakonito, se je na očitke civilnodružbene iniciative Info Kolpa o zavračanju 
prebežnikov odzval vodja oddelka za upravljanje meja v sektorju mejne policije Peter Skerbiš. Znova je zagotovil, da policija 
nikomur ne odreka pravice do mednarodne zaščite. 
Trditve o zavračanju prebežnikov je policija v preteklosti že večkrat preverila in ni ugotovila nepravilnosti. Prav tako so po 
njegovih navedbah tovrstne trditve preverjali nevladne organizacije, varuh človekovih pravic in Visoki komisariat Združenih 
narodov za begunce (UNHCR). Pri tem nobena izmed institucij ni ugotovila nepravilnosti, je poudaril Skerbiš. 
UNHCR je denimo ugotovil le, da ima Slovenija premalo prevajalcev, a je to po Skerbiševih besedah težava, s katero se 
spopadajo vse države na balkanski poti. Spomnil je, da navedb ni potrdil niti varuh človekovih pravic in da tudi slovenska 
policija v svojih nadzorih ni ugotovila tovrstnih primerov. 
Mešane patrulje tudi z Italijo? 
Generalna direktorica slovenske policije Tatjana Bobnar je z italijanskim kolegom Francom Gabriellijem danes v Rimu 
govorila o podrobnostih sodelovanja med policijama v obliki mešanih patrulj na meji med državama. Natančen način 
izvajanja mešanih patrulj morajo še doreči na operativni ravni, so sporočili iz slovenske policije. 
Patrulje bi prispevale k zmanjšanju privlačnosti poti in tako posredno vplivale tudi na obseg migracij v regiji. Smer t. i. 
sekundarnih migracij iz Slovenije namreč poteka skoraj izključno v smeri Italije. Italija tak ukrep že izvaja na meji s Francijo, 
Švico in Avstrijo in rezultati so vidni, so dodali. Mešane patrulje kot stalna oblika dela se trenutno izvajajo samo s Hrvaško, 
saj si z Avstrijo, Italijo in Madžarsko od leta 2008 delimo schengenski prostor brez meja. 
Z italijanskim kolegom se je Bobnarjeva sešla ob robu šestega srečanja rimskega foruma. Gre za srečanja vodij policij 
Albanije, BiH-a, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Makedonije, Moldavije, Črne gore, Romunije, Srbije, Slovenije, Italije in 
Madžarske. Udeležili so se ga tudi predstavniki evropskih varnostnih agencij Europol, Interpol, Frontex in Selec, poroča 
italijanska tiskovna agencija Ansa.  
Policija: Navodil za zavračanje ni 
Zatrdil je, da policija nima navodil za zavračanje ljudi in da so policisti seznanjeni, da morajo izpeljati ustrezen postopek, če 
tujec poda namero, da bo zaprosil za mednarodno zaščito. Tujcem v tem primeru omogočijo dostop do mednarodne zaščite 
in jih prepeljejo v azilni dom. To po njegovih navedbah storijo ne glede na to, kolikokrat je oseba že prestopila mejo. 
Policija: Hrvaška je varna država 
Na Hrvaško pa po njegovih besedah vračajo le tiste, ki ne izrazijo namere po prošnji za azil. Skerbiš je pojasnil tudi postopek 
vračanja: ko policisti s tujcem opravijo celoten postopek in zberejo dokaze, da je oseba v Slovenijo vstopila iz Hrvaške, 
hrvaškim organom v neformalnem postopku najavijo njihovo predajo in se dogovorijo o kraju in času prevzema. Vračanje 
poteka v skladu s sporazumom o ponovnem sprejemu, je še zatrdil Skerbiš. 
Glede navedb civilne iniciative o nasilju hrvaških policistov nad prebežniki pa Skerbiš poudarja, da je Hrvaška članica EU-ja in 
je varna država. "Do zdaj nimamo nobenih informacij niti nikakršnih navodil institucij EU-ja, da na Hrvaško ni dovoljeno 
vračati tujcev," je še dejal. 
V vodstvu policije, notranjega ministrstva in tudi delu politike so v preteklosti večkrat opozorili na po njihovem mnenju 
sporno komunikacijo nevladnih organizacij s prebežniki. Policija sicer v doslej zaznanih primerih ni ugotovila vseh znakov 
uradno pregonljivih kaznivih dejanj, zato ni bilo podlage za podajo kazenske ovadbe, so še pojasnili na Generalni policijski 
upravi. 

• Kosovo sprejelo resolucijo o genocidu Srbije na Kosovu. K. Št. Priština - MMC RTV SLO, STA. 17. maj 2019  
Resolucijo sprejeli ob 20. obletnici "zločinov na Kosovu" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/kosovo-sprejelo-resolucijo-o-genocidu-srbije-na-kosovu/488344  
Kosovski parlament je sprejel resolucijo o "genocidu, zločinih proti človečnosti in vojnih zločinih" srbske države med 
vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999. Srbski predsednik Aleksandar Vučić meni, da Priština pripravlja scenarij iz Nevihte. 
 
Na četrtkovem glasovanju je resolucijo podprlo vseh 79 prisotnih poslancev, poslancev srbske narodnosti na seji ni bilo. Po 
besedah poslanca vladne stranke Nisma Bilala Sharifija so resolucijo sprejeli ob 20. obletnici "zločinov na Kosovu", ko je bilo 
"pregnanih milijon Albancev in ubitih 12.000 civilistov vseh narodnosti, predvsem Albancev". 
"Srbske sile so leta 1999 izvršile več kot 100 pobojev na Kosovu, medtem ko so na nekaterih krajih sežgale žive ljudi," je 
povedal. Dodal je, da je bilo med vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999 več kot 20.000 ljudi žrtev spolnega nasilja. 
Đurić: To je propagandni pamflet 
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Vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je v odzivu poudaril, da gre za "propagandni pamflet, ki popolnoma spregleda 
resnico o tem, kdo je sprožil kampanjo terorja in zločinov nad civilisti na Kosovu in Metohiji". Po njegovih besedah "skušajo s 
tem pravi zločinci skriti lastno sramoto in odgovornost za storjene zločine". 
Državotvorni projekt kosovskih Albancev je "dejansko zasnovan na ideji etničnih čistk in iztrebljanja vseh tistih, ki se znajdejo 
na poti uresničevanja sanj o veliki Albaniji, a ta sen bodo kmalu, prepričan sem, sanjali v zaporniških celicah", je poudaril 
Đurić. 
Oster odziv Vučića 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za RTS dejal, da želijo kosovske oblasti aretirati 26 policistov in še 15 oseb zaradi 
suma korupcije. "To želijo storiti zato, da bo ostala kosovska Mitrovica brez varovanja in lahko proti našemu narodu 
zagrešijo grozne stvari." Po njegovih besedah bi sledil scenarij, "po katerem bi zavladali na prostoru, na katerem živijo Srbi. 
Rekli bi: 'Pripeljali smo vas pred sklepno dejanje, kot Hrvati v Nevihti.'". Srbija je po poročanju portala b92 o tem že obvestila 
mednarodne institucije. 

• Avstrijski kancler zaradi afere Ibiza napovedal predčasne volitve. K. Št., B. V. Dunaj - MMC RTV SLO, STA. 18. 
maj 2019  

Pred kanclerjevim uradom več tisoč protestnikov 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/avstrijski-kancler-zaradi-afere-ibiza-napovedal-predcasne-volitve/488440  
Heinz-Christian Strache je po razkritju t. i. afere Ibiza odstopil tako z mesta avstrijskega podkanclerja kot vodje 
svobodnjakov (FPÖ). Mediji so razkrili, da je domnevno ruski vlagateljici ponujal državne posle v zameno za politično 
utrditev. 
 

 
Slika: Kancler Kurz ni zavlačeval in je tako rekoč takoj predlagal predčasne volitve. Foto: Reuters  
 
Stracheja bo na čelu skrajno desne svobodnjaške stranke nadomestil zdajšnji minister za infrastrukturo Norbert Hofer. "V 
nobenem pogledu si ne želim, da bi moje napačno vedenje povzročilo padec vlade," je dejal na tiskovni konferenci. 
Medtem je kancler Sebastian Kurz predsedniku države Alexandru Van der Bellnu predlagal razpis predčasnih volitev. Zavzel 
se je, da bi bile volitve čim prej. Van der Bellen je idejo predčasnih volitev podprl, saj so odgovorni po njegovih besedah 
prelomili zaupanje, ki so ga dobili, kar pa je nespoštljivo do državljanov. "Tega nespoštovanja ne dopuščam," je dejal 
predsednik. 
Van der Bellen: Tega nespoštovanja ne dopuščam 
Avstrijski predsednik Van der Bellen je potrdil, da sta s Kurzem govorila o predčasnih volitvah, in napovedal, da bosta v 
nedeljo na nadaljnjih pogovorih določila naslednje korake. 
Poudaril je, da so odgovorni prelomili zaupanje, ki so ga dobili, kar pa je nespoštljivo do državljanov. "Tega nespoštovanja 
ne dopuščam," je dejal. "Avstrijskemu ljudstvu mora biti omogočeno, da se lahko zanese na integriteto vlade, integriteto 
nosilcev odgovornosti in integriteto institucij," je še dejal v odzivu na korupcijski škandal, v katerega se je zapletel zdaj že 
nekdanji podkancler. 
"Zdaj moramo storiti, kar je treba, da se znova vzpostavi zaupanje," je poudaril. Ponovna vzpostavitev zaupanja pa je v tem 
primeru mogoča samo z novimi volitvami, je še dejal avstrijski predsednik.  
Kurz: Dovolj je dovolj 
"Dovolj je dovolj," pa je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA škandal komentiral avstrijski kancler. Poudaril je, da 
na današnjih pogovorih s koalicijskimi partnerji svobodnjaki ni dobil vtisa, da imajo poleg odstopa Stracheja in vodje 
poslanske skupine Johanna Gudenusa resnično voljo za spremembe v stranki na vseh ravneh. To bi bilo po njegovih 
besedah več kot potrebno. 
"Resen del tega (videa) je bil odnos do zlorabe oblasti, do ravnanja z davkoplačevalskim denarjem in do medijev v tej državi," 
je še povedal in dodal, da ga je ta posnetek osebno prizadel, navaja francoska tiskovna agencija AFP. 
Za Kurza je bil ta škandal zadnji žebelj v krsto avstrijske desne vlade. "Čeprav se nisem javno odzval, so bile številne situacije, 
ki sem jih težko požrl," je povedal o približno leto in pol dolgem vladanju skupaj z FPÖ-jem. 
V zadnjih mesecih so se odnosi med kanclerjevo ljudsko stranko in svobodnjaki tudi javno večkrat zaostrili. FPÖ se je znašel 
pod pritiskom ÖVP-ja oziroma Kurza, potem ko so se v medijih pojavila poročila o njihovih domnevnih povezavah s skrajno 
desnim gibanjem identitarcev. 
Vodja ljudske stranke je poleg tega ostro obsodil tudi rasistično pesem, ki jo je objavila lokalna podružnica svobodnjakov v 
Braunauu v Zgornji Avstriji, v kateri je prebežnike primerjala s podganami. 
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Slika: Pred kanclerjevim uradom na Dunaju se je zbralo več tisoč protestnikov, ki zahtevajo predčasne volitve. Nekateri so 
opominjali na nacistične korenine Strachejevih svobodnjakov. Prvi predsednik stranke, ustanovljene leta 1956, je bil 
Anton Reinthaller, nekdanji nacistični funkcionar in častnik SS-a. Foto: EPA  
 
Odstopil tudi vodja poslanske skupine FPÖ-ja 
Za odstop z vseh funkcij v stranki in mesta vodje poslanske skupine FPÖ-ja se je odločil tudi Gudenus, ki je bil s Strachejem 
na omenjenem srečanju in je bil prav tako ujet na posnetku. 
Avstrijske opozicije odstopa Stracheja in Gudenusa nista zadovoljila. Opozicijske stranke so zahtevale, da odgovornost 
prevzame kancler Sebastian Kurz, nekatere stranke pa so pozivale h koncu vladne koalicije. 
"Ta vlada je s tem propadla. Zdaj je na vrsti Sebastian Kurz," je povedal poslanec socialdemokratov (SPÖ) Thomas Drozda. 
"On mora Avstrijkam in Avstrijcem priznati, da je vlada propadla, in prevzeti vso odgovornost za ta kaos. On je Avstrijo 
pripeljal v to katastrofalni položaj in na kocko postavil stabilnost države," je poudaril. 
Vodja poslanske skupine stranke Jetzt Bruno Rossmann je Kurza pozval, naj konča delovanje koalicije, v kateri so njegova 
ljudska stranka in svobodnjaki. 
Za stranko Neos pa je medtem škandal zgolj vrh ledene gore. Vodja Neosa Beate Meinl-Reisinger je kanclerja pozvala, naj 
pojasni financiranje njegovega ÖVP-ja. 
Strache: Bil sem pijan in hotel biti mačo 
Strache sicer trdi, da ni prekršil nobenega zakona, a je priznal, da gre za "zelo neprijetno afero". Svoji ženi in podpornikom 
se je opravičil, da se je "pod vplivom alkohola vedel kot mačo", kar je bilo deloma posledica tega, "da je hotel narediti vtis na 
privlačno žensko". "Vedel sem se kot najstnik," je povedal. 
Še vedno ni znano, kdo mu je nastavil domnevno past in posnel srečanje, ki je trajalo več ur. Strache je za to okrivil 
"kriminalna omrežja", incident pa je označil za "politični atentat" na avstrijsko desno vlado. 
Sedemurni videoposnetek 
Afero Ibiza sta razkrinkala nemški časopis Süddeutsche Zeitung (SZ) in tednik Der Spiegel, ki sta se dokopala do kar 
sedemurnega videoposnetka, ki naj bi bil posnet julija 2017 na španskem otoku Ibiza. Nemška časopisa ne želita razkriti vira, 
ki jima je izročil videoposnetek, trdita pa, da sta preverila njegovo avtentičnost. 
Na njem se pojavijo vodja avstrijskih svobodnjakov FPÖ Heinz-Christian Strache, njegova žena in kolega iz stranke FPÖ 
Johan Gudenus, ki pijejo in se pogovarjajo z domnevno ruskim parom v vili na španskem otoku. 
Mediji so v javnosti objavili minutni povzetek pogovora, iz katerega je mogoče razbrati, da je Strache, čigar stranka je mesec 
dni po tem dogodku na volitvah postala koalicijski partner desne vlade kanclerja Sebastiana Kurza, sogovornici ponujal 
poslovne ponudbe v zameno za utrditev političnega položaja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ). 
V Avstriji želela vlagati denar sumljivega izvora 
Kot poroča nemški portal Deutsche Welle (DW), naj bi bila ženska, ki se je predstavila kot Aljona Makarova, nečakinja 
ruskega oligarha, Stracheju pa je večkrat dejala, da želi v Avstriji vložiti več milijonov evrov. Ob tem ni skrivala, da je izvor 
denarja sumljiv. Med drugim naj bi jo zanimal nakup 50 odstotkov delnic največjega avstrijskega časopisa Kronen Zeitung, 
da bi dosegla svobodnjakom naklonjeno poročanje in FPÖ-ju pomagala utrditi politično moč.  
 

 
Slika: Strache je že pri 15 letih navezal stike z desničarskimi krogi v Avstriji, pozneje se je včlanil v FPÖ in pri 21 letih 
postal najmlajši okrajni svetnik na Dunaju. Leta 1996 je postal član dunajskega deželnega zbora. Član vodstva FPÖ-jo na 
zvezni ravni je postal leta 2004, leto pozneje pa je bil izvoljen za predsednika svobodnjakov. Foto: EPA  
 
Denar bi oprali prek humanitarne organizacije 
Aljona Makarova je v pogovoru večkrat ponovila, da želi v Avstriji investirati sto milijonov evrov. Strache ji je svetoval, da bi 
bilo dobro denar nakazati na račun humanitarne organizacije, nato pa bi ga preusmerili na račun stranke. Imena 
organizacije pri tem ni navedel, je pa sogovornici zagotovil, da so podobno storili že "zelo bogati ljudje", ki so organizaciji 
nakazali od pol milijona do dveh milijonov evrov. 
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Pri tem naj bi bilo na posnetku jasno slišati Strachejevo navajanje imen nekaterih domnevnih donatorjev, kot so Gaston 
Glock, nemška milijarderka Heidi Horten, avstrijski nepremičninski mogul Rene Benko in podjetje, ki proizvaja igralne 
avtomate Novomatic. Vsa omenjena podjetja so že zanikala vpletenost v finančne malverzacije, poroča DW. 
 

 
Slika: Strachejev odstop protestnikov ni zadovoljil. Zahtevali so predčasne volitve. Foto: EPA  
 
Nadzor medijev po vzoru Orbana 
Strache naj bi ženski celo dejal, da želi avstrijsko medijsko krajino preoblikovati na način, kot je na Madžarskem to storil 
Viktor Orban. Sogovornici naj bi obljubil, da bi ob morebitni zmagi FPÖ-ja na volitvah država prekinila pogodbe z gradbenim 
podjetjem Strabag in jih podpisala z njenimi podjetji. 
Zdaj že nekdanji vodja FPÖ-ja je bil pri tem jasen, da bi njeno podjetje lahko napihnilo cene v zameno za dobiček. Namignil 
naj bi tudi, da bi prekinili več drugih monopolnih pogodb z državo in jih podelili njenim podjetjem. 
Spiegel: Videoposnetek je bila past 
Ženska na videoposnetku je govorila rusko in angleško. Kot poroča Spiegel, pa je "jasno vidno, da je bil videoposnetek past". 
Ko sta obe časopisni hiši Stracheja seznanili z objavljenim gradivom, ta avtentičnosti posnetka ni zanikal. Dejal je le, da je 
bilo to "izjemno sproščeno počitnikovanje", snidenje pa "izključno zasebne narave". 
Na sestanku na Ibizi sicer ni bilo sklenjenega nobenega dogovora, poroča portal RT, ki dodaja, da je avstrijski časopis Kronen 
Zeitung res zamenjal lastnika, in sicer jeseni 2018, kupec pa je bil Avstrijec Benko, ki je za Spiegel zatrdil, da je bil vzgib 
nakupa komercialne narave. 
Strache je član vodstva FPÖ-ja na zvezni ravni od leta 2004, leto pozneje pa je bil izvoljen za predsednika svobodnjakov. 
Takrat so svobodnjaki med avstrijskimi volivci uživali le nekaj odstotkov podpore, po parlamentarnih volitvah oktobra 2017 
pa so postali tretja najmočnejša stranka v državi.  
Zakaj je posnetek objavljen šele zdaj 
Kdo je posnel videoposnetek in zakaj je bil objavljen šele dve leti pozneje, ni znano. Svobodnjaki so že napovedali pravno 
ukrepanje zaradi nezakonitega snemanja. Generalni sekretar stranke Christian Hafenecker je ob tem poudaril, da je bil 
video objavljen tik pred evropskimi volitvami prihodnji teden, in spomnil na "umazano kampanjo" pred parlamentarnimi 
volitvami leta 2017. "Ker je bil videoposnetek posnet na nedovoljen način, bomo zaradi tega ukrepali," so sporočili. Primer 
preverjajo tudi državi tožilci, ki se še odločajo, ali bodo sprožili postopek. 

• Meja ne deli le zemlje, razkol pusti tudi v ljudeh. Ana Svenšek. Miren - MMC RTV SLO. 19. maj 2019  
Spomini Cirile Pregelj iz Mirna 
https://www.rtvslo.si/zidovi/pricevanja/meja-ne-deli-le-zemlje-razkol-pusti-tudi-v-ljudeh/488149  
"Ko se je meja zarisala, sem bila otrok, a take stvari se ti močno vtisnejo v spomin," pove Cirila Pregelj, ki živi v Mirnu, 
vasi, ki je po določitvi meje z Italijo ostala na sami mejni črti. 
 

 
Slika: Muzejska soba na mirenskem pokopališču, posvečena beguncem. Foto: Televizija Slovenija  
 
"Dve leti smo bili pod zavezniško vojaško upravo in takrat se nam je zelo dobro godilo. Moj oče je zmeraj govoril, da je to bila 
edina vojska, ki je dajala, saj vojska zmeraj le jemlje. Zavezniška vojaška uprava je poskrbela, da nam ničesar ni 
primanjkovalo, poskrbeli so za obnovo porušenih domov, za hrano, za zdravstvo, vojaški zdravniki so pomagali ljudem. A 
ljudje so vseeno hrepeneli po svoji državi, ta želja je bila res velika," se spominja. 
Želja se jim je uresničila s 15. septembrom 1947. Po pariški mirovni pogodbi so mejo zarisali čez prej enotni goriški prostor. 
Mesto Gorica je ostalo na italijanski strani. "Naenkrat je zmanjkalo vsega. Podeželje je bilo naenkrat odrezano od vsega, saj 
so v Gorico mnogi hodili na delo, k zdravniku, v bolnišnico, v srednje šole, na obiske k sorodnikom. Zdaj pa je z mejo 
podeželje ostalo brez središča." 
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Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije  
 
Njiva za hišo, do nje pa čez mejni prehod 
Za prebivalce ob novi mejni črti se je spremenil vsakdanjik, ki ga je zdaj določala meja in stražarji ob njej. Postavili so žičnato 
ograjo, redke mejne prehode s carinarnicami ter več vojaških postojank in stražarnic. Prehod meje je bil kar najbolj 
onemogočen. 
Zaradi tega je bilo oteženo tudi tako običajno opravilo, kot je obdelovanje zemlje. "Skoraj vse mirnske njive so ostale v Italiji. 
Prebivalci so bili odvisni od pridelkov, živeli smo od samooskrbe. Težava se je rešila z izdajo dvolastniških dovoljenj, ki so 
omogočala odhod na polje in delo na njem. Dovoljenja so bila samo za lastnika parcele in njegovo družino, z njimi pa si lahko 
šel le na polje, nisi smel v vas na drugi strani ali kaj podobnega. Čeprav si imel njivo za hišo, si do nje moral najprej čez mejni 
prehod, ki smo mu po domače rekli 'blok', kjer so te temeljito pregledali in popisali. Postopek se je ponovil, ko si se vračal. 
Prebrskali so tudi vse pridelke, ki si jih imel v košari ali na vozu, da ne bi slučajno česa pretihotapil." 
Ste z goriških koncev in se spominjate časa, ko je staro Gorico in Novo Gorico delila meja, čas tihotapstva in prepustnic? 
Morda so vam starši oziroma stari starši pripovedovali, kako je bilo, ko je leta 1947 meja primorski prostor razdelila na dva 
dela? Ali pa se spomnite, kako ste doživljali njen padec ob vstopu Slovenije v EU? 
Pošljite nam svoje spomine, morda celo fotografije, karkoli, kar priča o času in življenju na Goriškem in v zamejstvu, ko je 
Gorici delila meja. 
Ker pa mineva tudi 30 let od padca Berlinskega zidu, kar je tudi povod za premislek o zidovih med nami, zbiramo tudi 
spomine, vezane na ta zgodovinski dogodek. Se nemara spomnite, kako ste spremljali vesti iz Berlina v tistem prelomnem 
letu 1989 ali pa bili celo tam ... 
Strah in ponižanje 
Vsi ti stalni pregledi na meji so v ljudeh zasejali stalno prisoten strah. Ta je trajal tudi, ko so meje že padle, poudari Cirila 
Pregelj. "Najbolj ponižujoče je bilo, če so te poklicali v kabino in te vsega pretipali. Mlajši težko razumejo, kaj vse smo dnevno 
doživljali ljudje na meji. Po osimskih sporazumih se je ozračje sprostilo, saj so uvedli tudi prepustnice, s katerimi smo 
nekajkrat mesečno lahko odšli prosto tudi v Gorico." 
A vojaki in cariniki ob meji so ostali. Večinoma so jih sem na delo poslali iz drugih jugoslovanskih republik. "Blizu mojega 
doma je stala stražarnica in ta je bila kot Jugoslavija v malem – vojaki so bili iz vseh republik, še najmanj je bilo Slovencev. 
Slovenci so bili med miličniki, cariniki pa so bili vsi iz južnejših republik. Težave so imeli dobiti ženske carinice, ki so lahko 
pregledovale ženske. Rekli smo jim "baba", in ker jih ni bilo veliko, so se selile iz ene postojanke na drugo. To smo izkoristili 
pri prehodih." 
Okoli Mirna največ ilegalnih prebežnikov 
Ker je bilo na območju Mirna kar nekaj nekaj točk, kjer je ljudem v večjem številu uspelo prehajati mejo, je tukaj na zahod 
pobegnilo največ nezakonitih migrantov. Teh se danes spominjajo v muzejski sobi na mirnskem pokopališču, ki ga je 
birokratsko zarisana razmejitvena črta prav tako preklala na pol. Razstava 'Spomni se name' tako obuja drobce iz tistih 
časov. Posebno oster režim varovanja je trajal do sredine petdesetih let.  
 

 
Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek  
 
Cirila Pregelj se spominja, da so še posebej bežali fantje, ko so dobili poziv na služenje vojaškega roka. To so bili kar 
množični prebegi. A veliko je bilo tudi tujcev, ki so tukaj bežali na zahod ‒ predvsem Romuni in potem Bolgari. "Domači 
fantje so točno vedeli, kje je meja šibka in je možen prebeg. Medtem ko je bilo prebežnikom iz drugih delov države in tudi iz 
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drugih držav, težje. Včasih so jih pripeljali do meje in jih izpustili iz vozila ter jim dejali, zdaj ste že v Italiji. Pa ni bilo res. Kdo 
se je kdaj skril v kakšno štalo, a v hiše domačinov niso hodili, saj so se bali, da bi jih najavili policiji."  
"Ponoči smo velikokrat slišali streljanje in za mnoge se je poskus prebega končal na meji. Potem smo opazovali pokrite 
vozove, ki so jih odvažali vstran. To so bile res hude stvari in tega nas je bilo še posebej strah." 
Najprej so bili prebegi političnega motiva, od 60. let dalje pa predvsem ekonomskega. "Včasih smo že imele do kakšnega 
fanta simpatijo, pa je nato prebegnil in končal kje v Avstraliji. Ko so zbežali v Italijo, so bili najprej nastanjeni v begunskem 
centru, potem pa so se podali naprej. Največ jih je odšlo takrat v Avstralijo. Vrnili so se šele po desetletjih, z družinami."  
"Še vedno ne ve, kam spada" 
Mejna črta torej ne loči le dveh držav, ampak pusti globoke sledi tudi v prebivalcih. Njihove usode so se zagotovo zavrtele 
drugače, kot bi se sicer. "Ko so potegnili mejno črto, je pet hiš iz Mirna ostalo na italijanski strani. V eni je živela moja 
znanka, ki je morala nato hoditi v šolo v drugo vas, ki je bila prav tako v Italiji. In še danes mi omenja, da še vedno ne ve, 
kam spada – ni bila več del Mirna, ni se čutila del Rupe." Meja torej ne deli le teritorialno, razkol pusti tudi v ljudeh.  

• Kurz po škandalu sporočil, da ne bo več sodeloval s svobodnjaki. K. Št., B. V. Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters, 
STA. 19. maj 2019 

Kako bo škandal vplival na priljubljenost skrajne desnice po Evropi? 
https://www.rtvslo.si/svet/kurz-po-skandalu-sporocil-da-ne-bo-vec-sodeloval-s-svobodnjaki/488500  
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je po izrednem sestanku s kanclerjem Sebastianom Kurzem zavzel za 
razpis izrednih parlamentarnih volitev septembra, ki jih je označil za "nujo, in ne željo". 
 
"Pomembno je, da imajo Avstrijci priložnost za nov začetek in ponovno pridobitev zaupanja v svojo vlado," je dejal 
Alexander van der Bellen po sestanku s kanclerjem Sebastianom Kurzem. Ob tem je dodal, da bi se "ta novi začetek" moral 
zgoditi čim prej, "septembra, če bo mogoče, na začetku septembra". 
Kurz je priznal, da je moral v zadnjih mesecih zaradi svobodnjakov preživeti veliko neprijetnih situacij: "Koalicije nisem hotel 
razpustiti že ob prvem spodrsljaju. Toda po včerajšnjem posnetku moram reči, da to presega vse meje." Po poročanju 
nemškega portala Deutsche Welle je dal tudi jasno vedeti, da po korupcijskem škandalu v prihodnje ne bo več sodeloval s 
svobodnjaki. 
 
Avstrijski kancler zaradi afere Ibiza napovedal predčasne volitve 
Na vprašanje, ali bodo ministri iz vrst skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), vključno s spornim notranjim ministrom 
Herbertom Kicklom, do volitev ostali v vladi, Van der Bellen in Kurz po srečanju nista odgovorila. Prav tako ni znano, kdo bi 
lahko nasledil Stracheja na položaju podkanclerja. 
Kot je izjavil, želi kancler do volitev "povsem v miru" nadaljevati delo, skupni cilj pa z Van der Bellnom vidita v "zagotovitvi 
maksimalne stabilnosti" in "ohranitvi operativnosti v Avstriji in tudi v Evropi", poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Podobno kot Van der Bellen je tudi Kurz za prihodnje dni napovedal pogovore z verjetnim Strachejevim naslednikom na čelu 
svobodnjakov Norbertom Hoferjem, ki je bil doslej minister za infrastrukturo, in z vodji opozicijskih strank. 
Kurz je dodal, da bo poskušal ugotoviti, kdo točno stoji za videoposnetkom, ki je inkriminiral Stracheja. 
Slovenski premier Marjan Šarec dogajanja v Avstriji ne želi komentirati. Gre za notranjepolitično temo, ki jo morajo rešiti 
avstrijska politika ter avstrijske volivke in volivci, so pojasnili v Šarčevem kabinetu. Na odnose med Slovenijo in Avstrijo pa 
dogajanje po mnenju premierja ne bo imelo bistvenega vpliva. 
Glede dogajanja v Avstriji se je oglasil tudi zunanji minister Miro Cerar. Po njegovih besedah so skrajno desne stranke, ki 
rušijo temeljne pridobitve Evropske unije, kot so svoboda medijev, vladavina prava in demokratičnega odločanja, grožnja 
evropski demokraciji. Kot je dodal, moramo zato na bližnjih evropskih volitvah "reči odločen ne vpletanju politike v medije in 
ne populizmu, tako desnemu kot levemu".  
Finance FPÖ-ja pod drobnogledom sodišča 
Avstrijsko računsko sodišče je medtem sporočilo, da bo zaradi izjav zdaj že nekdanjega vodje avstrijskih svobodnjakov in 
nekdanjega podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja o nezakonitem financiranju stranke v pred kratkim razkritem tajnem 
videoposnetku pod drobnogled vzelo finance stranke. 
Strache je v soboto odstopil tako s položaja podkanclerja kot vodje FPÖ-ja, ko sta nemška časopisa SüddeutscheZeitung in 
Der Spiegel v petek objavila videoposnetek, v katerem je pred volitvami leta 2017 v zameno za politično podporo domnevni 
ruski bogatašinji ponujal državne pogodbe in izkazal interes za vpliv na medije. 
Timmermans: Kurza sem opozarjal na nevarnost 
Medtem je podpredsednik Evropske komisije in vodilni kandidat Stranke evropskih socialistov (PES) Frans Timmermans 
dejal, da je Kurza že nekaj časa opozarjal na nevarnosti koalicije s skrajno desnico. "Mesece in mesece sem svaril Sebastiana 
Kurza, da počne stvari, ki mu ne bodo pomagale. Mesece sem mu govoril, naj bo previden. Tudi (vodilnemu kandidatu EPP-ja 
Manfredu) Webru sem govoril, naj bo previden pri tem, s kom sodeluje. In zdaj vidimo rezultat v Avstriji," je povedal. 
Kot je dodal, je podobno tudi v primeru dosedanjega predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, ki se spogleduje 
z vodjo Lige in italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem. "Konservativci bi morali zelo jasno zavrniti 
sodelovanje s skrajno desnico," je izpostavil. 
"Lahko obljubim, da socialdemokrati ne bodo nikoli v zavezništvu s skrajno desnico. Mi smo dediči boja proti fašizmu. Če 
bom postal predsednik Evropske komisije, ne bom sprejel njihove podpore pod nobenim pogojem," je poudaril. 
Bo škandal prizadel evropsko skrajno desnico? 
Avstrijski svobodnjaki so ena uspešnejših protipriseljenskih in nacionalističnih strank, ki v Evropi rastejo v zadnjih letih. 
Vprašanje je, kako bo avstrijski škandal vplival na skrajno desnico po Evropi. 
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"Pred nekaj meseci je Marine Le Pen (vodja francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora) pela hvalnice avstrijskemu 
podkanclerju Heinz-Christianu Stracheju in govorila, kako mogočen je," je dejal francoski minister za gospodarstvo Bruno Le 
Maire. "Za tem nacionalističnim gibanjem je podreditev tujim silam," je škandal opisal Le Maire. 
Skrajna desnica v Evropi je pridobila priljubljenost po množičnem prihodu prebežnikov leta 2015, ko je v EU prišlo več kot 
milijon prosilcev za azil. Skrajno desne stranke so postale glavne v nekdanjih komunističnih državah Vzhodne Evrope, v Italiji 
in Avstriji pa so postale del oblasti. 
Nemški televizijski komentator Christian Nitsche je medtem dejal, da avstrijski škandal kaže, da se da skrajno desnico le 
zaustaviti. "Avstrija lahko zdaj pošlje signal, da se lahko osvobodi tega vrtinca. To verjetno še ne bi bila prelomna točka na 
evropski napačni poti, bi pa bil znak, da ima prva država moč, da se obrne stran od protidemokratičnih politikov in strank," 
je sporočil. 
Da je Strache le prva domina, meni tudi Istvan Ujhelyi, socialistični madžarski evropski poslanec. "Naslednji so Salvini, Le 
Pen, Orban in druge skrajno desne lutke na moskovskem povodcu," je dejal. 

• Horvath meni, da nezdružljivost ne velja za poslance. L. L.  Lendava - MMC RTV SLO, STA. MMC RTV SLO. 20. 
maj 2019  

Poslanec madžarske narodne skupnosti ni odstopil z mesta predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti 
https://www.rtvslo.si/slovenija/horvath-meni-da-nezdruzljivost-ne-velja-za-poslance/488664  
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath ni odstopil z mesta predsednika Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti. Po njegovem mnenju zakon, na katerega se sklicuje KPK glede nezdružljivosti funkcij, 
za poslance ne velja. 
 
Horvath je odločitev sprejel na podlagi pridobljenih pravnih mnenj. Napovedal je, da bo storil vse, da bo to po pravni poti 
tudi dokazal, drugih izjav pa do takrat o tem ne daje. 
Poslanec Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovil, da Horvath krši določilo zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
KPK je zato DZ obvestil, da je poslal opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozval, da mora v 15 dneh po 
prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se odreče 
opravljanju funkcije poslanca DZ-ja. 
Mandatno-volilna komisija ni presodila o združljivosti 
KPK je pod drobnogled sicer vzel tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovil je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do 
aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila 
odpravljena". Iz ugotovitev KPK-ja pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju 
z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno. 
Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi 
komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg 
Levice so bili za tudi v SMC-ju, SAB-ju in NSi-ju. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke 
na dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni 
pravne podlage. 

• Avstrija: Vlado zapustili vsi ministri iz vrst svobodnjakov. T. J. Dunaj - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija  
                  20. maj 2019  
Kurz: Ugotoviti moramo, ali gre za kriminalno ali le za moralno sporno dejanje 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/avstrija-vlado-zapustili-vsi-ministri-iz-vrst-svobodnjakov/488657  
Avstrijski kancler Sebastian Kurz bo predsedniku Alexandru Van der Bellnu zaradi korupcijskega škandala v vrstah 
svobodnjakov (FPÖ) predlagal razrešitev notranjega ministra Herberta Kickla. 
 
Na Dunaju so se nadaljevali pogovori med glavnimi političnimi akterji, potem ko je zaradi korupcijske afere, v katero se je 
zapletel, odstopil avstrijski podkancler in vodja FPÖ-ja Heinz-Christian Strache. Kurz je po srečanju vodstva svoje ljudske 
stranke (ÖVP) poudaril, da so pretreseni zaradi ravnanja FPÖ-ja, ki ima po njegovih besedah "napačen pristop do politike". 
"Sem v stiku s predsednikom, in strinjava se, da moramo narediti vse, kar lahko. Vse obtožbe in domneve moramo povsem 
razjasniti, ugotoviti, ali gre za kriminalno ali le moralno sporno dejanje," je dejal Kurz. 
Kot je Kurz pojasnil na novinarski konferenci, sta po škandalu nujna popolna preglednost in preiskava brez pomanjkljivosti. 
Dodal je, da sta se o razrešitvi Kickla že dogovorila z Van der Bellnom. A uradno lahko v Avstriji ministre razreši le 
predsednik države. Z obema se je Kurz pogovoril in po srečanju z ministrom pojasnil, da je bil Kickl v času, ko je nastal sporni 
video posnetek, generalni sekretar svobodnjakov in je s tem tudi odgovoren za finance. A v pogovoru z njim je dobil 
občutek, da ni vedel za razsežnosti celotne zadeve, hkrati pa ni bil dovolj pozoren. 
Vlado so zaradi Kurzeve odločitve zapustili vsi ministri iz vrst FPÖ-ja. Po besedah tiskovnega predstavnika stranke se je tako 
odločilo vodstvo, potem ko je kancler sporočil, da sta se s predsednikom dogovorila o razrešitvi Kickla. Svobodnjaki so sicer 
Kurza že pred odločitvijo o razrešitvi Kickla posvarili, da bodo vsi njihovi ministri zapustili vlado, če ga bo odstavil. 

https://www.rtvslo.si/slovenija/horvath-meni-da-nezdruzljivost-ne-velja-za-poslance/488664
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Kancler je nato napovedal, da bodo v tem primeru izpraznjene položaje v vladi do predčasnih volitev zasedli strokovnjaki ali 
visoki uradniki. Tako bo vlada še naprej sposobna delovati, je pristavil. Delujočo vlado po njegovih besedah potrebuje tako 
Avstrija kot Evropa. Tudi o tem sta se že uskladila s predsednikom, je povedal. 
Jetzt napovedal vložitev nezaupnice vladi 
"Zelo mi je žal. Resnično smo želeli nadaljevati delo," je dejal novoimenovani vodja FPÖ-ja Norbert Hofer. Notranji minister 
Kickl je ÖVP obtožil, da je "pijan od oblasti", ker želi svobodnjakom odvzeti vodenje notranjega ministrstva. Zavzel se je 
sicer, da bi vsi ministri ostali na položajih, dokler ne bodo prisegli novi. 
V opozicijski stranki Jetzt so medtem napovedali vložitev nezaupnice vladi, pri čemer računajo tudi na podporo FPÖ-ja, 
socialdemokratov (SPÖ) in liberalnega Neosa. Svobodnjaki so za agencijo APA potrdili, da bi lahko podprli nezaupnico, če bo 
kancler vztrajal pri odstavitvi notranjega ministra. Kdaj bi lahko avstrijski parlament glasoval o nezaupnici, še ni znano. ÖVP 
želi, da se parlament na izredni seji o nezaupnici ne bi sešel pred prihodnjim ponedeljkom, kar je dan po evropskih volitvah. 
Opozicija je do tega predloga kritična. 
Evropska komisija Dunaju popolnoma zaupa  
Politična kriza je v Avstriji izbruhnila, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred 
parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in 
politično podporo ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije. Kremelj je v ponedeljek zanikal, da bi bila 
Rusija povezana s tem. Tudi ruski oligarh Igor Makarov je zatrdil, da ni povezan z žensko, ki je trdila, da je njegova nečakinja, 
saj je edinec. 
Glavni govorec Evropske komisije Margaritis Schinas je v odzivu na korupcijsko afero sporočil, da popolnoma zaupajo 
Dunaju in demokratičnim institucijam v Avstriji, da bodo ustrezno ukrepali. V komisiji so še poudarili, da so posnetke, ki 
prikazujejo vodjo politične stranke, kako se pogaja o dostopu do medijev in institucij v zameno za sredstva zunanjih 
dobrotnikov, ki jim očitno ne gre za evropske interese, spremljali z nejevero. Dodatni komentarji se jim ne zdijo potrebni. 

• Praznik vrnitve Primorske k matični domovini ostaja tak, kot je. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 21. maj 
2019  

Po vetu DS-ja tudi DZ nenaklonjen spremembi 
https://www.rtvslo.si/slovenija/praznik-vrnitve-primorske-k-maticni-domovini-ostaja-tak-kot-je/488781  
DZ predloga spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki je predvideval preimenovanje praznika vrnitve 
Primorske v praznik priključitve Primorske k matični domovini, danes ni potrdil z zadostno večino.  
 
eč o seji DZ-ja 
Za predlog je glasovalo 42 poslancev, proti pa 32, a po vetu državnega sveta bi moralo predlog potrditi najmanj 46 
poslancev, zato ime praznika ostaja. 
DZ je z novelo 16. aprila izglasoval preimenovanje državnega praznika vrnitve Primorske k matični domovini v praznik 
priključitve Primorske k matični domovini, DS pa je 23. aprila izglasoval odložilni veto na novelo. 
Prvopodpisani pod predlog veta, državni svetnik Branko Tomažič, je tedaj pojasnil, da sta besedi priključitev in vrnitev 
pomensko različni. Beseda vrnitev namreč nakazuje, da je bila Primorska prej del slovenskega ozemlja, medtem ko beseda 
priključitev dopušča razumevanje, da ni bila, je opozoril. 
 

 
Slika: Boris Pahor se je javno zavzel za ohranitev imena. Foto: Državni svet  
 
Predlog dela koalicije in Levice 
Predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih je v DZ vložila skupina poslank in poslancev koalicije in Levice 
s prvopodpisanim Matjažem Nemcem (SD). V obrazložitvi so navedli, da je omenjeni praznik globoko zasidran v zavest ljudi 
in da se je na Primorskem vedno praznovalo priključitev in nikoli vrnitve Primorske. 
V večinskem delu opozicije so predlogu spremembe imena nasprotovali že v razpravi pred prvim odločanjem v DZ-ju. 
Izpostavljali so, da je "priključitev" neprimeren in škodljiv izraz, saj nakazuje, da Primorska nikoli ni bila del matične 
domovine. Povsem enotnega stališča tedaj niso imeli niti v koaliciji, a so predlagatelji nazadnje zbrali 38 poslanskih glasov 
podpore, medtem ko je proti glasovalo 32 poslank in poslancev. 

https://www.rtvslo.si/slovenija/praznik-vrnitve-primorske-k-maticni-domovini-ostaja-tak-kot-je/488781
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Nasprotnikom preimenovanja je že pred sejo DS-ja pritrdil tudi tržaški pisatelj Boris Pahor, čigar stališče je tedaj povzel 
državni svetnik Marjan Maučec. Pred ponovnim odločanjem so iz DS-ja znova posredovali posnetek, v katerem je Pahor 
poudaril, da bi bilo treba v poimenovanju praznika ohraniti dikcijo "vrnitev". "Nismo pridobili. Samo vrnjeno nam je bilo 
odvzeto," je pojasnil. 

• Afera Ibiza: Avstrijski predsednik razrešil Kickla. A. P. J. Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters, STA. 21. maj 2019  
Kancler Kurz naj bi še danes sporočil nova imena v začasni vladi 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/afera-ibiza-avstrijski-predsednik-razresil-kickla/488693  
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je soglašal s predlogom kanclerja Sebastina Kurza za odstavitev 
avstrijskega notranjega ministra Herberta Kickla iz vrst avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in odhodom drugih članov vlade iz 
stranke.  
 
Kurz je danes predsednika države zaprosil za odstavitev Kickla in mu tudi prenesel z odstavitvijo Kickla povezano željo drugih 
petih ministrov iz vrst svobodnjakov, da zapustijo vlado. Poleg notranjega ministrstva to velja tudi za obrambno in 
infrastrukturno ministrstvo, ministrstvo za socialo in urad podkanclerja. 
"Nameravam upoštevati vse te želje," je na skupni novinarski konferenci s predsednikom avstrijske vlade po srečanju dejal 
Van der Bellen. On je avstrijskega kanclerja tudi zaprosil, naj za izpraznjena mesta v vladi predlaga nove ljudi, ki bodo 
strokovnjaki. 
Na ministrskem položaju naj bi ostala dosedanja avstrijska zunanja ministrica, nestrankarska Karin Kneissl, ki so jo za mesto 
vodje avstrijske diplomacije sicer predlagali svobodnjaki. Kneisslova naj bi že izrazila pripravljenost, da ostane v vladi. 
Kurz je po srečanju s predsednikom napovedal, da naj bi nova imena v avstrijski vladi sporočil še danes. "Gre za stabilnost in 
delujoči ustroj, kar je najbolje mogoče doseči z vlado z vsemi pooblastili," je dejal. Napovedal je tudi, da bo za posamezne 
resorje izbral ljudi, ki so že ali so bili vodilni uradniki. Oni bodo po njegovih besedah imeli tudi visoko stopnjo neodvisnosti. 
Takšna vlada je po Kurzevih navedbah potrebna tudi za celovito, neodvisno razjasnitev afere Ibiza. 
Ni znano, kdaj naj bi prisegla nova vlada. Avstrijska tiskovna agencija APA navaja, da bi to lahko bilo že v sredo. 
 
Afera Ibiza 
Avstrija je v politično krizo padla, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred 
parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je vodja svobodnjakov in donedavni podkancler Heinz-Christian 
Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z državo in izkazal interes za 
vplivanje na medije. Mediji so dogodek poimenovali afera Ibiza. Strache je že odstopil. 
Kancler Kurz je v odzivu napovedal, da bo predsedniku Van der Bellnu predlagal tudi razrešitev notranjega ministra Kickla, ki 
je bil v času, ko je nastal sporni videoposnetek, generalni sekretar svobodnjakov in s tem tudi odgovoren za finance. 
Bo vlada zdržala do predčasnih volitev ali bo Kurz dobil nezaupnico? 
Kurz je predsedniku že pred dnevi predlagal razpis predčasnih volitev, ki naj bi bile septembra. A vprašanje je, ali bo vlada 
sploh dočakala predčasne volitve. V opozicijski stranki Jetzt so namreč napovedali vložitev nezaupnice vladi, pri čemer 
računajo tudi na podporo FPÖ, socialdemokratov (SPÖ) in liberalnega Neosa. Kdaj bi lahko avstrijski parlament glasoval o 
nezaupnici, še ni znano, govori se o prihodnjem ponedeljku. 
Če bodo poslanci izglasovali nezaupnico Kurzu, bo moral predsednik države Van der Bellen imenovati novega premierja. 
Kancler je sredi dneva pozval opozicijo, naj zagotovi stabilnost in mu pusti v miru voditi državo. A kot kaže, je naletel na 
gluha ušesa, njegov stolček pa se resno maje. Vodja SPÖ-ja Pamela Rendi-Wagner je po pogovorih z Van der Bellnom 
poudarila, da mora odstopiti celotna vlada, državo pa bi po njenem mnenju morala do predčasnih volitev voditi tehnična 
vlada, ki bi jo sestavljali strokovnjaki. 
Svobodnjaki zanikajo podporo nezaupnici 
Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so zanikali poročanje medijev, da bi podprli nezaupnico vladi premierja Sebastiana Kurza, če bo 
do takšnega glasovanja prišlo. 
Notranji minister Kickl je dejal: "Bilo bi precej naivno, da bi Kurz mislil, da mu svobodnjaki ne bi izkazali nezaupanja, potem 
ko ga je on nam. Kurz je zašel v slepo ulico in morda ni računal na to, da se svobodnjaki ne bomo z vsemi močmi oklepali 
položajev v vladi, tako kot se drugi." 
V FPÖ-ju so pojasnili, da so mediji narobe interpretirali to izjavo. Odhajajoči notranji minister je povedal zgolj, da tisti, ki ne 
zaupa svobodnjakom, tudi nima njihovega zaupanja. To pa še ne pomeni, da "je dokončno odločeno, kako bodo glasovali v 
ponedeljek". 
Svobodnjakom podpora padla 
Javnomnenjske raziskave že kažejo na hud padec podpore svobodnjakom. Po raziskavi instituta Research Affairs, opravljeni 
med 18. in 20. majem na 500 vprašanih, bi FPÖ podprlo le še 18 odstotkov anketirancev, pet odstotnih točk manj kot v 
zadnji raziskavi. Najbolj pa bi pridobil ÖVP, ki ga je podprlo 38 odstotkov anketiranih, štiri odstotne točke več kot v zadnji 
raziskavi. 

• V Avstriji prisegla nova prehodna manjšinska vlada.  K. Št. Dunaj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA. 22. maj 
2019  

Podpredsednik avstrijske vlade finančni minister Hartwig Löger (ÖVP) 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-avstriji-prisegla-nova-prehodna-manjsinska-vlada/488808  
Na Dunaju je prisegla prehodna manjšinska vlada Ljudske stranke (ÖVP), s čimer je tudi uradno konec koalicije s 
svobodnjaki (FPÖ), ki so zapustili vlado po izbruhu afere Ibiza. 
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Slika: V Avstriji prisegla nova prehodna manjšinska vlada. Foto: Reuters  
 
Nove člane vlade, ki so nadomestili ministre iz FPÖ-ja, je v skladu s proceduro imenoval predsednik države Alexander Van 
der Bellen, takoj po imenovanju so tudi prisegli. 
Van der Bellen je v torek na pobudo kanclerja Sebastiana Kurza odstavil notranjega ministra Herberta Kickla iz vrst 
svobodnjakov in soglašal z odhodom njihovih ministrov, za katerega se je FPÖ odločil po odstavitvi Kickla. 
Pretresi v vrhu avstrijske politike so se zgodili, potem ko so v petek nemški mediji objavili videoposnetek, ki prikazuje 
srečanje zdaj že nekdanjega vodjo svobodnjakov Heinz-Christiana Stracheja z domnevno bogato rusko vlagateljico v vili na 
španskem otoku Ibiza pred avstrijskimi parlamentarnimi volitvami leta 2017. 
Strache je ženski ponujal poslovne pogodbe v zameno za vlaganja v Avstriji v znesku več sto milijonov evrov, pri čemer je 
priznala, da je denar sumljivega izvora. Po objavi posnetka je Strache v soboto odstopil s položaja podkanclerja avstrijske 
vlade in vodje svobodnjakov. 
 
Avstrijski kancler zaradi afere Ibiza napovedal predčasne volitve 
"Združena Evropa je najboljša ideja" 
V govoru pred prisego nove prehodne vlade je Van der Bellen nove ministre, ki prihajajo iz vrst strokovnjakov, opozoril na 
bistvo parlamentarne demokraciji, ki je v "iskanju in vzpostavitvi večine na eni strani ter zaščiti manjšine na drugi strani", ter 
se zavzel proti "absolutni uveljavitvi lastnih položajev". Zavzel se je tudi za vzpostavitev zaupanja in pripravljenost na 
kompromis. 
Kot največje izzive nove avstrijske vlade je avstrijski predsednik omenil podnebno krizo, digitalizacijo in predvsem "delo na 
Evropi". 
"Združena Evropa je najboljša ideja, ki smo jo Evropejke in Evropejci kadar koli imeli," je poudaril in se zavzel, da Avstrija 
prevzame konstruktivno vlogo znotraj EU-ja in dejavno sodeluje pri nujnih reformah ter spremembah. 
 
Notranji minister v novi vladi je postal nekdanji predsednik avstrijskega vrhovnega sodišča Eckart Ratz, ministrstvo za 
socialo bo v rokah nekdanjega visokega uradnika in pravnika Walterja Pöltnerja, na čelu ministrstva za infrastrukturo bo 
Valerie Hackl, do zdaj šefica avstrijske družbe za nadzor letalskega prometa Austro Control, obrambni resor pa bo vodil 
Johann Luif, član avstrijske vojske. Položaj podkanclerja, ki ga je do zdaj vodil Strache, bo vodil zdajšnji finančni minister 
Hartwig Löger iz ljudske stranke (ÖVP). 
Uradništvo in šport, področji, ki sta bili do zdaj v domeni Stracheja, bo prevzela ministrica za družino iz vrst ljudske stranke 
(ÖVP) Juliane Bogner-Strauss. Mesto državnega sekretarja za finance Huberta Fuchsa bo ostalo nezasedeno. 
Se bo Kurz obdržal na položaju? 
Kancler Kurz je pred prvo sejo prehodne vlade, ki se je sestala po prisegi novih ministrov, dejal, da bo storil vse, da "kriza 
stranke ne bo postala kriza države". 
Na volilno nedeljo, ko bodo evropske volitve, bodo imeli avstrijski volivci možnost odločitve o usmeritvi, je še dejal Kurz, s 
čimer je po poročanju APA-ja neposredno pozval k temu, da bi se odpovedali glasovanju o nezaupnici. 
Odprto namreč ostaja vprašanje, ali bo kancler ostal na položaju do predčasnih volitev septembra. 
V avstrijskem parlamentu naj bi v ponedeljek potekalo glasovanje o nezaupnici Kurzu, ki ga je vložila manjša opozicijska 
stranka Jetzt – Liste Pilz (Zdaj – Lista Pilz). Iz prav tako opozicijskega Neosa so že sporočili, da predloga stranke Jetzt ne bodo 
podprli. Tako svobodnjaki kot socialdemokrati (SPÖ) se še niso opredelili, ali bodo nezaupnico podprli, poročajo avstrijski 
mediji. 
Če bo v ponedeljek na izredni seji avstrijskega parlamenta izglasovana nezaupnica, bo moral Kurz nemudoma oditi s 
kanclerskega položaja, nadomestil pa ga bo podkancler, na spletni strani poroča avstrijski dnevnik Krone. 
SPÖ je sicer v povezavi z afero Ibiza tudi napovedal tožbo proti Kurzu, ker je ta v več intervjujih dejal, da bi lahko stranka 
imela povezave z videoposnetkom. SPÖ je v odzivu sporočil, da gre za "nezaslišane obtožbe", ki bodo imele sodne posledice. 

• SAB: Na preizkušnji je odprta Evropska unija. Al. Ma.  Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 23. maj 2019  
Evropske volitve 2019 
https://www.rtvslo.si/slovenija/evropske-volitve-2019/sab-na-preizkusnji-je-odprta-evropska-unija/488989  
Stranka SAB na evropskih volitvah ponuja najboljšo ekipo kandidatov na čelu z najboljšo kandidatko za močno Slovenijo 
v močni Evropski uniji, je ob koncu volilne kampanje poudarila predsednica stranke Alenka Bratušek. 
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Slika: Angelika Mlinar je nosilk liste SAB-a. Foto: BoBo  
 
Volilno kampanjo, ki jo v SAB-u ocenjujejo kot naporno, a uspešno, je stranka sklenila s prireditvijo, ki so se je danes 
udeležili kandidati stranke, simpatizerji in podporniki, ter zgibanko, ki so jo danes v poštne nabiralnike dobili volivci. 
V njej stranka navaja ključne prioritete za naslednji mandat in razloge, zakaj je Angelika Mlinar po njihovem mnenju 
najboljša kandidatka za evropsko poslanko. 
Med ključnimi prioritetami je Alenka Bratušek med drugim poudarila boj proti skrajnim desničarjem, ki želijo uničiti EU. 
Mlinarjeva pa je poudarila, da se proti skrajni desnici in proti evroskeptikom, ki nimajo odgovorov na nobeno pereče 
vprašanje, bojuje vse življenje. 
V Evropskem parlamentu se bo, če bo izvoljena, zavzemala za močnejšo Slovenijo znotraj EU-ja, za glas Slovenije v EU-ju, je 
poudarila vodilna kandidatka SAB-a. 
Po prepričanju Bratuškove je treba zagotoviti, da bo Slovenija znotraj EU-ja enako slišana kot preostale države, to pa 
Sloveniji lahko zagotovi Mlinarjeva, ki je evropska poslanka z veliko izkušnjami, povezavami in vplivom. V Bruslju ima močno 
podporo, danes jo je podprla tudi evropska komisarka Margrethe Vestager, je spomnila. 
Na tokratnih evropskih volitvah je na preizkušnji odprta Evropska unija, SAB pa bo odločno deloval za ohranitev odprtih 
notranjih meja in za črpanje evropskih sredstev za razvoj. Tokratne evropske volitve bodo najpomembnejše do zdaj, od 
izidov bo odvisno, kako se bo Evropa vrtela in obračala v naslednjih letih, meni Bratuškova. 
Volilno kampanjo je predsednica SAB-a ocenila kot naporno, a zelo uspešno, Mlinarjeva pa kot "najboljšo, kar jih je imela do 
zdaj", in – kot je dodala – imela jih je kar nekaj. V kampanji, ki je bila intenzivna in zelo lepa, so nagovorili in prepričali 
ogromno ljudi, je dejala. Odločitev SAB-a, da jo kot koroško Slovenko postavi na čelo kandidatne liste, pa je označila za 
"gromozansko in pogumno evropsko potezo". 
Z izbiro Mlinarjeve za vodilno kandidatko je SAB po oceni ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Iztoka Puriča 
pokazala širino: "Iz naše zlate slovenske zatohlosti smo stopili korak naprej." Slovenci pa se po njegovem premalo zavedamo 
notranjega naboja, ki ga v sebi nosijo koroški Slovenci. 
V SAB-u ob zaključku kampanje med svojimi prednostmi poudarjajo izkušnje, odločnost, pogum, znanje in prepoznavnost, 
vse to pa bodo, so prepričani, po volitvah iz slovenskega prostora prenesli tudi na evropsko raven. 
Na kandidatni listi SAB-a so poleg Mlinarjeve še Jernej Pavlič, Olga Belec, Andrej Rajh, Đorđe Berak, Mateja Zupan, Andrej 
Šušmelj in Nina Mauhler. 
 

 

• 20-letnica Kugyjevih razredov. Pliberk – ORF.  MMC RTV SLO, 14. maj 2019  
Šolska akademija pod geslom „Doma in po svetu“ 
https://www.rtvslo.si/svsd/avstrija/20-letnica-kugyjevih-razredov/488067 
 

 
SlikA: 20 let Kugyjevih razredov. Foto: ORF  
 
Pod geslom „Doma in po svetu“ vabi šolska skupnost na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence danes ob 
19.30 uri na akademijo v Kulturni dom Pliberk, kjer bodo slavili 20 let Kugyjevih razredov, skupaj s pobrateno Slovensko 
glasbeno šolo. 
Leta 1999 „nove poti večjezične vzgoje“ 
Jeseni leta 1999 je Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu kot poseben alpsko-jadranski projekt 
odprla Kugyjev razred. Po zgledu alpinista Juliusa Kugyja je „nove poti večjezične vzgoje na Slovenski gimnaziji“ uresničil 
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tedanji ravnatelj Reginald Vospernik. Leto pozneje, decembra 2000, je prejela Slovenska gimnazija za štirijezični Kugyjev 
razred „Evropski pečat za inovativne jezikovne projekte“. 
Šolska akademija pod geslom „Doma in po svetu“ 
V lepi navadi je, da se Slovenska gimnazija pobrati s kakim društvom, letos je to Slovenska glasbena šola dežele Koroške, ki 
ima svoje korenine v Pliberku. Tudi zato bo prizorišče za prikaz dosežkov med šolskim letom na raznih področjih tokrat 
pliberški Kulturni dom. Pod geslom „Doma in po svetu“ pa bo še posebej v ospredju okrogli jubilej Kugyjevih razredov. 
Začetek kot alpsko-jadranski projekt 
Pedagoška pustolovščina s štirijezičnimi razredi se je na Slovenski gimnaziji začela jeseni leta 1999 kot poseben alpsko-
jadranski projekt. Imenodajalec projekta je bil Julius Kugy: pravnik, alpinist, častnik, pisatelj in humanist se je rodil leta 1858 
očetu slovenskega rodu iz Podkloštra na Koroškem in hčeri pesnika Jovana Vesela Koseskega, Juliji. 
Julius Kugy je bil sicer nemško vzgojen in je svoje gorniške knjige napisal v nemščini, vendar je bil narodnostno izredno 
strpen in velik povezovalec med narodi, živečimi na območju današnje Slovenije, Italije in Avstrije, ter spodbujevalec 
prijateljstva med njimi. V njegovem duhu je „nove poti večjezične vzgoje na Slovenski gimnaziji“ pred dvajsetimi leti 
uresničil dolgoletni ravnatelj ustanove Reginald Vospernik. 
Zgodba uspešnica 
V dvajsetih letih se je iz pedagoške pustolovščine razvila zgodba uspešnica: nad 700 dijakov in dijakinj je doslej sprejelo 
ponudbo štirijezične izobrazbe na Slovenski gimnaziji v Celovcu. „Z živo večjezičnostjo v svet!“ je geslo, ki se je uveljavilo, 
pravi vodja projekta Olga Gallob, v torek „Korošica dneva“ v Kleine Zeitung. 

• Na čelo Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovač. A. S. MMC RTV SLO, STA. 19. maj 2019  
Jože Hirnök po 29 letih zapustil položaj 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/porabje/na-celo-zveze-slovencev-na-madzarskem-andrea-kovac/488548  
Občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem je za novo predsednico izvolil Andreo Kovač. Na tem mestu je nasledila 
Jožeta Hirnöka, ki je zvezi predsedoval od ustanovitve. 
 

 
Slika: Občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem je za novo predsednico izvolil Andreo Kovač. Na tem mestu je nasledila 
Jožeta Hirnöka, ki je zvezi predsedoval od ustanovitve. Foto: Televizija Slovenija  
 
Glavna naloga nove predsednice bo ohranjanje materne besede med mladimi. 
Zveza Slovencev na Madžarskem ima sedež v Monoštru in je bila ustanovljena oktobra 1990. Ves ta čas jo je vodil Jože 
Hirnök. Poleg zveze deluje tudi Državna slovenska samouprava, ki je bila ustanovljena leta 1995. Njen predsednik je vse od 
ustanovitve Martin Ropoš. 
Na Madžarskem živi približno 5.000 Slovencev, od tega je porabskih Slovencev okoli 3.000. 

• Viktor in Elisa – ljubezenska zgodba v senci zgodovine. Senožeče - Radio Koper. MMC RTV SLO. 23. maj 2019  
Ivan Vogrič v knjigi Viktor in Elisa preplete osebno - ljubezensko - zgodbo Viktorja Dolenca in Elise Lovisoni ter družbeno-
politično realnost njunega časa in prostora. 
https://www.rtvslo.si/svsd/italija/viktor-in-elisa-ljubezenska-zgodba-v-senci-zgodovine/488975 
V Senožečah so pred dnevi predstavili knjigo Ivana Vogriča Viktor in Elisa, v kateri spoznamo tam rojenega Viktorja 
Dolenca, ki je pomembno zaznamoval življenje slovenske skupnosti na goriškem in tržaškem v 2. polovici 19.stoletja.  
 

 
Slika: Ivan Vogrič: Viktor in Elisa – ljubezenska zgodba v senci zgodovine. Foto: MMC RTV SLO  
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Ivan Vogrič v knjigi Viktor in Elisa preplete osebno - ljubezensko - zgodbo Viktorja Dolenca in Elise Lovisoni ter družbeno-
politično realnost njunega časa in prostora - torej druge polovice 19.stoletja. Knjiga je hkrati literarna in zgodovinska 
pripoved. 
In čeprav Viktor Dolenc v svojem rojstnem kraju ni prav dobro znan, to ne pomeni, da ni znan v drugih okoljih, pojasnjuje 
avtor Ivan Vogrič. 
»V dobi, v kateri je živel, je bil znana javna osebnost. V drugi polovici 19.stoletja, v času taborov, je zaslovel. Na zborovanjih 
na odprtem, ki so jih prirejali, da bi podkrepili narodne zahteve. Dolenc je bil med govorniki na prvem primorskem taboru v 
Šempasu leta 1886 in na drugih pomembnih taborih na Primorskem, na gradu Kalc in Hrvaškem, v Kastvu. Bil je ljudski 
tribun, ki se je kot govornik v javnosti zelo dobro znašel.« 
Ključna v njegovem življenju je bila selitev v Gorico, kjer se je šolal in nato dobil delo je dobil v Solkanu. Prav delo ga je pred 
150 leti pripeljalo v Červinjan, v lekarno italijanske družine Lovisoni. 
»Tam sta se nekako zagledala. To je bila ljubezen na prvi pogled bolj zanjo, kot zanj, on je okleval, bi , ne bi, bi ... Poročila sta 
se kasneje, leta 1873 v Gorici, kjer je on že živel prej. Tam sta začela naslednjo etapo. « 
Govorimo torej o zvezi mladoslovenca, človeka, ki so ga zanimale ideje francoskega razsvetljenstva, predanega narodni 
rodoljubni stvari, opisuje Vogrič in dekleta iz italijanske iredentistične družine. Vendar so se v tistih časih nasprotne strani še 
tolerirale. 
Viktor Dolenc se je v Gorici zalo dobro vključil v narodno politično življenje. Po nekaj trenjih in razočaranjih ter osebni 
tragediji, ko je Viktorju in Elisi umrla ena od hčerk, se je družina preselila v Trst. 
»Tam se je kmalu priključil družbeno političnemu društvu Edinost in sooblikoval istoimenski časopis. Dejaven je bil pri 
Sokolih, pri družbi Sv. Cirila in Metoda, ki je ustanavljala ljudske šole in vrtce.« 
Knjiga Viktor in Elisa ima podnaslov: njegova in njena zgodba v senci zgodovine. Predgovor knjigi je napisal sociolog in 
pisatelj Igor Škamperle, tržačan, z družinskimi vezmi v Senožečah, ki med drugim pravi, da gre za prijazno poročilo nekega 
ne tako zelo oddaljenega obdobja. 
Trst, kot ga poznamo danes, ne bi bil takšen, brez Viktorja Dolenca. Ivan Vogrič nas spomni, da je Dolenc predlagal dotlej 
nepredstavljivo to je ustanovitev Narodnega doma. A njegovega odprtja ni dočakal, umrl je mlad. Na pogrebu pri Sv. Ani se 
je zbralo 4000 ljudi.  

• “Delo za slovensko manjšino ni delo, to je moje življenje”. Silva Eöry. Radio Slovenija. 23. maj 2019  
Jože Hirnök se še dobro spomni začetkov svoje politične kariere leta 1990, ko je bil edini kandidat za predsednika na 
novoustanovljene Zveze. 
https://www.rtvslo.si/svsd/madzarska/delo-za-slovensko-manjsino-ni-delo-to-je-moje-zivljenje/488967  
 

 
Slika: Predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök se po 29 letih poslavlja z mesta vodje krovne organizacije 
porabskih Slovencev, ki jo je vodil vse od ustanovitve leta 1990. Foto: Silva Eöry 
 
Predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök se po 29 letih poslavlja z mesta vodje krovne organizacije 
porabskih Slovencev, ki jo je vodil vse od ustanovitve leta 1990.  
Pred tem so delovali v Demokratični zveze južnih Slovanov skupaj s Hrvati in Srbi. Konec 80 let prejšnjega stoletja, ko so se 
začele družbene spremembe, so ugotovili, da ta povezava njihovih interesov ne more več zastopati, zato so najprej 
ustanovili društvo Lipa, predhodnik Zveze Slovencev na Madžarskem. 
Jože Hirnök se še dobro spomni začetkov svoje politične kariere leta 1990, ko je bil edini kandidat za predsednika na 
novoustanovljene Zveze. 
»Na začetku ni bilo lahko, saj voditi takrat edino državno organizacijo, ni bilo enostavno. Učil sem se politike in se tu pa tam 
boril tudi proti svoji državi, proti Madžarski, da dosežem kar največ za slovensko manjšino. Seveda sem bil na začetku 
neroden, zaletav, toda kljub temu so me spoštovali, tako na Madžarskem kot v Sloveniji. Moram pa povedati, da sem vedno 
povedal tisto, kar sem resno mislil.« 
Jože Hirnök v pogovoru s Silvo Eöry oceni tudi doseženo v skoraj treh desetletjih delovanja. Kot pravi, je zadovoljen, vendar 
pa brez pomoči Slovenije ne bi šlo. Priznava pa, da pri skrbi za slovenski jezik niso bili najbolj uspešni, čeprav je v zadnjih 
letih viden tudi napredek. 
Razmere so se namreč spremenile. Pred tremi, štirimi desetletji so otroci doma govorili slovensko, madžarsko pa so se začeli 
učiti šele v osnovni šoli. Danes pa doma govorijo madžarsko, s slovenščino pa se srečajo po prihodu v šolo. Kot je prepričan 
sogovornik, so težave tudi pri sami didaktiki, metodologiji učenja tujega jezika in usposobljenosti učiteljev. 
»Že pred 15 leti sem prosil, ker imamo zelo malo učiteljev slovenščine, da nam jih pošljejo iz Slovenije, torej slovenske 
učitelje, profesorje. Ampak to se je zgodilo zelo pozno in s tem smo tudi veliko izgubili.«  
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Po 29 letih se Jože Hirnök poslavlja z mesta predsednika Zveze Slovencev na Madžarskem in mesto prepušča mlajšim. 
»To seveda ne pomeni, da ne bom več delal za Slovence na Madžarskem, saj to ni le moje delo, to je moje življenje.« 

• Pomemben izziv in velika odgovornost. Silva Eöry. Porabje - Radio Slovenija. 23. maj 2019  
Predsednica najstarejše organizacije porabskih Slovencev vidi zaupano ji nalogo kot pomemben izziv in veliko 
odgovornost. Prevzema namreč organizacijo, ki je veliko naredila za slovensko skupnost: 
https://www.rtvslo.si/svsd/madzarska/pomemben-izziv-in-velika-odgovornost/488972  
Zveze Slovencev na Madžarskem (ZSM) je na občnem zboru 19. maja 2019 izvolila novo vodstvo. Predsednica je postala 
Andreja Kovač.  
Direktorica Razvojne agencije Slovenska krajina je na mestu vodje nasledila Jožeta Hirnöka, ki je to krovno organizacijo 
porabskih Slovencev vodil od ustanovitve pred 29 leti.  
“Upam, da bodo čez štiri leta, ko bomo spet tu skupaj, člani občnega zbora še naprej ponosni, da so del te organizacije. 
Skupaj s predsedstvom bomo skušali narediti program, ki bo v korist vsakemu, za vse generacije, osredotočili pa se bomo 
tudi na mlade. Mlade moramo pritegniti k našemu delu. Mladim moramo dati tu pa tam še kakšno dodatno odgovornost.” 
Mladi so namreč, ko dobijo odgovornost, bolj angažirani in motivirani za delo, je prepričana Andreja Kovač. Verjame pa, da 
je skupnost še kako živa in ve, da imajo še veliko dela pred sabo. 
 
Načrtov in idej novi predsednici ne manjka. Pri tem ji bo pomagalo tudi 7-člansko predsedstvo in predhodnik Jože Hirnök. 
»Danes je največji kapital, če imaš povezave, poznaš ljudi in veš, kam se obrniti.«  
Kar se tiče novega predsedstva je izbrana dobra ekipa, v njem so člani različnih generacij. Na eni strani so izkušnje na drugi 
obilica energije. Iz tega lahko nastanejo dobri programi in za celotno skupnosti pomembni rezultati, pravi Andreja Kovač v 
pogovoru s Silvo Eöry. 
Pomembno pa bo tudi sodelovanje z drugo krovno organizacijo porabskih Slovencev – državno slovensko samoupravo – in z 
zagovornico v madžarskem parlamentu. 
»Vedno so dejali, da je slovenska narodna skupnost na Madžarskem uspešna, ker dobro sodeluje, prisluhne drug drugemu… 
Menim, da v kolikor bomo nastopali skupaj, sodelovali, bomo lahko še več dosegli.« 

• V Umagu Ajda cveti. Danica Bojković, SKD Ajda Umag. Umag - Slovenci v sosednjih državah. MMC RTV SLO. 23. 
maj 2019  

Slovensko kulturno društvo Ajda iz Umaga je praznovalo osmi rojstni dan 
https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/v-umagu-ajda-cveti/488939  
Najmlajše slovensko kulturno društvo na Hrvaškem je v minulih dneh slovesno obeležilo osem let delovanja. Najprej s 
skupščino, na kateri so izvolili vodstvo za prihodnja štiri leta, nato z razstavo in slavnostno prireditvijo.  
 

 
Slika: 8. obletnica SKD Ajda, Umag. Foto: SKD Ajda, Umag  
 
Slovensko kulturno društvo Ajda iz Umaga bo tudi prihodnja štiri leta vodila predsednica Danica Bojković. Podpredsednica je 
Neža Učkar. V upravni odbor društva so bile izvoljene Vesna Car, Vesna Šereš, Monika Vrečar, Ana Tilger in Zora Grbac. V 
nadzornem odboru bodo še naprej Eva Vrtovec, Jasna Majdak in Bojan Rot. 
Razstava in slavnostna prireditev 
Ob svoji obletnici, društvo vsako leto v MMC galeriji mesta Umag priredi razstavo. Tokrat so se predstavile ljubiteljske 
slikarke Neža Učkar, Duša Koraca in Mirjana Kozlovič, prelepe vitraže pa je razstavila Jasna Majdak. 
Z osrednjo slovesnostjo v veliki dvorani Ljudske univerze Ante Babić so proslavili osmo obletnico delovanja društva, sedmo 
obletnico Ženskega pevskega zbora Ajda in dneve mestne občine Umag. Zbralo se je več kot 150 obiskovalcev. Med drugimi 
so skupaj z Ajdo praznovali podžupan mesta Umag Ivan Belušić predstojnik oddelka za družbene dejavnosti Slaviša Šmalc, 
ravnateljica Ljudske univerze Umag Tatjana Vujić ter prijatelji iz slovenskih društev iz Pulja, Poreča in Buzeta. 
 

https://www.rtvslo.si/svsd/madzarska/pomemben-izziv-in-velika-odgovornost/488972
https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/v-umagu-ajda-cveti/488939
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/05/22/65586707.jpg


102 
 

 
Slika: Gostiteljica večera, predsednica SKD Ajda, Danica Bojković. Foto: SKD Ajda, Umag  
 
Program je povezovala Danica Bojković, ki je uvodoma predstavila vseh osem let delovanja Slovenskega kulturnega društva 
Ajda. To postaja vse bolj sooblikovalec dogajanja v Umagu, vse bolj prepoznavno pa je tudi širše v hrvaški Istri, po Hrvaški, v 
Sloveniji in v Bosni in Hercegovini. 
Zbranim v dvorani so se najprej predstavile pevke Ženskega pevskega zbora Ajda, ki so zapele slovenske ljudske: Ajdov cvet, 
Luna sije, Pleničke je prala, Dekle na vrtu. Skupaj s pevskim zborom Slovenčice iz Tuzle pa pesem Tam sem jaz doma.  
Rojstni dan v družbi Slovenčic iz Tuzle, MePZ Lipa iz Šempasa in MoPZ Vinograd iz Vrtovina 
Slovenska društva na Hrvaškem se vse bolj povezujejo. V Umag so tokrat prišle pevke zbora Slovenčice. Zbor že deset let 
deluje v okviru Slovenske skupnosti iz Tuzle. Slovenčice so ime dobile po vrsti pelargonije v Bosni. Pojejo ljudske in druge 
pesmi v slovenščini ter sevdalinke. Nastopajo v Bosni in Hercegovini, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Od leta 2015 se 
redno udeležujejo Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Vodi jih prof. Samra Ibrahimović, na klavirju jih 
spremlja prof. Nina Božić, z violino pa prof. Jovan Rašković. V Umagu so Slovenčice zapele Slovenka sem, V dolini tihi, Bratci 
veseli Trzinka in bosansko Sinoć ja i moja kona. 
Na proslavi so zapeli tudi pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Lipa iz Šempasa. Pevke in pevce združujeta ljubezen do 
glasbe in veselje do petja. Njihov repertoar obsega slovenske ljudske in druge pesmi, ki jih prepevajo doma in med Slovenci 
po svetu. Lani so bili na turneji po Švici in Franciji. Pod vodstvom zborovodje Katje Bajec Mihelj so v Umagu zapeli 
Spomladansko, Na planine, Prišel ljubi in Slovenska dežela. 
Katja Bajec Mihelj bodi tudi Moški pevski zbor Vinograd iz Vrtovina, ki se je Ajdi za rojstni dan zapel Tam kjer pisana so polja, 
Ta družba naj živi in Slovenec sem. 
Predstavili so se tudi učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika 
Učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika so znova dokazali, koliko so se že naučili v tem šolskem letu. Tamara Grmača 
je recitirala pesem Ajda Vide Taufer, Viktor Sabadin Ajdo Erika Prunča, Majda Udovič pa je povedala, kakšno je »Jutro na 
morju« Iga Grudna. Učenci slovenskega jezika so se predstavili tudi s svojimi drugimi talenti. Dorjian Brečević je zaigral na 
harmoniko, Dragana Spanjoš je zapela slovensko ljudsko pesem Po Koroškem, po Kranjskem. 
Slovesnost ob osmi obletnici delovanja Slovenskega kulturnega društva Ajda so sklenili gostitelji. Skupaj z Ženskim pevskim 
zborom je nastopila Folklorna skupina Ajda, ki v okviru društva deluje štiri leta. S »Slovenijo« so pevke in plesalci poželi 
bučen aplavz. 

• Slovurice v mestni knjižnici Ivana Gorana Kovačića v Karlovcu. Marjana Mirković. Karlovac - Radio Slovenija. 
MMC RTV SLO. 23. maj 2019  

Na Hrvaškem je deset knjižnic, namenjenih narodnim manjšinam (osrednje knjižnice za Albance, Avstrijce, Čehe, 
Madžare, Rusine in Ukrajince, Slovake, Slovence, Srbe, Italijane in za Judovsko občino Zagreb).  
https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/slovurice-v-mestni-knjiznici-ivana-gorana-kovacica-v-karlovcu/488970  
Za zbirko slovenskega gradiva je od leta 1993 pristojna mestna knjižnica Ivana Gorana Kovačića v Karlovcu, ki že vrsto let 
tesno sodeluje s knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu. 
 

 
Slika: Slovurice v mestni knjižnici Ivana Gorana Kovačića v Karlovcu. Foto: Radio Slovenija/ Vedrana Kovač Vrana 
 
Skupaj so pripravili več uspešnih projektov, ki krepijo vezi na področju kulture. 

https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/slovurice-v-mestni-knjiznici-ivana-gorana-kovacica-v-karlovcu/488970
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/05/23/65587179.jpg
https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/slovurice-v-mestni-knjiznici-ivana-gorana-kovacica-v-karlovcu/488970
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Eden od teh je tudi projekt OBMEJ - podpora razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, ki ga financira slovensko 
ministrstvo za kulturo. V okviru tega projekta je knjižnica v Karlovcu gostila več različnih dogodkov za vse generacije. Od 
tečaja slovenščine, knjižnih predstavitev do rednih obiskov Bibliobusa novomeške knjižnice v dveh šolah Karlovške županije.  
Del projekta OBMEJ so tudi Slovurice / Slovenske urice, organizirano učenje slovenščine za otroke, ki v knjižnico vedno 
privabi veliko otrok. Kot pojasnjuje vodja zbirke v slovenščini Vedrana Kovač Vrana v pogovoru z Marjano Mirković, skušajo 
najmlajšim približati slovenski jezik, kulturo in literaturo na zabaven način. Projekt, ki se je začel konec marca naj bi enkrat 
mesečno potekal do konca leta. 
 

 
Slika: Vedrana Kovač Vrana. Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković  
 
»Odziv je zelo dober, ker imamo otroke, ki redno uporabljajo našo knjižnico. To so otroci, stari od 5 do 7 let, zelo 
zainteresirani za spoznavanje novosti, besed skozi igro, zabavo, glasbo v slovenščini.«  
Otroke poučujeta učiteljici iz Slovenije, profesorica slovenščine in knjižničarka iz Novega Mesta, in to je, pravi Vedrana 
Kovač Vrana odlično. 
»Zelo pomembno je, da imamo izvirne govorce slovenskega jezika. Otroci so navdušeni nad takšnim načinom. Nekateri 
udeleženci imajo slovenske korenine drugi ne, so pa zainteresirani za učenje, ker mogoče njihovi starši delajo v Sloveniji. Iz 
Karlovca namreč vsak dan zelo veliko ljudi odhaja na delo v Slovenijo.« 
Karlovška knjižnica Ivana Gorana Kovačića tesno sodeluje z novomeško knjižnico Mirana Jarca, njen Bibliobus pa enkrat 
mesečno obišče šoli v Žakanju in Kamanju. 
»To sta obmejni območji, kjer živi veliko pripadnikov slovenske manjšine in so otroci zelo zainteresirani in navdušeni za 
učenje slovenščine in branje literature v slovenskem jeziku. Odziv je dober.« 
 

Komisija za preprečevanje korupcije RS 
 

• Nezdružljivost funkcij poslanca Horváth Ferenca – stališče komisije in poziv za ukrepanje 

Objavljeno dne 17. 5. 2019   
https://www.kpk-rs.si/2019/05/17/nezdruzljivost-funkcij-poslanca-horvath-ferenca-stalisce-komisije-in-poziv-za-
ukrepanje/  
 
Komisija je samostojen državni organ, ustanovljen z namenom preprečevanja korupcije, krepitve pravne države, integritete 
in transparentnosti delovanja družbe. Ugotovitve komisije, ki jih podaja posameznikom in organom, naj bi v luči javnega 
interesa in ohranjanja pravne države predstavljale vodilo za ravnanje. Glede na dogajanje zadnjih dni, v zvezi z ugotovljeno 
kršitvijo poslanca Horváth Ferenca, zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij, pa se postavlja pod vprašanje ne samo 
spoštovanje pravne države, temveč tudi integriteta posameznikov, ki predstavljajo zakonodajno vejo oblasti in so eni 
najpomembnejših funkcionarjev v državi, voljenih s strani ljudstva, katerega predstavniki so. 
Temeljno izhodišče ter problematika v povezavi z nezdružljivostjo funkcij poslancev je v dejstvu, da na področju ureditve 
nezdružljivosti funkcij poslancev veljata dva zakona, in sicer Zakon o poslancih (ZPos) in Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK). Pri tem za poslance primarno velja ZPos, subsidiarno, pa se za vprašanja, ki jih ZPos ne določa, 
uporabljajo določbe ZIntPK. Komisija je v povezavi z nezdružljivostjo funkcij poslanca na svoji 20. seji dne 25. 4. 2019 sprejela 
dopolnjeno (spremenjeno) sistemsko pojasnilo (Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti po ZIntPK https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-
content/uploads/2019/05/06240-2-2019-3-1.pdf). 
V konkretni situaciji, v primeru poslanca Horváth Ferenca, je komisija ugotovila, da gre za vprašanje, ki ga ZPos ne ureja ter 
se v skladu z zakonskimi določbami 3. člena ZIntPK v tem primeru uporabljajo določbe ZIntPK. Skladno z določbami prvega 
odstavka 27. člena ZIntPK je funkcija poslanca nezdružljiva s funkcijo predsednika pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti, zato je komisija sprejela ugotovitve o posameznem primeru ter z njimi seznanila tudi Mandatno – volilno 
komisijo, poslanca pa pozvala, da v roku 15 dni odpravi nezdružljivost. Glede na določbe tretjega odstavka 29. člena ZIntPK 
je to tudi edina pristojnost komisije v primeru neposredno voljenih funkcionarjev, kar poslanec je. 
 Nadaljnji koraki za odpravo nezdružljivosti so tako na strani poslanca Horváth Ferenca, ki se mu rok za odpravo 
nezdružljivosti izteče 18. 5. 2019 oziroma naslednji delovni dan ter, v primeru, da poslanec nezdružljivosti ne odpravi, na 

https://www.kpk-rs.si/
https://www.kpk-rs.si/2019/05/17/nezdruzljivost-funkcij-poslanca-horvath-ferenca-stalisce-komisije-in-poziv-za-ukrepanje/
https://www.kpk-rs.si/2019/05/17/nezdruzljivost-funkcij-poslanca-horvath-ferenca-stalisce-komisije-in-poziv-za-ukrepanje/
https://www.kpk-rs.si/2019/05/17/nezdruzljivost-funkcij-poslanca-horvath-ferenca-stalisce-komisije-in-poziv-za-ukrepanje/
https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2019/05/06240-2-2019-3-1.pdf
https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2019/05/06240-2-2019-3-1.pdf
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strani Mandatno – volilne komisije. Komisija pa v primeru, da poslanec ne bo v postavljenem roku odpravil nezdružljivosti, v 
skladu z določilom tretjega odstavka 29. člena ZIntPK o svojih ugotovitvah obvesti javnost in jih objavi na spletni strani 
komisije.  
Komisija je v dopolnjenem sistemskem pojasnilu sprejela stališče glede uporabe določb ZPol, v povezavi z ZIntPK. Sprejeto 
stališče komisije je, da so določbe ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost funkcije in prepoved članstva in dejavnosti, subsidiarne 
narave. ZIntPK se namreč po izrecni določbi prvega odstavka 3. člena v javnem sektorju uporablja le, če drug zakon 
vprašanj, ki so urejena s tem zakonom, ne ureja drugače. ZPos v 4. členu določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije ali 
dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva s funkcijo poslanca, v prvem odstavku 12. člena pa določa, da poslanec ne sme 
opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Glede na to, da je ZPos starejši in 
specialnejši predpis v razmerju do ZIntPK, ki je poznejši in splošnejši, se njegove določbe, vezane na položaj poslanca, 
naslanjajo na že veljavno ali predvideno zakonodajo (op. torej tudi ZIntPK), ki ureja posamezna vprašanja v zvezi s poslanci, 
zlasti tudi nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Poslanec tako ne sme opravljati pridobitne 
dejavnosti, ki je po posebnem zakonu nezdružljiva z opravljanjem javne funkcije. Pri vprašanjih glede nezdružljivosti funkcije 
poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti se torej v primerih, ki jih ZPos ne ureja, 
uporabijo določbe ZIntPK. 
Skladno s sprejetim sistemskim pojasnilom, je komisija sprejela Ugotovitve o posameznem primeru glede nezdružljivosti 
funkcij poslanca Horváth Ferenca. Pri tem je komisija med postopkom obravnave v javno dostopnih evidencah preverila vse 
funkcije, ki jih poslanec Horváth Ferenc opravlja, pri čemer je ugotovila, da le-ta opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora 
RS ter je zastopnik subjekta Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, medtem ko je funkcijo zastopanja 
subjekta Minta, d.o.o., opravljal do 2. 4. 2019. 
Komisija je na podlagi tega ugotovila in potrdila kršitev določb ZIntPK, saj je funkcionar, poslanec Državnega zbora RS, 
Horváth Ferenc s tem, ko opravlja dejavnost zastopanja kot zakoniti zastopnik oziroma predsednik osebe javnega prava, 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, v nezdružljivosti opravljanja funkcije, s čimer krši prvi odstavek 27. 
člena ZIntPK. 
Komisija je funkcionarju, poslancu Državnega zbora RS, Horváth Ferencu v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZIntPK izdala 
opozorilo, ter ga pozvala, da v roku 15 dni od prejema opozorila odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. Prav tako 
je komisija Ugotovitve o posameznem primeru dne 26. 4. 2019 posredovala Mandatno – volilni komisiji Državnega zbora. 
Ob tem komisija poudarja, da komisija na podlagi določb ZIntPK lahko izdaja načelna mnenja, stališča, priporočila in 
pojasnila, hkrati pa ima tudi izrecno podlago za sprejem Ugotovitev o posameznem primeru, ki predstavljajo oziroma so 
dokončni posamični pravni akt komisije, s katerim lahko ugotovi kršitev določb ZIntPK, kar pa ne predstavlja “le” mnenja, 
temveč opredeljuje in potrjuje dejansko kršitev, ki je v navedenem primeru nedvoumna. 
Komisija nadalje poudarja, da ob vsakokratnem nastopu novega Državnega zbora za poslance pripravi gradiva, v zvezi z 
njihovimi dolžnostmi in potrebnimi opozorili, ki so predana Državnemu zboru RS. Ni pa komisija dolžna ob vsakokratnem 
nastopu novega Državnega zbora avtomatično preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij novo izvoljenih poslancev, saj 
zakon to obveznost nalaga samim funkcionarjem. Glede na ravnanje poslanca, pri katerem je bila ugotovljena nezdružljivost 
opravljanja funkcije, pa je komisija sprejela odločitev ter začela s postopkom ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh 
poslancev Državnega zbora, skladno z dopolnjenim sistemskim pojasnilom, z dne 25. 4. 2019.   
Ob tem komisija še izpostavlja, da so pogoji za prenehanje mandata poslancu Horváth Ferencu že izpolnjeni, saj 
nezdružljivost opravljanja funkcij ni odpravil v zakonsko določenem roku 90 dni ter bi skladno s pričakovano integriteto 
funkcionarja, poslanec nezdružljivost moral že sam odpraviti v zakonskem roku oziroma se ob izdanem opozorilu ustrezno 
odzvati. Prav tako pa komisija tudi s strani Državnega zbora RS pričakuje ravnanje v skladu z zakonom.  
Ravnanje, kjer poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v 
skladu s pričakovano integriteto posameznika – funkcionarja in je nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot 
voljeni predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega ravnanja najvišjega predstavnika oblasti. Prav tako pa je 
nedopustno, da Državni zbor RS s svojimi (ne)aktivnostmi takšno ravnanje podpira. Tako ravnanje namreč po mnenju 
komisije ustvarja podlago uveljavljanju zelo nevarne prakse, ki ustvarja dvom v temelje pravne države ter enakost pred 
zakonom.  
Komisija za preprečevanje korupcije 
 

 

    24 ur.com 
 

• 'Pritisk poslanca na dvojezične osnovne šole in vrtce ni dopusten'. Avtor: Danica Ksela. Murska Sobota, 
19.05.2019 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/horvath.html  
Poslanec madžarske skupnosti Ferenc Horvath, ki je te dni v središču pozornosti, ker nezakonito sedi v državnem zboru, 
prah dviguje tudi v Prekmurju. Priprave na praznovanje 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom so v polnem teku. Zapletlo pa se je, ker poslanec Horvath meni, da naj otrok madžarske narodnosti ne vabijo k 
sodelovanju na dogodkih ob stoletnici.  

https://www.24ur.com/novice/slovenija/horvath.html
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Ferenc Horvath je svoje mnenje v elektronskem sporočilu območnemu zavodu za šolstvo izrazil že v začetku leta, a očitno 
se to sestavljalcem častnega odbora ni zdelo sporno, zato so ga povabili k sodelovanju. A niso vsi enakega mnenja.  
 
Ferenc Horvath je te dni v središču pozornosti, potem ko so mediji razkrili, da nezakonito sedi v državnem zboru. Dva 
zakona – o poslancih in integriteti – sta namreč jasna: poslanci ne morejo biti hkrati še direktorji družb niti predsedniki 
sveta raznih skupnosti. Ker poslanec madžarske skupnosti 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.  
 
"Pritisk poslanca na avtonomne šolske zavode, v tem primeru na dvojezične osnovne šole in vrtce, ni dopusten in ga obsojam 
ter pričakujem, da ga bo obsodil tudi minister Pikalo," je povedal poslanec Jožef Horvat (NSi).  
Ferenc Horvath za medije sicer trenutno ni dosegljiv, je pa pred dnevi za Večer pojasnil, da je bil narobe razumljen in da je 
seveda stvar vsakega posameznika, ali bo sodeloval na tovrstnih dogodkih. Kot je še povedal, od Madžarov ne moremo 
pričakovati, da se bodo ob tem prazniku veselili.  
Kljub temu se Prekmurci praznovanja veselijo. Kako bo potekala osrednja proslava, še ni znano. Kot je povedal Marko Virag, 
župan občine Beltinci, je še vse zavito v tančico skrivnosti.  
 
Ni pa več skrivnost, da bo na proslavi slavnostni govornik premier Marjan Šarec, pri maši pa bo to nalogo opravil predsednik 
države Borut Pahor. Pred osrednjo proslavo na grajskem dvorišču, bo v tej cerkvi potekala slavnostna maša.  
Še nedolgo nazaj ni  bilo jasno, ali bo proslava na predvečer praznika, kot je to za državne proslave običaj, maša pa naslednji 
dan, a so se uspeli dogovoriti za skupen datum, ki  je usoden za vse Prekmurce in tudi Slovence.  
Vedno sem vztrajal, da mora biti maša 17. avgusta, je povedal škof Peter Štumpf.  
Skupaj se bo zvrstilo vsaj 80 dogodkov, za njihovo izvedbo je v državnem proračunu pripravljenih 300.000 evrov.   

• KPK: Postopek zoper poslanca Horvatha bomo nadaljevali. V.Š. / STA. 24 ur. com. Ljubljana, 21.05.2019 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kpk-postopek-zoper-poslanca-horvatha-bomo-nadaljevali.html  
Iz KPK so sporočili, da po odločitvi Horvatha, da ne bo odstopil z nobene izmed dveh pozicij, za katere KPK trdi, da sta 
nezdružljivi, nadaljujejo postopek zoper njega. "Glede na ravnanje obravnavane osebe bo komisija v predmetni zadevi 
postopala skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije," so zapisali. Horvath je sicer dejal, da se s KPK ne 
strinja. 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je včeraj po seji sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti (PMSNS) v Lendavi povedal, da ne bo odstopil z mesta predsednika skupnosti, saj po njegovem zakon, na katerega 
se sklicuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja. 
KPK: Postopka s tem nismo zaključili, temveč ga bomo nadaljevali 
"KPK je svoje stališče v primeru nezdružljivosti funkcij poslanca Horvátha na svoji spletni strani objavila že pred dnevi. Glede 
na njegovo ravnanje bo komisija postopala skladno z zakonom," so zapisali na svoji spletni strani in navedli člen Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, ki govori o opozorilu KPK in posledicah neupoštevanja. 
Pri tem so na KPK poudarili, da postopka s tem niso zaključili, temveč ga bodo nadaljevali. "Vendar pa nadaljnjih informacij 
glede postopka obravnave, do sprejetja odločitve ne moremo podati," pojasnjujejo. 
Poslanec Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik PMSNS. Ti dve funkciji pa 
sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem 
poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
KPK je zato DZ obvestila, da je poslala opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozvala, da mora v 15 dneh 
po prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se 
odreče opravljanju funkcije poslanca DZ. 
Horvat: Ta zakon za poslance ne velja 
Horvath je včeraj po seji PMSNS dejal, da ne bo odstopil z mesta predsednika. Odločitev je sprejel na podlagi pridobljenih 
pravnih mnenj. Napovedal je, da bo storil vse, da bo to po pravni poti tudi dokazal. 
Horvath je članom sveta sveta predlagal, da naj glasujejo o njegovi predsedniški funkciji v svetu, če menijo, da sta funkciji 
predsednika in poslanca nezdružljivi. Člani sveta niso bili za to, ampak so ga podprli praktično vsi, ki so razpravljali. Po 
njihovih besedah je uspešen predsednik in ima velike zasluge za razvoj manjšine. 
 
V izjavi za javnost je Horvath povedal, da stališče KPK o nezdružljivosti funkcije poslanca in dejavnosti zastopanja druge 
osebe javnega prava, v tem primeru temelji na arbitrarni uporabi določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
"Predmetni zakon skladno z načelom subsidiarne uporabe ne velja za poslance državnega zbora, saj nezdružljivost poslanske 
funkcije ureja specialni zakon, tj. zakon o poslancih, ki prepovedi opravljanja funkcije poslanca za zastopanje pravne osebe 
javnega prava ne predvideva," je poudaril Horvath. 
Po njegovem gre za uveljavljeno stališče pravnih strokovnjakov in tudi sodne prakse, o navedenem pa sta se po 
besedah Horvatha izrekla tudi inštitut za ustavno pravo ter upravno sodišče Republike Slovenije. Zaradi navedenega pozivu 
KPK ne bo sledil. 
O tem je Horvath oziroma odvetniška družba, ki ga zastopa, obvestil tudi KPK. 
KPK pod drobnogled vzela tudi Horvathovo mesto direktorja podjetja Mint 
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KPK je pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do 
aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila 
odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z 
določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno. 
Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi 
komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg 
Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na 
dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni 
pravne podlage. 

• Angelika Mlinar: Jaz sem Slovenka, upam, da me imate za svojo. Gregor Trebušak.  24ur.com. Ljubljana, 
21.05.2019 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/angelika-mlinar.html  
Kdo je Angelika Mlinar, kaj drugačnega ponuja kot politiki na tej strani meje in katero vprašanje jo razjezi? O vsem tem in 
še več je spregovorila v posebnem predvolilnem pogovoru za oddajo Svet. 
Kdo je Angelika Mlinar, ki je na prihajajočih evropskih volitvah nosilka liste stranke SAB? Kaj drugačnega ponuja kot politiki 
na tej strani meje in katero vprašanje jo razjezi? Podrobnosti je razložila kot gostja pogovora v današnji oddaji Svet. 
Mlinarjeva je koroška Slovenka, ki je postala prva Slovenka v avstrijskem parlamentu na Dunaju. "Sem se zaobljubila tudi v 
slovenščini, vsak svoj nagovor sem začela s slovenskim pozdravom," je dejala. 
 

 
Slika: Pogovor z Angeliko Mlinar.Foto: Kanal A 
 
Nekatere stranke v Sloveniji menijo, da Angelika ni ’naša’, ta pa jim odgovarja: "Zares upam, da me imate za svojo, jaz sem 
Slovenka, imam slovenske starše. Sicer nimam slovenskega državljanstva, ampak to zgolj zaradi tega, ker pač na splošno je 
po zakonodajah evropskih držav zelo redko, da imaš dvojno državljanstvo. Če bi bilo to možno, bi takoj vzela slovensko 
državljanstvo, in mislim, da bi imela kar dobre možnosti, da bi mi ga podelili." 
Zanimiv je tudi njen pogled na domoljubje. "Odraščala sem kot manjšina, nisem pa nacionalistka, ne zastopam ideje, da se 
bom zaprla tam v svojem, ne vem, majhnem kraju in da bi to potem rešilo karkoli. To je tako, kot da vam predlagam, da se 
zapremo vsi v svojo omaro in da se potem nič več ne bo zgodilo. To je seveda traparija. Ob tem, kako sem zavedna Slovenka, 
sem tudi Evropejka." 
'Avstrija je tista država, ki je bila izumiteljica desničarskega populizma' 
Kako razumeti strah nekaterih strank v Sloveniji in pripravljenost stati v prvih vrstah na protestih ob meji, ko so tam prisotne 
kamere? Strinja se s tem, da je treba strahove ljudi živečih ob mejah vzeti resno, varnost je tema, ki se tiče vseh. "Ljudje se 
morajo počutiti varne," meni. Je pa razlika, ali se postaviš na stran ljudi ali pa se poigravaš s temi strahovi. "Jaz sem 
navajena na to. Avstrija je tista država, ki je bila izumiteljica desničarskega populizma z Jörgom Heiderjem. To je fenomen, s 
katerim se soočamo 30 let in tudi vidimo, da ne prinese povsem nobenega rezultata. Kakšne ideje za rešitve pa nam 
ponujajo? Razpad Evropske unije ali kaj? To za nas ni pravi odgovor." 
 
Mlinarjeva je bila v zadnjem mandatu kot evroposlanka del Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo. Ko je bila 
izvoljena v Evropski parlament (EP), smo rekli, da smo dobili še deveto slovensko poslanko. Kakšno pa je bilo sodelovanje z 
ostalimi slovenskimi poslanci? Kot je povedala, je imela največ stikov z Ivom Vajglom (ta je bil prav deloval znotraj politične 
skupine Alde) in Tanjo Fajon, v manjši meri pa tudi z Igorjem Šoltesom. 
Zakaj pa bi se volivci v nedeljo odločili ravno zanjo? "Kar ponujam in mislim, da sem to dokazala, je, da sem solidno delala v 
EP v zadnjih petih letih, da imam dosti izkušenj in imam dobre veze. To je vse , kar ponujam slovenskim volilvkam in 
volivcem. Bomo videli, ali se bodo odzvali temu povabilu." 
Kako uspešna je bila Mlinarjeva v EP? Raziskave jo postavljajo na 41. mesto, samo za primerjavo: najbližja poslanka iz 
Slovenije ji je Tanja Fajon na 96. mestu. V petletnem mandatu je imela 108 nastopov, od tega 81 govorov, ostalo pa so bile 
poslanske obrazložitve. Njena udeležba na glasovanjih je bila 90-odstotna. 
Mlinarjeva tudi o 'sopotnici' Alenki Bratušek 
Kako pa si je razložiti, da si je za sopotnico v Sloveniji izbrala Alenko Bratušek? Odgovor se skriva v letu 2013, ko je prvič 
zakorakala v avstrijski parlament. "To je bil trenutek velike časti, ker mi je pisala takratna predsednica vlade, mi čestitala in 
me povabila na pogovor. To ni samo po sebi umevno, v bistvu se je takrat začela ta najina pot. Nisem vedela, kam bo to 
privedlo, že takrat sem bila zelo navdušena, prav impresionirana nad njo in jo imam za izredno političarko." 
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Kako pa glede na nje ponesrečen govor v Evropskem parlamentu? "Moje stališče je čisto jasno. Takrat sem bila njena 
podpornica in sem vedno ostala podpornica. Mislim, da je bila huda napaka Slovenije in takratne vlade, da se ni postavila za 
svojo bivšo premierko. To se tako ne dela. Njen nastop je bil čisto soliden, so bili nastopi drugih sedanjih komisarjev, ki so bili 
veliko slabši ali kakorkoli že. To sploh ni noben kriterij, to je bivša predsednica vlade in gre tudi za spoštovanje do te 
pozicije." 
'Ne razumem, zakaj se predsednik vlade vabilu ni odzval' 
Ko je govora o arbitraži, pa Mlinarjeva meni, da se je o tej temi na ravni Evropskega parlamenta govorilo premalo. "To ni 
bila tema, na žalost, ker bi to lahko seveda ustrezno zlobirali." 
V pogovoru z Mlinarjevo je bilo govora tudi o zavrnitvi odprtih vrat do govorniškega odra Evrope predsednika vlade Marjana 
Šarca tik pred volitvami. 
"Ne razumem, zakaj se predsednik vlade temu vabilu ni odzval. V tem mandatu smo imeli te obiske redne, to je en forum, 
kjer lahko poveš svoja stališča. Slovenija ima odprta vprašanja, sploh kar se tiče arbitraže, terana in podobno. Tam bi lahko 
povedal svoj vidik in to, kar zastopa kot predsednik slovenske vlade." 
Zakaj pa se bo Mlinarjeva zavzemala v primeru vnovične izvolitve za evropsko poslanko? "Da se dejansko borimo proti 
rušenju EU s strani skrajnih desničarjev. Vsakemu rečem, prosim, pojdite na volitve, prosim volite proevropske stranke, če 
volite mene, še boljše, ampak prosim dajte uporabiti to svojo pravico. Vemo, kar se zgodi, če se temu izogneš." 
Po njenem je treba tudi zvišati vpliv Slovenije in bolj slišno zastopati to, kar si ljudje tukaj želijo. Med vsebinskimi zadevami, 
katerim se namerava posvetiti, pa so pravice žensk, ob tem pa socialne pravice upokojencev in drugih marginaliziranih 
skupin, kot pomembno temo je izpostavila tudi digitalizacijo z vidika reševanja socialnih izzivov. 
Kdo torej je Angelika Mlinar in kakšna je bila do sedaj njena politična kariera?  
Angelika Mlinar je rojena v Žitari vasi, na Koroškem, v sosednji Avstriji. Po osnovni šoli je maturirala na slovenski gimnaziji, 
pravo je študirala na  Univerzi v Sarzbulguru (1988 do 1993) nato pa je študij nadaljevala v ZDA in doktorirala v Salzburgu na 
temo Ženske pravice kot človekove pravice.  
Med majem 2009 in julijem je bila 2010 generalna sekretarka Narodnega sveta koroških Slovencev. Leta 2009 je postala tudi 
predstavnica stranke Liberalni forum. Na listi stranke je bila oktobra 2010 izvoljena v dunajski deželni parlament. Na 
državnozborskih volitvah leta 2013 pa je bila izvoljena za poslanko v zveznem parlamentu, ko je Liberalni forum nastopil v 
zavezništvu s stranko NEOS - nova Avstrija. Februarja 2014 je bila kot prva na listi stranke NEOS izvoljena v Evropski 
parlament, kjer je članica Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo. 
 
 

 Pomurec.com, Murska Sobota 
 

• Narodnostni poslanec Ferenc Horváth ni odstopil. Lendava. Pomurec.com, Murska Sobota, 20.05.2019  
https://www.pomurec.com/vsebina/52691/Narodnostni_poslanec_Ferenc_Horv%C3%A1th_ni_odstopil  
 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je po seji sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti v Lendavi povedal, da ni odstopil z mesta predsednika skupnosti.  
Po Horvathovem mnenju, ki je odločitev sprejel na podlagi pridobljenih pravnih mnenj, zakon, na katerega se sklicuje Komisija 
za preprečevanje korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja. Napovedal je, da bo storil vse, da bo to 
po pravni poti tudi dokazal. 
Poslanec Horvath je še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in to deset mesecev po 
nastopu poslanske funkcije. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi. KPK je zato ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
 
KPK je poslancu poslala opozorilo o nezdružljivosti funkcij in Horvatha pozvala, da mora v 15 dneh po prejemu opozorila 
odpraviti nezdružljivost in se odreči opravljanju funkcije poslanca DZ ali pa se odreče opravljanju dejavnosti zastopanja 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. 
Kot navaja STA je KPK pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega 
lastnica je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske 
družbe do aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je 
bila odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju 
z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno. 
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VIDEO: Ferenc Horváth na današnji izredni seji PMSNS ob 19.00 uri: “Pozivu KPK ne bom sledil”.  Admin. 
Lendavainfo.com, 20.05.2019 
http://lendavainfo.com/video-ferenc-horvath-na-danasnji-izredni-seji-pmsns-ob-19-00-uri-pozivu-kpk-ne-bom-sledil/ 
 
Danes ob 19.00 uri se je v sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na Glavni ulici 124 
odvila izredna seja sveta PMSNS. Seja je bila sklicana zaradi trenutno aktualnih dogodkov okrog Ferenca Horvátha, da 
člane sveta, ki so mu danes sicer izrazili tudi podporo pri njegovem delu, seznani s svojo odločitvijo. Do danes je namreč 
Horváth imel rok, ki mu ga je podala KPK, da se izjasni, kateri funkciji se bo odpovedal -poslanski ali funkciji predsednika 
sveta PMSNS. 
 

• Edini, ki lahko Horváthu odvzame mandat je le še Državni zbor, KPK te moči kljub pozivu namreč nima.  Admin. 
Lendavainfo.com, 22.05.2019  

http://lendavainfo.com/edini-ki-lahko-horvathu-odvzame-mandat-je-drzavni-zbor-kpk-te-moci-kljub-pozivu-namrec-
nima/  
 
Primer Ferenca Horvátha je, kot kaže, zaenkrat na odstavnem pasu. Kot je ta sporočil predvčerajšnjim na izredni seji 
sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), pozivu KPK-ja ne bo sledil in tako ostaja poslanec 
ter hkrati predsednik sveta PMSNS. KPK sicer postopek zoper slednjega nadaljuje, a moči, da bi Horváthu odvzel 
poslanski mandat, nima. Horváth je sicer dejal, da se s KPK ne strinja, še več: Čeprav mu je mandat prenehal že 23. 
septembra, in mu ga je odvzel že zakon, bi Horvátha, kot kaže, iz Državnega zbora na zadnje lahko izključili le poslanci 
sami. 
Matej Tonin, nekdanji predsednik Državnega zbora: “Zakon je jasen. Poslanci ne smemo opravljati pridobitnih dejavnosti, 
razen, če imamo za to pooblastilo parlamenta. Po mojem tolmačenju, bi narodnostnemu poslancu Horváthu mandat že 
moral poteči oziroma prenehati.” Med tem pa aktualni šef parlamenta Dejan Židan pravi: “Državni zbor mora delovati v 
skladu z zakonodajo, v skladu s pristojnostmi, nepopulistično in to pričakujem tudi od vseh ostalih inštitucij.” Že s tem (če 
odmislimo predsedovanje svetu PMSNS), ko je bil poslanec do aprila letos direktor podjetja Minta d.o.o., so podani 
vsebinski razlogi za njegovo razrešitev. Saša Zagorc, izredni profesor za ustavno pravo: “Dejstva so tukaj nesporna. Poslancu 
je bila dana možnost da se opredeli, podani pa so tudi razlogi za razrešitev. Zakoni veljajo tudi za poslance in ne zgolj za vse 
druge državljane.” V primeru predsedovanja Horvátha svetu PMSNS, gre za kršitev integritete, dodaja Zagorc. 
Nemalokrat smo sicer v naši politiki že videli primere, ko so se poslanci oklepali svojega stolčka. Spomnimo se samo Branka 
Mariniča, ki je bil obsojen zaradi goljufanja pri izpitu iz nemščine, ali pa Ivana Vugrina. Tukaj so še Alenka Koren Gomboc, 
Borut Ambrožič, … Vse več poslancev pravi, da Horváth kvari ugled Državnega zbora. In če je še prejšnji teden predlog 
levice, da bi mandatno volilna komisija državnemu zboru predlagala odvzem mandata, padel v vodo, saj so vsi namreč 
računali, da bo edino logično potezo sprejel poslanec sam, se zna naslednji teden zgoditi drugače. “Razočarana sem, ker 
sem pričakovala, da bo predvčerajšnjim sprejel edino normalno odločitev po mojem mnenju in to bi bila, da odstopi,” je 
dejala Jerca Korče, poslanka LMŠ. “Pred enim tednom nisem vedel kako glasovat, tudi zaradi pravnih razlag. Če me danes 
vprašate, vem kako bi glasoval. Glasoval bi, da se ga razreši,” pa je dejal poslanec SD, Matjaž Han. “V Levici vztrajamo, da je 
ta nezdružljivost trajala do začetka aprila, torej dobrih 7 mesecev po preteku tistega roka, ki je zakonsko določen in po 
Zakonu o poslancih, Horváth več ni poslanec, “ pa je dejal Matej Tašner Vatovec, poslanec Levice. Rajko Pirnat, Pravna 
fakulteta UL: “Kar zadeva prvo, je nezdružljivost. On ni ravnal skladno z zakonom. To bi moral prenehat. Druga stvar pa je 
vodenje narodne skupnosti. Menim, da je razlaga, ki jo uporablja KPK, neskladna z ustavo, v tem smislu, da kot pravno osebo 
javnega prava, glede katere je vodenje prepovedano poslancu, šteje tudi voditi narodno skupnost.” 
 

 
Slika: Edini, ki lahko Horváthu odvzame mandat je le še Državni zbor, KPK te moči kljub pozivu namreč nima.  Foto: 
Lendavainfo.com 
 
Kaj lahko sedaj naredi KPK? Protikorupcijska komisija je v tem primeru povsem brez moči. Vse kar lahko in po napovedih 
tudi bo naredila, je javna objava njihovih ugotovitev oziroma stališč. To seveda lahko predstavlja nek dodaten pritisk, a kaj 
več od tega, ne. To seveda v praksi pomeni da je Državni zbor sedaj edini, ki lahko narodnostnemu poslancu odvzame 
mandat in to kljub temu, da je Ustavno sodišče že pred časom opozorilo, da prav na tem področju vlada pravna praznina. Ta 
se nanaša predvsem na pomanjkljivo sodno varstvo razrešenega poslanca, zato bi bilo potrebno zakonodajo spremeniti 
oziroma jo dopolniti, a parlament do danes še tega ni storil. Če bi Horváth dejansko ostal brez mandata, bi se zgodba lahko 
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močno zapletla. Recimo, da bi mu ustavni sodniki na koncu vrnili mandat, ali pa, da bi celo zaradi vsega tega slednji tožil 
državo. 
Bojan Dobovšek: “Gre za primer demokratične kulture v Sloveniji.” 
“Če pogledamo sosednjo Avstrijo … Tam so mediji razkrili poslanca pri neprimernem vedenju in izjavah in takoj je odstopil. 
To je tista politična odgovornost. Pri nas, ko so mediji objavili ugotovitev KPK-ja, je šlo takoj za kreativno razlago 
zakonodaje, opravičevanje in nobene politične odgovornosti. V izjavah, ki jih je dal KPK je jasno vidno, da je poslanec kršil 
zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, še več, ko smo ta zakon pisali, smo v zakonu opredelili, da je bistvo tega 
zakona o preprečevanju konfliktnih interesov, odpravljanje teh in nadzor premoženja. To je bistvo dela KPK. Ko komisija to 
objavi, sledi politična odgovornost. V naši državi se vsak oklepa svoje funkcije zaradi interesov. Če zakonodajna veja oblasti 
sprejema zakone, jih je kot prva dolžna tudi izvajati tako kot so mišljeni. V Sloveniji se vedno išče nekakšne kreativne razlage 
in luknje v zakonu,” je dejal Bojan Dobovšek, avtor več priznanih člankov o korupciji, bivši član KPK in na zadnje tudi 
poslanec. 
In še za konec: Poslanec Horváth kot poslanec mesečno prejema 4.454 evrov bruto plače, v spornih sedmih mesecih je tako 
prejel 31.178 evrov bruto. Kot predsednik sveta PMSNS ta mesečno prejme še neto 789 evrov. 
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• Še ograj, še vojakov, še policistov / Grega Repovž. – Mladina, Ljubljana, št. 20, 17. 05.2019, str. 2 
https://www.mladina.si/191071/se-ograj-se-vojakov-se-policistov/  
V Mladini smo oktobra 2015, ko je Cerarjeva vlada začela v varovanje meje vključevati vojsko, ograje pa še ni bilo, zapisali: 
»Če bo tudi Slovenija postavila ograjo, bodo begunci iskali naslednji najboljši prehod. In kaj bomo potem, ko bodo vseeno 
prehajali mejo? Bomo nanje streljali?« Zdaj smo v tem položaju. Kljub veljavni zakonodaji in podpisanim mednarodnim 
konvencijam slovenska vlada ne izvaja azilne politike, temveč begunce zavrača, jim preprečuje, da bi zaprosili za azil, temelj 
njenega ravnanja pa je javnosti prikrito navodilo. Na meji imamo panelno ograjo in rezilno žico, tam patruljirajo policisti in 
vojaki. A begunci so vse bolj prisotni, lahko jih srečamo kjerkoli. Če smo prej vedeli, kje so, če so bili prej obravnavani v 
zakonitih postopkih, zdaj ni več tako. Večina v Slovenijo pride ilegalno, zgodilo se je točno to, na kar smo opozarjali in bili 
deležni očitkov, da ne razumemo razsežnosti dogajanja. 
Je kdo res mislil, da se bodo ti ljudje, če bomo zaprli mejo, preprosto obrnili in odšli – kam? To so vendar ljudje, ki so se 
odpravili na pot, na kateri njihovi sotrpini umirajo pred njihovimi očmi. Veliko jih je doživelo grozljivosti, ki si jih ne znamo 
niti predstavljati. Ste že plavali med trupli? So vas že kdaj pretepli policisti? So vas že kdaj pretepli policisti v vsaki državi, v 
katero ste prišli? Ne vemo, koliko ljudi umre na poti. Ni zbirnih podatkov. To so ljudje, ki nimajo kaj izgubiti, ki so brezpravni 
v vsaki državi na poti. Ki že veliko dni ne vedo, ne kaj bodo jedli ne kje spali. Ne pet dni, nekateri so na poti po leto dni in 
več. Najprej pobegnejo iz svoje države. Z njimi prekupčujejo. Mar mislite, da ne vedo, da se je veliko ljudi že utopilo v Kolpi? 
In koliko kolp je bilo na njihovi poti! Nekaterim se reče morje. Se kdo res čudi, da gredo naprej – in da jih danes res lahko 
srečamo skoraj povsod? Kaj so vendar mislili v vladi – Cerarjevi in Šarčevi? Da se bodo ustavili? Ljudje v brezupu tvegajo. 
Ljudje so znali pobegniti iz Sarajeva, pa je bilo oblegano, vedelo se je, da je nevarno, pa so vseeno šli. Ampak tiste ljudi smo 
še razumeli. 
In zato, ker begunci vedno in že stoletja ravnajo tako, je sploh nastala azilna politika. Ker je slednja edini način, da te tokove 
nadzoruješ, usmerjaš in vsaj približno kontroliraš. Mogoče jih je le bolje ali slabše regulirati. A Slovenija se je – tako kot še 
nekaj evropskih držav – odločila, da se bo delala, da begunci ne obstajajo. Od lani maja. In zdaj se ti isti ljudje, ki so to 
odločitev sprejeli, čudijo, ker so se znašli begunci po vaseh, mestih in gozdovih. In v zidanicah. Nobenega dvoma ni, da je 
veliko ilegalnih prebežnikov tudi v Ljubljani – to je edino mesto, kjer vemo, da obstaja minimalna mreža, na katero se lahko 
obrnejo. A več od tega ne vemo. Ne vemo, kje so, kdo so, od kod so prišli, so le brezpravne sence, ki potujejo čez državo. 
Šarčeva vlada nadaljuje kratkovidno politiko Cerarjeve vlade: povečuje število policistov in vojakov na mejah, postavlja novo 
ograjo, beguncem pa preprečuje, da bi vložili prošnjo za azil. Ne upa pa postaviti sprejemnih centrov in se soočiti z 
begunskimi tokovi, te ljudi obravnavati, ugotavljati, kdo izpolnjuje pogoje, kdo ne, jih integrirati, jih vračati v matične 
države, če slednje niso nevarna območja – to, kar je dejansko ta država počela že pred begunskim valom leta 2015. 
Prehodov meje in prošenj za azil ni veliko več kot v preteklosti. Vse to smo že videli in vse to poznamo že desetletja – a zdaj 
smo zaprli meje, begunce s tem naredili za ilegalce in jih prestavili na ulice mest, robove vasi in na gozdne poti. Koliko se jih 
ta trenutek ilegalno premika po državi? Koliko jih je v Ljubljani in čaka na zvezo, da gre naprej? 1000? 2000? Nihče ne ve. 
Koliko ljudi se ukvarja z nelegalnimi prevozi beguncev? Koliko ljudi jim zagotavlja skrivališča – za denar? Koliko ljudi jih 
oskrbuje s hrano? To je realnost. 
Res je – ko je propadel evropski azilni načrt zaradi blokade držav, v katerih vladajo populistične vlade, so države ena za 
drugo začele ravnati tako. Evropa je na cedilu pustila vstopne države. Prav prepustnost za begunce je v Italiji pripeljala na 
oblast populistično oblast. Za vlado ni lahkih odgovorov. Če bi zdaj takoj postavili sprejemne centre in spet vzpostavili 
azilantsko politiko, bi ljudje lahko hitro pozabili, da je vlada to naredila zato, da begunce spravi z ulic in cest, iz senc, v 
katerih se danes gibljejo. A vlada ima dovolj inštrumentov in moči, da to prebivalcem razlaga in utemeljuje. Ilegalci, 
brezpravni in prestrašeni, nepredvidljivi, so namreč najslabša izbira, med njimi so ljudje v popolnem obupu. Kaj hitro se 
lahko zgodi, da bi kakšna obupana skupina na primer zaplenila nekomu avto, da bi se odpeljala do italijanske meje, njega pa 
kot talca odpeljala s sabo. Kaj bomo potem? Postavili še več ograje in poslali na mejo 35 dodatnih vojakov? 
Brezpravje je nevarno za vse. Trump res gradi visok betonski zid med Ameriko in Mehiko, a tri metre globoki kanali in 
petmetrske osvetljene ograje so na tej meji med državama postavljene že desetletja, policijske in specialne enote tudi. 
Učinka očitno ni. 
V trenutku, ko neka država ravna protipravno, tudi sama težko od drugih zahteva, naj se držijo mednarodnega prava. In tu 
se skriva najhujša napaka. Vemo, da so begunci na Hrvaškem brezpravni. Da jih nezakonito vozijo v Bosno in Hercegovino. A 
s tem, ko sami prevzemamo te vzorce, izgubljamo možnost, da bi od svoje sosede zahtevali spoštovanje evropskih azilnih 
pravil. Ta namreč še vedno veljajo.  
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• Zakaj begunci tavajo po slovenskih vaseh? : migracije /Peter Petrovčič. – Mladina, Ljubljana, št. 20, 17.05.2019, 
str. 19-23 

https://www.mladina.si/191111/zakaj-begunci-tavajo-po-slovenskih-vaseh/  
Zakaj begunci tavajo po slovenskih vaseh? 
Vodstvo policije je 25. maja 2018 v tajnem navodilu policistom ukazalo, naj sistematično zavračajo prošnje beguncev za 
azil. Begunci so postali ilegalni prebežniki brez nadzora. 
 

 
Slika: Begunec, ki ga je odnesla reka Kolpa in je obtičal na enem izmed otokov sredi reke. 1. maj 2019. Foto: © Tomislav 
Urh  
 
Pred skoraj točno letom dni, 25. maja 2018, je tedanji generalni direktor policije Simon Velički izdal navodila o ravnanju z 
migranti, prosilci za azil. Celotnega besedila teh navodil javnost še vedno ne pozna. A bila so poslana vsem policijskim 
upravam, namenjena pa predvsem obmejnim policijskim postajam. Podatki kažejo, da odtlej le še manjšini »ilegalnih 
prebežnikov« uspe zaprositi za azil, čeprav so to pred tem praviloma storili vsi. Število ilegalnih prehodov meje pa je od 
maja lani očitno v porastu. Kako je to mogoče? Kaj se je zgodilo? Kaj piše v policijskih navodilih? Dejstvo je, da se je od 
njihove uveljavitve vse postavilo na glavo. In od takrat po slovenskih obmejnih vaseh tava vse več beguncev. Povezava med 
navodili države in ilegalnimi prehodi meje je jasna in nedvoumna. 
A tavanje beguncev, ki so začeli množično prehajati mejo, ima tudi politične posledice. Šestega aprila letos, bila je sobota, je 
bila v Sloveniji ustanovljena prva izključno protimigrantska, protipriseljenska stranka – Domovinska liga. Volivcem po vzoru 
italijanske Severne lige obljubljajo, da bodo zaprli meje, preprečili prihod beguncem, prebežnikom, migrantom. A obljubljajo 
nekaj, kar je storila že vlada Mira Cerarja, vlada Marjana Šarca pa to nadaljuje in posledica je prav nasprotna od hotene: na 
mejah je še več ljudi, več je ilegalnih prehodov meje, več ilegalnih prebežnikov v obmejnih vaseh in po državi, bolj so 
obupani, posegajo po skrajnejših sredstvih za dosego cilja … In manj je varnosti, ki si jo upravičeno želijo tako tu živeči ljudje 
kot tudi vsi tisti na begu in na poti v boljši jutri. 
 

 
Foto: Mladina 
 
Mar med zapiranjem meja in povečanimi migracijami ostaja vzročno-posledična zveza? Sliši se nelogično. A da je tako, kaže 
poročilo nevladnih organizacij in aktivistov o ravnanju slovenske policije s prosilci za azil, oziroma »Poročilo o ugotovitvah 
ob delovanju telefonske linije Info Kolpa«. Oglejmo si njihove podatke. Na prvi pogled se zdi, da gre prej za statistično 
napako ali pa napako pri vnosu podatkov, kot pa dejansko stanje: »Na PP Črnomelj so v mesecu maju 2018 obravnavali 379 
oseb, od katerih jih je 371 zaprosilo za azil, kar predstavlja skoraj 98-odstotni delež vseh obravnavanih oseb. V mesecu 
juniju 2018 je na PP Črnomelj prišlo do drastičnih sprememb v vodenju postopkov: od 412 obravnavanih oseb je za azil 
zaprosilo zgolj 13 oseb, kar predstavlja zgolj 3 odstotke vseh oseb v primerjavi z 98-odstotki v mesecu maju.« Civilna 
iniciativa Info Kolpa, ki si je zastavila nalogo, da preveri očitke, da slovenska policija krši azilno pravo, je te podatke dobila od 
varuha človekovih pravic. Po njenem mnenju ta podatek priča o prikrivanju dogajanja na mejnih policijskih postajah in 
množičnih malverzacijah slovenske policije pri vodenju azilnih postopkov, »takšna radikalna sprememba v vodenju 
postopkov pa očitno korelira z izdajo spornega navodila s strani direktorja policije Simona Veličkega o vračanju migrantov 
hrvaški policiji«. 
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Slika: Navodila za ravnanje z begunci, ki jih je dal generalni direktor policije Simon Velički 25. maja lani. Policija je javnosti 
pokazala le cenzurirano različico navodil, najspornejše dele pa prikrila. Foto: Mladina 
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A posledice odločitve države, da bo ljudem dejansko preprečevala, da bi zaprosili za azil, nima le političnih posledic, ampak 
dejanske. Begunci namreč zdaj še vedno prehajajo mejo, vendar ilegalno. Vse več jih poskuša nezakonito prečkati Slovenijo, 
in če jih ulovijo, poskusijo znova. Pri tem so vse bolj nepredvidljivi in obupani. 
Osmi maj 2019, Mali Nerajec blizu Črnomlja v Beli krajini. Devetinsedemdesetletni Mirko Moravec je ravno okopal svoj 
vinograd in se pripravljal k škropljenju, ko je k njemu pristopila manjša skupina prebežnikov. Za potrebe »ilegalnega« 
potovanja od slovensko-hrvaške do slovensko-italijanske meje so Moravca ugrabili in mu ukradli avto. Več ur so ga 
zvezanega vozili s seboj in ga izpustili šele, ko so prispeli do meje z Italijo. Izpričano protimigrantsko usmerjene stranke, med 
katerimi je največja SDS, so pozvale na proteste, pa k samoobrambi, oblikovanju vaških straž … Policija pa je dobila nov 
zagon pri zahtevah za dodatne enote na mejah ter za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila odvzem svobode gibanja 
prosilcem za azil, »da bi preprečili zlorabo azilnih postopkov«. Takšen ukrep recimo poznajo na Madžarskem. Na mejah so 
postavili kontejnerske centre, nekakšne pripore za prosilce za azil, v katerih so ti zaprti do zaključka postopka, potem pa – 
ob zavrnitveni odločbi in teh je velika večina – deportirani. Pred tem lahko prostovoljno zapustijo centre le v primeru, da se 
v spremstvu policije vrnejo prek meje v Srbijo. 
A omenjeni dogodek, ko so migranti ugrabili slovenskega državljana, se najverjetneje sploh ne bi zgodil, če bi Slovenija 
izvajala pravico do azila v skladu z mednarodno veljavnimi zavezami. Da teh ne izvaja, da policija že na meji potencialnim 
prosilcem onemogoča vložitev prošnje za azil, da prisilno vrača begunce na Hrvaško, se je začelo govoriti že v začetku 
lanskega leta. Policija in nekdanja notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar ter njen naslednik Boštjan Poklukar so vse te 
navedbe zavračali in jih še vedno. Ali očitki držijo, ali Slovenija krši pravico do azila, so se že lani odločili preveriti v Pravno-
informacijskem centru nevladnih organizacij (PIC) in v Amnesty International Slovenija, na njihovo prigovarjanje pa tudi v 
uradu tedanje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer. 
Predstavniki omenjenih nevladnih organizacij so informacije odšli preverit tudi na teren, k viru, med migrante v BiH, kjer ti 
vedno znova pristanejo, ko jih slovenska policija izroči hrvaški, ta pa bosanski. Ne nazadnje, tudi 25-letnega Maročana in 18-
letna Alžirca, ki so zdaj v priporu zaradi domnevne ugrabitve, je slovenska policija že obravnavala, in sicer le teden dni prej, 
preden jih je prijela pri nezakonitem prehodu meje. In jih izročila Hrvaški. 
Devetnajstega junija 2018 so predstavniki urada varuhinje nenapovedano obiskali policijski postaji Črnomelj in Metlika in 
ugotovili, da »manjka resna obravnava osebnih okoliščin vsakega posameznika, v kateri bi policija lahko brez dvoma 
ugotovila, da oseba ni podala prošnje za azil ali pa ta ni bila uslišana«. Končno poročilo o opravljenem nadzoru pa je bilo 
videti kot nekakšna tiha podpora policijskim aktivnostim na meji, saj so v uradu varuha ugotovili, da »ne morejo ne ovreči in 
ne potrditi« očitkov o kršitvah azilnega prava. A v tistem času so na PIC-u vzpostavili tudi telefonsko številko za pomoč 
tujcem, ki bi v Sloveniji želeli zaprositi za azil, za mednarodno zaščito, septembra lani pa je vodenje številke in s tem 
povezane aktivnosti prevzela civilna iniciativa oziroma skupina aktivistov pod imenom Info Kolpa. Zdaj so pripravili poročilo 
o aktivnostih, ki dokazuje, da je sredi lanskega leta Slovenija dejansko tako omejila možnost vlaganja prošenj za azil, da bi 
lahko rekli, da pravice do mednarodne zaščite ne omogoča več. In v tistem trenutku se je avtomatično povečalo število 
beguncev, ki poskuša Slovenijo prečiti po skritih poteh. 

 
Foto: Mladina 
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Poročilo civilne iniciative vsebuje že omenjena navodila generalnega direktorja policije izpred skoraj točno leta dni. A 
pobudi je uspelo po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobiti le cenzurirano verzijo navodil, iz katerih so 
izbrisani številni deli, ki domnevno določajo najspornejše, protizakonite in z mednarodnimi standardi o mednarodni zaščiti 
neskladne postopke. »Navkljub zahtevi informacijske pooblaščenke o razkritju celotnih navodil policija brani razkritje 
cenzuriranih delov s tožbo na upravnem sodišču, saj naj bi to ogrozilo izvajanje policijskih postopkov,« piše v poročilu 
skupine Info Kolpa. Policija skuša s tožbo na upravnem sodišču doseči tajnost navodil za ravnanje policistov na meji. 
»Navodila najverjetneje vsebujejo tudi usmeritve za postopanje z migranti, ki so v neskladju z zakonodajo in osnovnimi 
etičnimi standardi ravnanja z osebami, ki so v ranljivem položaju. Prav tako obstaja sum, da naj bi vsebovale navodilo 
policistom, da delajo selekcije oseb na podlagi njihove narodnosti,« opozarjajo v civilni iniciativi. Policija namreč nikakor 
noče razkriti celotne vsebine navodil. Vse več je indicev, da poskuša vlada – navodilo je bilo sicer izdano v času premiera 
Mira Cerarja, a vlada Marjana Šarca od njega ni odstopila – s tem prikriti odgovornosti za izdajo nezakonitih in neetičnih 
usmeritev policistom na meji in s tem resno ogrožanje varnosti več tisoč ljudi. Slovenija namreč ni spremenila nobenega 
zakona na tem področju, to ravnanje pa je v nasprotju s slovensko zakonodajo in tudi z mednarodnimi konvencijami. 
Odkar je Slovenija prenehala sprejemati prošnje za azil, jo begunci skušajo prečkati ilegalno, po skritih poteh. 
Iz objavljenega dela navodil generalnega direktorja policije pa je vendarle mogoče razbrati kar nekaj stvari. Tako je jasno, da 
imajo slovenski policisti v mešanih slovensko-hrvaških obmejnih enotah navodilo, da vse prestrežene prebežnike izročajo v 
obravnavo hrvaški policiji, tudi tiste, ki so bili prijeti na slovenskem ozemlju. Iz navodil je vidno, da Slovenija na Hrvaško 
izganja oziroma izroča prebežnike na podlagi sporazuma med državama o izročitvi in sprejemu oseb, katerih vstop ali 
prebivanje je nezakonito. »Sporazum dopušča vračanje ljudi brez kakršnegakoli varstva pravic ali pravnih varoval. Na 
podlagi tega sporazuma je bilo v letu 2018 iz Slovenije na Hrvaško izgnanih 4653 ljudi,« piše v poročilu. Dogovor sta sicer 
državi sprejeli leta 2006, na slovenski strani je vlado vodil Janez Janša, notranje ministrstvo pa Dragutin Mate. Vendar pa ta 
sporazum nima nobene zveze z ljudmi, ki na meji zaprosijo za azil. A tu je kavelj. Policisti se namreč sploh ne odzovejo na 
zaprosilo za azil. Kot da ga begunci niso nikoli izrekli. Kaj se torej dejansko zgodi beguncu, ki pride na slovensko mejo? V 
skladu s pravili zaprosi za azil. A kot bi govoril steni. Slovenska država – torej obmejni policist – se ne odzove. Preprosto ga 
zavrne, čeprav bi moral po zakonu avtomatično sprejeti to prošnjo. In tu se začne za begunce iskanje ilegalne poti. 
Spremembo azilne politike, režima na mejah, potrjujejo tudi podatki. Posledice oblastne odločitve, da bo onemogočila 
vlaganje prošenj za azil, se lepo vidijo iz podatkov posameznih obmejnih policijskih postaj. Recimo policijske postaje v 
Črnomlju. Pred izdajo navodil za ravnanje z migranti, maja lani, so tamkajšnji policisti zaradi ilegalnega prehoda meje 
obravnavali 379 oseb, od katerih jih je 371 zaprosilo za azil. Mesec za tem, po izdaji navodil, so obravnavali 412 »ilegalnih« 
migrantov, za azil pa jih je zaprosilo le še 13. 
 

 
Slika: Vrh stranke SDS na čelu s predsednikom Janezom Janšo in evropskim poslancem Milanom Zverom na 
»civilnodružbenem« protipriseljenskem shodu v Črnomlju. 11. maj 2019. Foto: © Tomislav Urh 
 
Odkar policija ravna v skladu z navodili z vrha, se je število vloženih prošenj za azil oziroma točneje število izraženih namer 
po vložitvi prošnje drastično zmanjšalo. Ker na policiji skrivajo številne podrobnosti iz navodil, še ni povsem jasno, katere 
načine policija uporablja za dosego tega cilja. Jasno pa je: Slovenija od maja lani, z redkimi izjemami, ne sprejema prošenj za 
azil prebežnikov, beguncev, migrantov, niti vseh tistih, ki so ali bi bili upravičeni do begunskega statusa. S svojim ravnanjem 
ljudi odvrača, da bi sploh razmišljali o tem. 
Podatki kažejo, da so naslovniki sporočilo tudi razumeli. Zavedajoč se nesmiselnosti vlaganja prošenj za azil oziroma 
»legalnega« vstopa v državo v skladu z mednarodnim azilnim pravom, so trud preusmerili v poskuse ilegalnega prečkanja 
meje in države. Ker se je država odločila, da ne bo sprejemala prošenj za azil, je ljudi prisilila k poskusom nezakonitega 
prehoda meje. In posledično tudi begunce spremenila v »ilegalne« migrante. 
Če bi Slovenija spoštovala zaveze iz mednarodnega azilnega prava, bi namreč sprejemala prošnje za azil, pošteno in 
individualno obravnavala prosilce v zakonitih postopkih, ki omogočajo pravno varstvo in pravna sredstva. Podelitvi 
begunskega statusa bi sledil postopek integracije, v primeru zavrnilne odločbe pa deportacija v državo izvora ali tretjo 
državo, pod pogojem, da gre za t. i. varno državo. Seveda pa bi v tem primeru zaradi začasnega povečanega migracijskega 
pritiska država morala vzpostaviti nastanitvene zmogljivosti, t. i. sprejemno-registracijske centre. In tu smo spet pri 
političnem odločanju. 
Policija azilne postopke na meji izvaja na podlagi tajnih navodil generalnega direktorja policije. 
Napovedi gradnje sprejemno-registracijskih centrov so namreč tudi v Sloveniji med lokalnim prebivalstvom naletele na 
nasprotovanje, proteste. Ena za drugo se vzdolž meje ustanavljajo civilne iniciative proti gradnji sprejemnih centrov za 
prosilce za azil in civilne iniciative za varovano mejo, politika pa ne zmore poguma, da bi to izpeljala. Posledično prosilcev za 
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azil ni v neobstoječih sprejemnih centrih, kjer bi bilo poskrbljeno za njihove temeljne potrebe. In tudi za varnost – tako 
prosilcev kot tudi večinskega prebivalstva. Pač pa so po obmejnih gozdovih in vaseh in tudi v notranjosti države prepuščeni 
sami sebi. Begunci tavajo po obmejnih vaseh, ker država ne opravlja svoje vloge, ki bi jo v skladu z zavezami mednarodnega 
azilnega prava morala. 
V začetku tedna, 13. maja, se je predsednik prejšnje vlade, zdaj zunanji minister, Miro Cerar v Bruslju sestal z italijanskim 
kolegom Enzom Moaverom Milanesijem. In mu po vzoru s slovensko-hrvaške meje predlagal tudi ustanovitev skupnih 
policijskih patrulj ob italijansko-slovenski meji za potrebe »učinkovitega preprečevanja nezakonitih prehodov«. Enaka 
politika pa bo težko imela drugačne posledice, kot jih že ima na slovensko-hrvaški meji. Po enem letu uveljavljanja 
omenjenih policijskih navodil na hrvaški meji je očitno, da so slaba za begunce in za tam živeče ljudi. Prvi si gotovo ne želijo 
brezpravnega statusa in zatekanja k na pol gverilskim taktikam za golo preživetje. Drugim je prav tako težko, odkar mimo 
njihovih hiš in po gozdovih tavajo do konca obupani begunci, ki jim ni preostalo drugega, kot da postanejo ilegalci. 
Migranti najverjetneje sploh ne bi ugrabili slovenskega državljana, če bi Slovenija izvajala pravico do azila v skladu z 
mednarodno veljavnimi zavezami. 
Za to je odgovorna vlada. Takoj bi lahko spremenila te razmere, ki jih je ustvarila s policijskimi navodili, ki so začela veljati 
25. maja lani. Pravzaprav bi to od nje morali najglasneje zahtevati prav prebivalci obmejnih občin. Kljub pomanjkanju 
vseevropske strategije glede migracij zaradi nezmožnosti dogovora o porazdelitvi begunskega bremena so doslej vsaj za 
minimalne standarde varovanja pravice do azila poskrbele vlade vseh držav EU, ki so se znašle pod povečanim migracijskim 
pritiskom. Dolga leta je to počela celo najbolj obremenjena Italija, ki je meje začela zapirati šele pod vlado z jasnim 
fašističnim predznakom. V Sloveniji takšne vlade (še) ni, kljub temu pa njen odziv na migracije postaja vedno bolj podoben 
tistemu, ki ga lahko opazujemo v Italiji, na Madžarskem in v drugih vzhodnoevropskih državah. Begunce je v gozdove in vasi 
pognala slovenska azilna politika. 
Civilna iniciativa Info Kolpa  
Kdo so člani skupine, ki je razkrila protizakonita ravnanja policije na mejah? 
Jedro skupine so novinarji Radia Študent, ki so del širše skupine ljudi, sestavljene iz novinarjev, aktivistov, članov različnih 
organizacij. Ožjo ekipo, ki je tudi pripravila poročilo o nadzoru policijskega delovanja na meji, sestavljajo Jošt Žagar, Tit 
Starc, Matej Kavčič, Miha Turk, Lucija Klun, Katja Utroša in Matej Zwitter. Onkraj tega v civilni iniciativi Info Kolpa sodelujejo 
tudi Arne Zupančič, Aigul Hakimova, Andrej Kurnik, Urška Preis, Iza Thaler in drugi posamezniki in posameznice, ki sodelujejo 
pri različnih aktivnostih, ozaveščanju javnosti, zbiranju donacij za begunce v BiH in podobno. 
Prisilna vračanja so nezakonita  
Kar zdaj z begunci počne slovenska policija, je počela tudi avstrijska. Potem je to prepovedalo sodišče. 
V toplejšem delu leta, ko je vreme najugodnejše, se na slovenskih mejah vsak mesec pojavi okoli 1000 prebežnikov. Na 
prehodu iz leta 2015 v leto 2016 je v nekaj mesecih Slovenijo prečkalo skoraj pol milijona ljudi. Po »balkanski« begunski poti 
so prek Slovenije potovali v Avstrijo in naprej proti severu Evrope. 
Konec februarja tistega leta je Avstrija začela pripirati mejo, kar se je stopnjevalo vse do dogovora o zaprtju »balkanske 
poti«. V tistem času so na mejnem prehodu Šentilj (na avstrijski strani Spielfeld) avstrijski varnostni organi v Slovenijo vrnili 
okoli 700 beguncev, ki so želeli nadaljevati pot proti severu. 
Nevladna organizacija Border Crossing Spielfeld, ki je na avstrijski strani beguncem ponudila humanitarno pomoč, je svoje 
delovanje okrepila tudi s pravno pomočjo in (tudi v Sloveniji) uspelo ji je najti 24 begunk oziroma beguncev (večinoma z 
otroki), ki so bili pripravljeni zoper Avstrijo vložiti tožbe zaradi domnevno »arbitrarnega« in »protizakonitega« vračanja v 
Slovenijo. 
 

 
Slika: Prizor z avstrijske strani meje v času množičnih migracij konec leta 2015. Foto: © Željko Stevanić 
 
Velika večina od njih je tožbe dobila, in sicer kljub temu, da jim Avstrija ni dovolila vstopa v državo, da bi lahko pričali na 
sodišču. Tudi po končanem sodnem postopku nobenemu izmed pritožnikov ni bila dana možnost (ponovnega) vstopa v 
državo. A aktivistka nevladne organizacije Petra Leschanz pojasnjuje, da je razsodba sodišča kljub temu pomembna, saj je 
prepovedala morebitna prihodnja prisilna vračanja brez obravnave avstrijske policije. Ker pa je avstrijsko sodišče preverjalo 
ravnanje avstrijske policije z vidika azilnih standardov EU, pa naj bi bila sodba uporabljiva tudi zunaj meja Avstrije. 
Recimo pri morebitnem odločanju o takšnih vprašanjih pred slovenskimi sodišči. Sodišče je namreč v tedanjem ravnanju 
avstrijske policije, v postopkih prisilnega vračanja prosilcev za azil v Slovenijo, našlo številne protizakonite prakse. Vračanja 
so izvajali, ne da bi za to izdali potrebne dokumente; prosilcev niso obvestili o pravici do pritožbe; postopkov odločanja, ki so 
pripeljali do odločitve o vračanju, niso ustrezno dokumentirali; niso navajali imen prevajalcev; želje do »miru in življenja«, ki 
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so jo izražali prosilci, niso interpretirali kot prošnjo za azil; v nemalo primerih ljudem niso niti pojasnili, da imajo pravico 
vložiti takšno prošnjo …  
Med nenapovedanim obiskom obmejnih policijskih postaj junija lani so predstavniki varuha človekovih pravic ugotovili kar 
nekaj kršitev iz omenjenega nabora. A njihove končne ugotovitve so bile drugačne kot ugotovitve avstrijskega sodišča. 
Tedanja varuhinja Vlasta Nussdorfer se je izognila vrednostni opredelitvi do ravnanja slovenske policije. Avstrijsko sodišče pa 
je takšno ravnanje označilo za protizakonito in v nasprotju z evropskimi standardi mednarodne zaščite. 
Spomnimo se izbrisanih. Današnje slovensko nezakonito ravnanje z begunci se lahko po pravni poti v nekem trenutku, tako 
kot v primeru izbrisanih, v politični prostor vrne z vso silo. Še vsakič, ko je država tako ravnala, je sledila najprej sodba 
slovenskih sodišč, nato pa še evropskega sodišča za človekove pravice, ki je od Slovenije zahtevala, da mora popraviti škodo, 
ki jo je storila.  

• »Politiki v evropski prestolnici govorijo nekaj, ko pridejo v svoje države, pa pogosto nekaj drugega« : Tanja 
Fajon, podpredsednica evropske poslanske skupine S& D : intervju /Jure Trampuš. Foto: Uroš Abram – Mladina, 
Ljubljana, št. 20, 17.05.2019, str. 33-37 

https://www.mladina.si/191107/tanja-fajon-evropska-poslanka-ne-smemo-podcenjevati-pojavov-novodobnega-
fasizma/  
Tanja Fajon, evropska poslanka: Ne smemo podcenjevati pojavov novodobnega fašizma 
»Politiki v evropski prestolnici govorijo nekaj, ko pridejo v svoje države, pa pogosto nekaj drugega« 
 

 
Slika: Tanja Fajon, podpredsednica evropske poslanske skupine S & D. Foto: Uroš Abram 
 
Tanja Fajon je v Bruselj prišla leta 2001; bila je dopisnica RTV Slovenija. Tega časa se spominja kot obdobja evforije. 
Danes je Bruselj drugačen, manj je povezovanja, manj zaupanja, manj je iskanja skupnih poti. Nekatere države 
namenoma skrbijo zgolj zase, druge bolj zanimajo lokalne volitve kot pa skupna evropska prihodnost. »To ni dobro,« 
pravi, vendar ni črnogleda. Na volitvah pričakuje dovolj dober rezultat, čeprav raziskave javnega mnenja napovedujejo, 
da bo njena politična skupina S&D izgubila nekaj deset poslanskih sedežev; podobno projekcije napovedujejo tudi za EPP. 
Okrepile se bodo evroskeptične stranke, predvsem zaradi Nemčije in Francije. Fajonova pravi, da bi bilo najbolje, če bi se 
v Evropi oblikovala koalicija njene politične skupine ter drugih zelenih in levih strank.  
»Evropa je še vedno bogata celina, kjer bi morali imeti socialno pravičnejše življenje za vse, pošteno plačilo za pošteno 
delo, enake evropske standarde za minimalne plače, krajše delovnike in boljše zdravstvene standarde.« Zato poziva, naj 
»ljudje volijo tiste stranke, ki jim bodo zagotovile te spremembe. Sile, ki zdaj vladajo v Evropski uniji, tega ne bodo 
storile.«  
Poznate župana Ilirske Bistrice Emila Rojca? Je član vaše stranke.  
Seveda ga poznam. 
Se vam zdi socialdemokratsko, da govori na zborih, kjer ljudi ščuvajo proti migrantom? Spregovoril je v Jelšanah, pa tudi 
v Črnomlju.  
V stranki smo se z županom že pogovorili v času protestnega shoda v Jelšanah. Zanimalo nas je, kakšen je njegov pogled na 
to, kar se dogaja, kako je živeti ob meji. Tudi sama sem govorila z ljudmi, ki tam živijo, zanimali so me njihovi strahovi, 
občutki. Očitno je, da ljudje v obmejnih krajih nimajo dovolj informacij, ni dialoga z oblastmi. Po svoje jih je treba razumeti. 
Če želijo v majhnem kraju postaviti velik sprejemni center za prosilce za azil, so ljudje zaskrbljeni. Župan trdi, da se je počutil 
zelo osamljenega in da je zgolj poslušal ljudi. V svojem govoru ni širil sovraštva. Če bi ga, bi imela z njim tudi sama resne 
težave. 
Nobena slovenska vas si ne želi sprejemnega centra, a država ga pač mora narediti v obmejni občini, ne pa na primer v 
Bohinju. Oblast, tudi lokalna, mora ljudem predstaviti prave informacije, mora jih pomiriti, namesto da prispeva k njihovi 
jezi.  
Se strinjam, te sprejemne centre bomo res morali narediti ob mejah, tam, kjer so migranti. Ne smejo pa biti preveliki, tako 
da bi presegali število prebivalcev v posameznih krajih. Vemo, kako dolgo trajajo postopki za pridobitev pravice do 
mednarodne zaščite, in v prevelikih centrih lahko po nepotrebnem pride do napetosti. 
Ko se nekje pojavi možnost za center, kjer bi bili nameščeni begunci, se zbudi ulica. Domačini begunce razumejo kot 
jedrske odpadke, nihče jih ne želi imeti na lastnem dvorišču.  
Kar govorite, je res grozljivo, a naj vas popravim, ker niste natančni. V Ljubljani je veliko število pribežnikov. Tudi ljubljanski 
župan Zoran Janković pogumno in na ves glas govori, da je ljudem treba pomagati. Večja težava je, kako politika komunicira 
z ljudmi – ali ustvarja preveč strahu in ga potem izkorišča ali pa ljudem ne da natančnih informacij. Ljudje so nezaupljivi. 
Tistim, ki prihajajo, bomo seveda morali pomagati. Žal je v Sloveniji ozračje zastrupljeno. Spomnite se leta 2015, tistega 

https://www.mladina.si/191107/tanja-fajon-evropska-poslanka-ne-smemo-podcenjevati-pojavov-novodobnega-fasizma/
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velikega vala ljudi. Tudi takrat politika ni dobro komunicirala s prebivalci; glasnejši, vplivnejši so bili tisti, ki so sejali strah in 
stereotipe. In ti so se žal prijeli. 
Pred dnevi se je zgodil incident z ugrabitvijo domačina, kasneje je bil organiziran protestni shod z jasnim političnim 
namenom. Vse to smo že videli, poteka kot po učbeniku, a zanima me nekaj drugega: ima slovenska policija res premalo 
pooblastil?  
Obsojam, kar se je zgodilo, vesela sem, da gospod ni bil huje prizadet, tudi policija je osumljence hitro prijela. Prepričana pa 
sem, da je Slovenija varna, da policija dobro dela. Znova se je izkazalo, da žica in ograje ne morejo ustaviti tistih, ki želijo 
priti v Evropo. Izzive migracij bi morali reševati bolj celovito, začeti bi morali tam, kjer je izvor, v državah, od koder bežijo 
ljudje, hkrati pa bi morali tudi na ravni Evropske unije postaviti bolj učinkovito migracijsko politiko. 
Poglejte, kako se spreminja Italija, kako nekaj kilometrov od slovensko–italijanske meje korakajo posamezniki z 
zastavami in črnimi škornji. Ne smemo podcenjevati pojavov novodobnega fašizma. 
Žal vas moram prekiniti. Besede politikov, obljube, strategije, vse to je lepo in prav, ampak lani je v Kolpi umrlo vsaj 10 
ljudi, pa ni bilo demonstracij ali pozivov za izredno sejo sveta za nacionalno varnost.  
Res je grozljivo, da ljudje umirajo v Kolpi, grozljivo je, da njihove človeške stiske izkoriščajo kriminalne združbe. Vsaka žrtev 
je žrtev preveč. Vprašajmo pa se tudi, zakaj se povečuje število nezakonitih prehodov meje. Salvini je v Italiji mejo zelo zaprl. 
EU Italiji pri tem vprašanju ni ravno pomagala, hkrati pa je Salvini skrajnež, ki vodi protipriseljensko politiko. Podobno dela 
Orban. Tudi zaradi teh vzrokov se je del migracijskega toka usmeril proti Sloveniji in skoznjo. 
Kako bi sami na ravni EU rešili to vprašanje? Bili so poskusi, bile so migrantske kvote, a nič ni obveljalo. Je kriza EU 
(vprašanje migracij je njen dober pokazatelj) oziroma brezno, v katero počasi padamo, posledica pomanjkanja 
solidarnosti med državami in ljudmi?  
EU bi lahko te izzive z migracijami lažje obvladovala, če bi imeli evropske vlade in evropski voditelji več razumnosti in 
poguma. Spodletelo je vsej EU, ne gre za krizo migracij, gre za krizo evropskih institucij, njenih politik in njenih politikov. V 
evropskem parlamentu smo pripravili vso potrebno zakonodajo, pripravili smo reformne predloge, vključene so bile kvote, 
razmislek o tem, kako ljudi, ki prihajajo, vključiti v evropsko življenje, pa to na koncu ni bilo uveljavljeno. Razlogi so 
nacionalizem, neodgovorne evropske vlade, nevarni populizem, izolacijske politike. 
Že dolgo bivate v Bruslju. Leta 2001 ste postali dopisnica RTV, zdaj ste že desetletje v političnih vodah. Kako se je v tem 
času EU spremenila? Zakaj je čas evforije zamenjal čas sebičnosti? 
Evropa se je precej spremenila, ne samo na slabše, a počasi res izgineva občutek povezanosti, pripadnosti evropski ideji, 
iskanje skupnih rešitev. V zadnjem desetletju je EU doletela vrsta kriz: ekonomska, finančna, socialna, moralna, migracijska, 
prišle so podnebne spremembe, nemiri v sosednjih državah, zgodili so se Putin, Trump, Erdogan, brexit – preden smo 
pogasili eno krizo, je izbruhnila nova. EU je v tem času pozabila na izvorne temelje, na strateški premislek o tem, zakaj je 
nastala. Pozabila je, da temelji na povezovanju in sodelovanju, na solidarnosti in spoštovanju. Ta razlika se čuti tudi v 
Bruslju, politiki v evropski prestolnici govorijo nekaj, ko pridejo v svoje države, pa pogosto nekaj drugega. Vedno več je 
krhanja dogovorjenih evropskih politik. 
Kdo potem vlada v EU? Komisija, svet, lobisti, velike države, vlade? Evropski parlament in poslanci gotovo ne, ste brez 
realne politične moči.  
Ne strinjam se s tezo, da smo nepomembni; pred kratkim mi je v parlamentu uspelo preprečiti, da bi se zamajal schengenski 
sistem. Sprašujete me, kdo vlada: ko gre za pomembne odločitve, se največkrat pokliče v Berlin, zadnje čase tudi v Pariz. 
Gonilna sila v tej naši EU je še vedno Nemčija. Kar koli torej predlaga komisija ali pa parlament, na koncu sprejemajo ali 
blokirajo evropske vlade. Te pa svojo moč v zadnjem času izkoriščajo na napačen način. 
Kako razumete nedavno pismo predsednika Francije Emmanuela Macrona? Kar piše, zveni zelo proevropsko, predlaga 
temeljno prenovo, govori o pomenu okolja, socialnem ščitu, celo o evropski preferenci za evropske izdelke, o obliki 
protekcionizma.  
V njegovem pismu ni nič novega, nič pretresljivega. Glede na to, kar dela v Franciji, se mi ne zdi, da iskreno zagovarja bolj 
solidarno, bolj pravično, bolj socialno Evropo. Nasprotno, ima predvsem liberalne ideje. Res pa je, da se v EU že nekaj časa 
pogovarjamo, kakšna naj bi bila prihodnost naše skupnosti. Imamo več idej. Govorim o bolj ali manj povezani obliki 
integracije, a če smo politično realni, si moramo priznati, da v kratkem času nismo sposobni narediti radikalnih sprememb. 
Trenutno žal ne moremo odpirati pogodb in pisati novih velikih zgodb. 
 
Govorila sva o Nemčiji. Danes je jasno, da je bila njena politika glede pomena fiskalnega varčevanja v času ekonomske 
krize napačna. Jasno je tudi, da je bila v Sloveniji dokapitalizacija bank vsiljena, višina bančne luknje pa ocenjena kot 
prevelika. Kako se spominjate tistega časa, kaj ste počeli evropski poslanci, kakšna je bila vloga slovenske vlade? Tudi 
vaša stranka je bila v njej.  
Takrat smo v naši evropski politični skupini delali vse, da bi ustavili stroge varčevalne ukrepe. Govorili smo o investicijah za 
zagon gospodarstva, za ustvarjanje novih delovnih mest. Niso nas poslušali. Da smo imeli prav, se je izkazalo na primeru 
Grčije, ki je zaradi hudih varčevalnih ukrepov praktično pokleknila. Od tistega časa se stvari niso spremenile. Treba bi bilo 
razmisliti o celotnem ekonomskem modelu in njegovi prenovi. Tudi brexit nas opozarja, da je moč države za ekonomsko 
politiko premajhna. Države bi morale dobiti več možnosti za pomoč bankam, ne pa da so prisiljene v hitre prodaje. V 
Sloveniji je trenutno bistveno, da znova premislimo, kaj je naš strateški interes, katera podjetja naj obdržimo v lasti države. 
Za dokapitalizacijo bank smo po konservativnih ocenah dali vsaj milijardo evrov preveč. Veste, koliko denarja je to, koliko 
denarja za socialne programe ali kaj drugega?  
Res je, a na drugi strani je Slovenija vseeno uspela, k nam ni prišla razvpita trojka, vlada Alenke Bratušek je kljub vsemu 
preprečila najslabši scenarij. 
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Kako razumete pojav populizma? Kakšna politika sta Matteo Salvini in Victor Orban?  
Salvini in Orban spadata v zelo nevarno skupino politikov. Ko je Orban začel graditi stolpe in ograje, je bila EU še sposobna 
ustvariti boljšo migracijsko politiko in učinkovitejše upravljanje zunanjih mej. V evropskem parlamentu smo se z njegovo 
politiko začeli ukvarjati že prej, v času, ko je začel omejevati svobodo medijev, akademsko svobodo, ko je omejeval javne 
shode. Vse to je v navzkrižju z demokratičnimi standardi EU, z njeno premiso pomena svobode in vladavine prava. Orbanov 
tip vodenja je res prava nevarnost za unijo, njegova politika je politika manipulacije in strašenja. Zelo podobno počne tudi 
Salvini v Italiji. Nista pa edina, tudi Sebastian Kurz je na mejo med Slovenijo in Avstrijo v času, ko ni bilo nobenega razloga, 
poslal helikopterje in vojsko, da je naredila predstavo za domačo javnost. Vsi ti politiki so izjemno nevarni. Ker manipulirajo, 
ker strašijo ljudi zgolj zato, da jih lažje obvladujejo in vodijo. Včasih me to spominja na Evropo v obdobju pred začetkom 
druge svetovne vojne. 
Pa strašenja s tem fašizmom, nacizmom vseeno ni malce preveč?  
Gre za opozarjanje, in tega ni nikoli preveč. Poglejte, kako se spreminja Italija, kaj počne CasaPound, kako nekaj kilometrov 
od slovensko–italijanske meje korakajo posamezniki z zastavami in črnimi škornji. Ne smemo podcenjevati pojavov 
novodobnega fašizma. Pred kratkim smo ravno zaradi tega v evropskem parlamentu sprejeli resolucijo »Ustavimo 
neofašizem, neonacizem in sovraštvo v Evropi«. 
Treba bi bilo razmisliti o celotnem ekonomskem modelu in njegovi prenovi; tudi brexit nas opozarja, da je moč države za 
ekonomsko politiko premajhna. 
Ugleden italijanski politik in predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani se z vami najverjetneje ne bi strinjal.  
Zaradi njegovega govora v Bazovici sem ga pozvala k odstopu, čeprav, če sem iskrena, nisem pričakovala, da bo to storil. 
Vseeno smo mu poslali zelo jasno sporočilo, da za politike, ki niso državniki, ampak na domačem terenu vodijo populistično, 
nacionalistično politiko, ni prostora na vodilnih mestih v evropskih institucijah. Tajani je človek dveh obrazov, v evropskem 
parlamentu se obnaša kot Evropejec, voditelj, v Italiji pa deluje populistično in nacionalistično. Kot da se včasih niti ne 
zaveda, kaj počne s svojimi izjavami. 
Ne zaveda? Saj je v politiki že desetletja.  
Kolikor ga poznam, včasih resnično ne ve, kakšen pomen imajo njegove izjave, koliko škode lahko naredijo. V Bazovici je 
recimo pozval k revidiranju zgodovine, želeli smo mu prinesti knjige, zemljevide, želeli smo mu razložiti, kaj se je dogajalo. 
Res se je potem opravičil Slovencem in Hrvatom, a to ni dovolj. Predsednik evropskega parlamenta bi se moral v času, ko 
imamo že velike težave z nacionalizmom in populizmom, tudi s sovraštvom, bolj zavedati, kaj lahko izreče. 
Pa se vam zdi, da je res več sovražnosti?  
Poslušajte ljudi, spremljajte spletna omrežja, preberite, kaj pišejo nekateri portali. Tudi sama sem v zadnjih dveh letih dobila 
veliko sovražnih, žaljivih in vulgarnih sporočil, celo groženj s smrtjo. Res nevarno pa je to, da tovrstna govorica postaja del 
glavnega toka politike. 
Vaša stranka SD ima v rokah ministrstvi za pravosodje in kulturo. Lahko pripravi zakonske spremembe, ki bodo omejile 
sovražni govor.  
Del te težave naj bi rešili skozi nastajajočo medijsko zakonodajo, res pa je prav tako pomembno vprašanje, kako na 
internetu bolje uravnavati lažne novice in sovražni govor. Kot posameznik danes nimaš pravih mehanizmov, da bi ukrepal. 
Če si prizadet, lahko vložiš zasebno tožbo, kar sicer stane, imaš pa tudi možnost, da se obrneš na policijo. A škoda je že 
narejena. Laži so bile spuščene v javni prostor in tudi če pravosodni organi čez nekaj let odločijo tebi v korist, dobiš le 
moralno zadoščenje. Če si ves čas tarča manipulacij in laži, česar je res veliko, se vsega tega navadiš, prizadene pa to ljudi, ki 
so okoli tebe, kar je včasih res težko. Sama sem na policijo prijavila dva primera s Facebooka. V zvezi z mojo domnevno 
povezavo z Georgom Sorosem sem se obrnila tudi na novinarsko častno razsodišče zaradi poročanja Demokracije, 
Nove24TV in Reporterja. 
Ste ali niste Soroseva plačanka?  
Nisem. Sorosa nisem nikoli spoznala, nikoli ga nisem videla, nikoli nisem z njim sodelovala, od njega nisem dobila niti evra 
niti kakšne druge podpore. A nekateri mediji so – ne da bi me o tem kdaj sploh vprašali – to trditev predstavljali kot dejstvo, 
pisali so, da sem na Sorosevi plačilni listi, in čeprav je novinarsko častno razsodišče razsodilo, da so kršili več členov kodeksa, 
se ni zgodilo nič. Ta trditev se pojavlja še danes. 
Sicer pa, kot da bi bilo to kaj zares slabega, sprašujem vas o teoriji zarote, sprejela sva diskurz populistov, tistih, ki 
izkrivljajo. A vse to, ves populizem, radikalizirani nacionalizem sta le del širše zgodbe. Bistveno je vprašanje, zakaj se 
pojavljajo tovrstni politični procesi, kdo je zanje kriv, kaj so pravi razlogi za jezo množic. Ni kriv le tisti, ki izkorišča 
negotovost med ljudmi, krive so tudi politične elite. Natančno te, tudi vaša stranka, so pripravile humus za razrast politik 
sovraštva.  
Politične elite so skozi krize ali zaradi njih res povzročile nezaupanje med ljudmi. Zdaj, v času, ko so ljudje ranljivi, se je 
ustvaril prostor za politike, ki izkoriščajo njihovo negotovost. Tudi za socialdemokracijo je bilo v zadnjih desetih letih 
bistveno vprašanje, kako in zakaj nam v času finančne krize ni uspelo prepričati ljudi, da govorimo v njihovem imenu. A 
danes se zadeve umirjajo, imamo gospodarsko rast, zvišuje se zaposlenost, krepi se tudi moč naše politične skupine. 
Portugalska je z Antoniom Costo dokazala, da je mogoče državo voditi tudi z ukrepi, ki niso strogo varčevalni, podobno se 
dogaja po španskih volitvah. Morda sem optimistična, a mislim, da se s takimi rezultati val skrajne desnice in nacionalizma 
umirja. 
Zelo optimistično – malo prej ste govorili o času pred drugo svetovno vojno …  
Seveda, opozorila ostajajo in skrajnim pojavom se moramo odločno upreti, ampak zadnje raziskave Evrobarometra vendarle 
kažejo, da prihaja do preobrata. Prvič po desetih letih med Evropejci prevladuje razmišljanje, da tam, kjer imamo skupne 
izzive, hkrati potrebujemo močno EU. Zgodba skrajne desnice iz Nizozemske, Avstrije, Madžarske, Italije, Nemčije, Francije 
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se zaustavlja. Ko ljudje začutijo, da imajo več možnosti za delo, več varnosti, da se jim življenje izboljšuje, da imajo neko 
prihodnost, se vrača tudi zaupanje v politiko. 
Vse to je morda res, a glavno vprašanje majskih evropskih volitev ni, ali bo zmagala levica ali desnica, temveč koliko 
skrajnih, evroskeptičnih, radikalnih, nacionalnih strank se bo uspelo prebiti v parlament.  
Gotovo bodo tri najmočnejše politične skupine ostale enake kot danes. Torej Evropska ljudska stranka, naša Skupina 
naprednega zavezništva socialistov in demokratov ter liberalna Alde. Vse tri smo proevropsko usmerjene. Po volitvah v 
evropskem parlamentu gotovo ne bo tako zelo velike nacionalistične skupine, da bi imela premoč. 
Vse od komisije Romana Prodija, zadnjih 15 let torej, so evropsko politiko obvladovale konservativne sile. Kdo bo vladal 
po tokratnih volitvah?  
Če ljudje danes niso zadovoljni, če si želijo preobrat, naj volijo druge politične sile. Evropa je še vedno bogata celina, na 
kateri bi morali imeti socialno pravičnejše življenje za vse, pošteno plačilo za pošteno delo, enake evropske standarde za 
minimalne plače, krajše delovnike, boljše zdravstvene standarde. Naj torej ljudje volijo tiste stranke, ki jim bodo zagotovile 
te spremembe. Sile, ki zdaj vladajo v Evropski uniji, tega niso storile. In tudi ne bodo. 
Kako gledate na fenomen nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa Varufakisa?  
Politično znova ni uspel, njegov vseevropski projekt gibanja za demokracijo DIEM25 ni bil dovolj odmeven. Z zanimanjem 
prebiram njegove knjige, razmišljanja, bila sem v ljubljanski Drami, kjer so predstavili politični program njegovega gibanja, a 
na žalost ni bilo ravno veliko ljudi. Nekatere Varufakisove ideje so zanimive, druge precej utopične. Varufakis na volitvah 
sicer kandidira v Nemčiji, a kot kažejo napovedi, ne bo izvoljen. 
V Evropi na eni strani vse obrača kapital z multinacionalkami, korporacije ne plačujejo niti vseh davkov, na drugi strani pa 
skoraj 90 milijonov ljudi živi pod pragom tveganja revščine. Tudi ogromno otrok. 
V zadnjem času se je vaša politična skupina oddaljila od Evropske ljudske stranke. Zakaj? Si predstavljate, da bi po 
volitvah znova oblikovali koalicijo?   
S strankami, kakršna je Orbanova Fidesz, ne moremo sodelovati, tudi če je del širše evropske politične skupine. Res sem 
vesela, da smo se v drugi polovici mandata približali Levici in Zelenim. Ljudje se upravičeno bojijo prihodnosti, saj vidijo 
nepravičen svet. V Evropi na eni strani vse obrača kapital z multinacionalkami, korporacije ne plačujejo niti vseh davkov, 
četudi ustvarjajo milijardne dobičke, na drugi strani pa skoraj 90 milijonov ljudi živi pod pragom tveganja revščine. Tudi 
ogromno otrok in mladih. Vse to je treba spremeniti. Sama bi si želela, da bi socialni demokrati vodili EU ob boku z drugimi 
levimi in zelenimi strankami. To bi bilo res nekaj dobrega. 
Kako razumete spor Manfreda Webra z Viktorjem Orbanom? Najprej je EPP zamrznila članstvo Fideszu, zdaj pa je Orban 
odrekel podporo vodilnemu kandidatu lastne stranke.  
Govoriti o politični konkurenci morda ni prav, a EPP je kljub vsemu zelo pomembna politična sila v smislu povezovanja 
Evrope. Ima pa tudi resne težave. Zdaj, ko jo je Orban praktično zapustil, stoji pred močnim notranjim razkolom – ne vem, 
kaj bodo v tem primeru storili evropski poslanci slovenske SDS–EPP. 
Ustaviva se pri korporacijah. EU in nekatere države se že leta trudijo vpeljati panevropski digitalni davek, pa ga vedno 
blokirajo druge države. Kako torej najti soglasje na davčnem področju? V EU imamo še danes nekaj davčnih oaz.  
Davki so v domenah nacionalnih držav. Sama se zavzemam za uveljavitev digitalnega davka, za velike korporacije pa za neke 
določene skupne stopnje davčnih osnov. Velika tehnološka podjetja ne plačujejo davka na dobiček tam, kjer ga dejansko 
ustvarijo, temveč tam, kjer prikazujejo, da ga ustvarjajo, to pa so davčne oaze. S komisarjem Pierrom Moscovicijem smo v 
tem mandatu uspeli vsaj oblikovati seznam davčnih oaz za tretje države in v evropskem parlamentu smo sprejeli vrsto 
priporočil. 
Priporočila še niso dosežek. Vse to ni nepričakovano, odhajajoči predsednik Evropske komisije je Jean-Claude Juncker, 
nekdanji finančni minister in premier Luksemburga, ene največjih davčnih oaz.  
Prišli smo vsaj do priporočil, zdaj pa so na vrsti evropske vlade, ki morajo imeti politično voljo, da nekaj naredijo. Te žal ni 
veliko. 
Kako ocenjujete delo vodje Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja?  
Minus tri. 
Skoraj dobro torej.  
Prišel je čas, da odide. Junckerja poznam še iz obdobja, ko sem bila novinarka, več kot osemnajst let. Bil je Evropejec, želel si 
je povezano in močno Evropo, včasih je bil bolj socialdemokrat kot konservativec. Tako je bilo nekoč, a v zadnjih letih se je 
začelo kazati, da ga je dolga politična kariera načela, utrudila. Izgubil je nekdanje vizionarstvo, žal tudi del razsodnosti. To se 
je pokazalo v primeru razsodbe arbitražnega sodišča, ko je stopil na stran političnega zaveznika hrvaškega premierja Andreja 
Plenkovića, namesto da bi se, kar je za predsednika Evropske komisije edina možnost, postavil na stran mednarodnega 
prava. 
Ni vse slabo. Poglejte mlade – njih zanimajo drugačne politične teme, zanima jih prihodnost, ne pa nacionalne razlike ali 
razhajanje, zanima jih povezovanje. 
Tudi v Sloveniji ima Juncker kakšnega političnega zaveznika, ki nasprotuje odločitvi arbitražnega sodišča.  
Slovenija pri stvareh strateškega interesa na mednarodnem parketu ne zna nastopati poenoteno. Hrvati so pri tem bolj 
spretni; morda se doma prepirajo, morda so doma nacionalisti, a ko pridejo v Bruselj, nastopajo z enim jezikom. Zato so v 
prednosti. 
Če Juncker ni več evropski vizionar, kdo potem je? Kakšen človek naj bi, izpustiva Fransa Timmermansa, vodilnega 
kandidata vaše stranke, vodil novi evropski projekt?  
Ideja združene Evrope, ideja Roberta Schummana, Konrada Adenauerja in drugih državnikov je bila res nekaj velikega. Je 
zagotovilo miru. Če torej, kot pravite, izpustiva Fransa Timmermansa, ne vem, ali imamo danes v politiki evropskega 
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voditelja, ki bi razmišljal tako velikopotezno, ki bi razmišljal o prihodnosti. Ni pa vse slabo. Poglejte si mlade, njih zanimajo 
drugačne politične teme, zanima jih prihodnost, ne pa nacionalne razlike ali razhajanje, zanima jih povezovanje. Dobro 
vedo, da je mogoče krizo podnebnih sprememb rešiti le s sodelovanjem vseh držav. Leta 2001 sem prišla v Bruselj kot 
novinarka in teh let vstopanja se spominjam kot časa velikega entuziazma. Zdelo se nam je, da smo Slovenci postali 
Evropejci, bili smo zgodba o uspehu, vsi so nas poznali, postavili so nas na zemljevid, padle so meje, ljudem so se uresničile 
sanje. Danes je drugače, preveč je skepse, preveč nejevolje, a sama še vedno verjamem v projekt povezane Evrope. Morda 
je Evropa danes v krizi, a še vedno živimo v prostoru, ki je varen, ljudje pa živijo relativno dobro. Evropski projekt je 
utemeljen na svobodi in demokraciji, na solidarnosti, na vladavini prava, na ideji o človekovih pravicah. Te stvari niso 
samoumevne in ohraniti jih moramo tudi za prihodnje generacije. 

• Kaj nam o današnji Evropi povedo dogodki pred 30 leti. Uredništvo. Mladina, Ljubljana, 22. 5. 2019   
V petek bo potekala razprava o kulturi in mejah 
https://www.mladina.si/.../kaj-nam-o-danasnji-evropi-povedo-dogodki-pred-30-leti/ 
 

 
Slika: Prva etnična delavnica - Žabnice Kanalska dolina 1989: ob pokojnih prof. Bratini in prof. Vladimirju Klemenčiču so 
prepoznavni Avguštin Malle (SZI Celovec), Miran Komac in Nada Vilhar od INV in Majda Kaučič-Baša (SLORI), ki bodo prav 
tako sodelovali na petkovem seminarju. Foto: © arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja 
 
V petek, 24. maja, ob 9.40 sledi zadnji od seminarjev, ki so skozi leti 2018 in 2019 potekali v okviru Kinoateljejevega projekta 
Zaupati čez mejo: Darko Bratina med sociologijo in filmom, katerega namen je spodbuditi poglobljeno spoznavanje osebe in 
dela Darka Bratine. Tema tokratnega seminarja je Kultura in meje, s podnaslovom Čezmejno raziskovanje etničnosti 
(Etnične delavnice štirih inštitutov 1989-1990). 
Seminar bo potekal v prostorih Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer bodo gostje predstavili izkušnjo "etničnih 
delavnic štirih inštitutov" narodno-manjšinskih inštitutov od Ljubljane (Inštitut za narodnostna vprašanja – INV) do Trsta 
(Slovenski raziskovalni inštitut Trst – SLORI), Celovca (Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu – SZI ) in Rovinja (Središče za 
zgodovinska raziskovanja - Centro per le ricerche storiche - Centar za povijesna istraživanja - CRS), ob koncu 80. let 
preteklega stoletja, ko je še bila "železna zavesa". 
Seminar je posvečen aktualizaciji strokovno-povezovalne izkušnje "čezmejnih delavnic" narodno-manjšinskih inštitutov v 
štiridržavni presečni regiji (Slovenija, Avstrija, Italija, Hrvaška) pred 30 leti, ki je še kako pomembna in potrebna v današnji 
Evropi z novimi zidovi in pregradami, še prej kot zgodovinskimi, gospodarskimi in idejnimi. 
Seminar je posvečen aktualizaciji izkušnje pred 30 leti, ki je še kako pomembna in potrebna v današnji Evropi z novimi zidovi 
in pregradami, še prej kot zgodovinskimi, gospodarskimi in idejnimi. 
Seminar se bo začel z ogledom filma Zamejci (1989) režiserja Andreja Mlakarja, etnografskim portretom kulturnega in 
družbenega življenja Slovencev v Italiji, za katerega je scenarij prispeval Bratina. To bo iztočnica za nastope inštitutov, 
prijateljev in sogovornikov prodornega družboslovca in politika, ki je bil za tri mandate izvoljen v italijanski senat (1992–
1997). Poleg predstavnikov INV-ja, direktorice Sonje Novak-Lukanovič in Mirana Komaca, Kinoateljeja, predsednika Aleša 
Doktoriča in Davorina Devetaka, ter avtorja filma Andreja Mlakarja, bodo sodelovali predstavniki ostalih inštitutov, 
sociolingvistka Majda Kaučič-Baša, arhitekt Danjel Jarc, sociolog in politolog dr. Darko Štrajn, urednik revije 2000, Peter 
Kovačič Peršin, in drugi. Seminarja se bodo udeležili tudi senatorka Tatjana Rojc, evropski poslanec Lojze Peterle (če mu bo 
uspelo zaradi evropskih volitev), predsednika manjšinskih organizacij SKGZ Ksenija Dobrila in SSO Walter Bandelj. 
Seminarje, ki jih financira Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, organizira društvo Kinoatelje iz Gorice v sodelovanju 
z ljubljanskim Inštitutom za narodnostna vprašanja. 
  

https://www.mladina.si/.../kaj-nam-o-danasnji-evropi-povedo-dogodki-pred-30-leti/
https://www.mladina.si/.../kaj-nam-o-danasnji-evropi-povedo-dogodki-pred-30-leti/
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Reporter,  Ljubljana 

• Prepovedane muslimanske rute /Aleš Žužek. – št. 20, 20.05.2019, str. 14 

• Kolegi iz drugih strank niso moji sovražniki, ampak tekmeci in partnerji : Ljudmila Novak, vodilna kandidatka 
NSI : intervju / Igor Kršinar. – št. 20, 20.05.2019, str. 28-33 

• Vsakdanjik z migranti na Ilirskobistriškem /Biserka Karneža. – št. 20, 20.05.2019, str. 40-45 
 

• Salvini v Milanu gosti zaveznike, med njimi ni Orbana. STA. Reporter, Ljubljana, 18. maj 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/salvini-v-milanu-gosti-zaveznike-med-njimi-ni-orbana-703295 
 

 
Slika: Matteo Salvini. Foto: Reuters  
 
Vodja italijanske Lige Matteo Salvini bo danes popoldne v Milanu gostil srečanje skrajno desnih strank. Med udeleženci 
srečanja na vrhuncu kampanje pred evropskimi volitvami bo vodja francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine 
Le Pen, ne bo pa madžarskega premierja Viktorja Orbana, s katerim se je Salvini sestal pred kratkim. 
Po napovedih se bodo srečanja udeležili predstavniki 12 strank - ob Salvinijevi Ligi in Nacionalnem zboru Le Penove bodo v 
Milano prišli tudi predstavniki nemške Alternative za Nemčijo (AfD) in avstrijskih svobodnjakov (FPÖ). Pričakujejo tudi Prave 
Fince, predstavnike Stranke danskega naroda, člane nizozemske PVV Geerta Wildersa, stranke Vlaams Belang, ki se zavzema 
za neodvisnost Flandrije, estonske protiturške stranke Ekre, češke stranke Svoboda in neposredna demokracija (SPD) Tomia 
Okamure, slovaške stranke Sme Rodina in bolgarske Volje. Polovico strank naj bi zastopali njihovi vodje. 
Evropske skrajno desne stranke želijo po evropskih volitvah konec prihodnjega tedna oblikovati "superskupino" v 
Evropskem parlamentu in v njem postati tretja največja skupina. Stranke sicer niso enotne in imajo različna stališča, 
nekatere pa so tudi bolj radikalne od drugih. 
Salvini, ki je tudi italijanski notranji minister, je pred srečanjem v petek sedanje politične elite označil za največje sovražnike 
Evropske unije ter pozval k "Evropi narodov, ki sodelujejo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Salvinijev cilj je, da bi pristojnost na področjih trgovine, kmetijstva in proračunske discipline, ki je zdaj v rokah EU, vrnil 
državam članicam, unija pa bi imela skupno politiko glede migracij, predvsem pri vračanju migrantov iz Evrope v njihove 
domovine. 

• Avstrijski predsednik Van der Bellen za predčasne volitve v začetku septembra. STA. Reporter,  19. maj 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/avstrijski-predsednik-van-der-bellen-za-predcasne-volitve-v-zacetku-septembra-703426 
 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je po srečanju s kanclerjem Sebastianom Kurzem danes na Dunaju zavzel 
za čimprejšnje predčasne volitve. Te naj bi bile v začetku septembra, za zdaj pa še ni znano, v kakšni sestavi bo do takrat po 
odstopu podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja delovala vlada, poroča časnik Der Standard. 
Na vprašanje, ali bodo ministri iz vrst Strachejevih svobodnjakov, vključno s spornim notranjim ministrom Herbertom 
Kicklom, do volitev ostali v vladi, Van der Bellen in Kurz po srečanju namreč nista odgovorila. Prav tako ni znano, kdo bi 
lahko nasledil Stracheja na položaju podkanclerja. 
"Želim si predčasnih volitev v septembru, po možnosti v začetku meseca," je dejal Van der Bellen. Datum bodo določili v 
prihodnjih tednih, predsednik pa se bo o tem posvetoval s strankarskimi voditelji. 
Kurz je dejal, da predčasne volitve "niso bile zaželene, so pa nujne". Dodal je, da bo poskušal ugotoviti, kdo točno stoji za 
videoposnetkom, ki je inkriminiral Stracheja. 
Kancler želi do volitev, kot je izjavil, "povsem v miru" nadaljevati delo, skupni cilj pa da je "zagotoviti maksimalno 
stabilnost", poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 

• Kolegi iz drugih strank niso moji sovražniki ampak tekmeci in partnerji. Intervju: Ljudmila Novak. Pogovarjal se 
je: Igor Kršinar. Foto: Primož Lavre. Reporter, 20. maj 2019, št. 20, letnik 12, str. 28 -33 

Ljudmila Novak,  vodilna kandidatka NSI na evropskih volitvah 
 

https://reporter.si/clanek/svet/salvini-v-milanu-gosti-zaveznike-med-njimi-ni-orbana-703295
https://reporter.si/clanek/svet/avstrijski-predsednik-van-der-bellen-za-predcasne-volitve-v-zacetku-septembra-703426
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Slika: Ljudmila Novak,  vodilna kandidatka NSI na evropskih volitvah. Foto: Primož Lavre 
 
Donedavna predsednica NSI Ljudmila Novak pojasnjuje, v čem se bo kot evropska poslanka razlikovala od kolegov v SDS, ki so 
prav tako člani Evropske ljudske stranke. Pogovarjali smo se tudi o odnosih med strankama, zakaj se ni udeležila Zbora za 
republiko in zakaj Janezu Janši kljub zmagi na državnozborskih volitvah ni uspelo sestaviti koalicije. .Premier Marjan Šarec 
vlada v letih debelih krav, za končno oceno njegove kompetentnosti pa bo treba počakati do konca mandata. Protestnega 
shoda v Črnomlju se ni udeležila, vendar od vlade pričakuje, da bo poskrbela za varnost meje in državljanov, ki živijo ob njej. 
Kot evropska poslanka se bo zavzemala za varnost v EU in čim boljše varovanje zunanjih meja. Razložila je tudi zadnje 
dogajanje v Evropski ljudski stranki in zakaj so te evropske volitve prelomne. 
V Evropskem parlamentu ste bili poslanka že v mandatu od 2004 do 2009, ko so v njem prvič sodelovali poslanci iz Slovenije. 
Vam je bilo tako lepo, da se želite vrniti? 
Če želiš delo evropskega poslanca opravljati resno in odgovorno, je to predvsem naporno in stresno delo. Zagotovo pa je bila 
izkušnja mojega prvega mandata neprecenljiva, saj mi je dala širino. Takrat sem prišla v Bruselj direktno iz lokalne politike. 
Kar hitro sem se vključila v delo, priznam, da sem v njem tudi zelo uživala. Predvsem pa sem dobila politično širino, ki mi je 
koristila tudi pri delu v slo-venskem parlamentu. Ravnam se po tem, da moji kolegi v parlamentu iz drugih političnih strank 
niso moji sovražniki, ampak tekmeci in partnerji, zato skušam z njimi imeti normalne človeške odnose. 
Pred 15 leti je lista NSI celo zmagala, njen vodilni kandidat je bil Lojze Peterle, ki je bil nato še dvakrat evropski poslanec. 
Tokrat nastopa na tretjem mestu evropske liste, vi pa ste na prvem. Se ne bojite, da vas bo prehitel s prednostnimi glasovi? 
Tega se ne bojim. Vsak kandidat na naši listi ima svoje prednosti in izkušnje, zato imam največjo konkurenco prav na listi NSI. 
Vsak ima pravico nabirati prednostne glasove. Lojze Peterle nas je v zadnjih 15 letih dobro zastopal v Evropskem parlamentu, 
zato ga marsikdo še vedno vidi na tem položaju. Prav je, da kandidira, zelo se trudi v kampanji. Če mu bodo volivci dali več 
prednostnih glasov, bo izvoljen, sicer pa bo kdo drug. 
Tudi odnosi med SDS in NSI so bili takrat odlični, zdaj pa bi to težko trdili. Obe stranki sta članici Evropske ljudske stranke. 
V čem se bo vaše delovanje v Evropskem parlamentu razlikovalo od sestrske stranke? 
Načela in delovanje NSI se že vseskozi razlikujejo od neke druge stranke. V tem je tudi čar, da smo različni, da imajo ljudje 
večjo možnost izbire. NSI deluje v duhu prvotnih krščanskih demokratov, ki so želeli Evropo povezati z dialogom, spodbujali 
so sodelovanje, zavzemali so se za mir, enakopravnost velikih in malih narodov. Mi se držimo teh načel v slovenski in evropski 
politiki, smo za sodelovanje, dialog in iskanje najboljših rešitev, ne pa za izključevanje. Politika mora delati za vsakdanjega 
človeka in ne za neke parcialne interese. V to verjamem z vsem srcem. 
Prejšnji teden je nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pottering ločeno obiskal vašo stranko ter skupno 
listo SDS in SLS. Zakaj ni bilo mogoče organizirati vsaj skupnega kosila vseh slovenskih članic z gostom iz Evropske ljudske 
stranke? 
Na skupnem kosilu je, kolikor vem, bil tudi Lojze Peterle, jaz pa sem bila tisti dan na terenu z našim volilnim kombijem. 
Gospoda Potteringa, ki ga zelo cenim in dobro poznam še iz časov, ko je bil predsednik Evropskega parlamenta, smo gostili 
na sedežu stranke, kjer se je srečal tudi s kandidati naše liste. Izmenjali smo poglede glede prihodnosti EU, Evropskega 
parlamenta, Evropske ljudske stranke in našega programa. Zato smo bili veseli, da si je vzel čas za obisk pri nas. 
V SDS so vam očitali, da se niste udeležili javne tribune Zbora za republiko, na kateri je bil tudi Pottering, nastopali pa ste 
na skupnih prireditvah s stranko SD. Kako odgovarjate na to? S stranko SD nisem nastopala na nobeni skupni prireditvi. To 
so ponovno zlonamerna podtikanja, ki sem jih deležna že nekaj let. Naj na tem mestu poudarim, da ostajam zvesta svojim 
vrednotam ter v ospredje postavljam pravičnost in resnico, to bom upoštevala tudi v Bruslju, če bom izvoljena. Ko je naš volilni 
kombi obiskal nogometni turnir, ki ga je organizirala dijaška organizacija, na njem pa je sodeloval tudi podmladek NSI, smo se 
kandidati za evropske volitve skupaj fotografirali. V tem ne vidim nič čudnega ali spornega, ker smo vsi tekmeci, nismo pa 
sovražniki. Propagandni portali objavljajo domnevno sporne slike, stare že nekaj let, da bi me naredili za levičarko. Fotografija 
s Tanjo Fajon je dokaz za to, da sem levičarka, čeprav je bila narejena na soočenju dvojic za časopis Večer. Zbora za republiko 
pa se nisem udeležila, ker je to vendarle strankarski zbor SDS. Vsakdo se odloča, ali bo šel na taka zborovanja ali ne. Tam pa 
menda takšni »levičarji«, kot naj bi bila jaz, niso zaželeni. 
 
Ste bili povabljeni na kakšno soočenje na Janševo televizijo? Tam sta nastopila Zmago Jelinčič in Tanja Fajon ter se soočila 
z Milanom Zverom. 
Vabilo smo prejeli. Naš volilni štab želi zagotoviti prisotnost v medijih vsem kandidatom na listi, zato je bila sprejeta odločitev, 
da tja pošlje gospoda Francija Demšarja, vendar so ga na žalost zavrnili. 
Janez Janša se je po tviterju hvalil, da vam je posodil Žiga Turka. Ali ne bi bilo bolje, če bi prestopil v vašo stranko? 
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Takšnemu cinizmu se vedno bolj le še nasmiham. Razumem, da je kdo prizadet, ker mu kakovostni kadri odhajajo drugam. 
Vsak pa se mora sam vprašati, zakaj je tako. Ne preseneča me, da se Žiga Turk ne more več v celoti poenačiti s politiko te 
stranke. Povedal pa je, da če bo izvoljen na naši listi, bo postal tudi član NSI. Je odličen kandidat, ima ugled v  Sloveniji, 
določena skupina ljudi sledi njegovim tvitom in kolumnam, zato sem vesela okrepitve z njim. 
Dolgo se je špekuliralo, ali bo na evropskih volitvah nastopil tudi Janez Janša. Zakaj se po vašem ni odločil za kandidaturo? 
To je pač njegova osebna odločitev. 
Znano je, da ste med sestavljanjem koalicije javno nasprotovali izvolitvi Janeza Janše za mandatarja. Takrat so potekali 
pogovori o koaliciji SDS, NSI, SMC in SAB. Ste vi preprečili desnosredinsko vlado? 
Nikakor ne. Svoje mnenje v zvezi s tem sem že velikokrat povedala, ker so zdaj aktualne evropske volitve, se mi ne zdi 
potrebno, da bi se vračali nazaj in komentirali stvari, ki so se dogajale v preteklosti. 
Vam je verjetno znano, zakaj Janši ni uspelo sestaviti vlade? 
Očitno ni zbral zadostnega števila glasov v državnem zboru. 
Bi jo lahko sestavil kdo drug iz njegove stranke? 
V teh časih se večkrat spomnim na besede svojega očeta, ki je pravil, da funkcije pridejo in gredo, a dejanja so tista, ki ostanejo. 
Ljudem olajšati življenje s pravilnimi in pogumnimi ukrepi, ki bi ljudem vrnili varnost in pravičnost, je, po mojem prepričanju, 
bolj pomembno od vprašanja, kdo naj vodi vlado. Žal pa nekateri mislijo in delajo drugače. 
Marjan Šarec je bil za predsednika vlade izvoljen s 55 glasovi poslancev. Poleg šestih strank sta ga podprla še oba poslanca 
manjšin ter še nekdo iz opozicije. Večkrat je slišati, da ste bili vi ta dodatni glas? 
No, ker sem takšna namigovanja že prej slišala, sem v smehu svoji poslanski kolegici pokazala glasovnico, na kateri je bilo 
jasno vidno, da sem obkrožila »proti«. Očitno je nekdo želel iz mene narediti grešnega kozla. Čeprav sem svoje glasovanje 
takoj pojasnila, nekateri še sedaj širijo to laž, da bi me diskreditirali. 
V državnem zboru ste bili zelo kritični, ko ste Šarcu očitali, da je zamudil priložnost, da bi govoril v Evropskem parlamentu. 
On vam je odvrnil, zakaj pa NSI ni izkoristila možnosti, da bi bila v njegovi vladi. Ali NSI ni šla v koalicijo zaradi osebnih 
zamer Mateja Tonina do Marjana Šarca? 
Mislim, da ne gre za osebne zamere. Tako se je pač stranka na koncu odločila, ko se je tehtalo razloge za in proti. Vendar to 
ni razlog, zakaj gospod Šarec ni izkoristil priložnosti in šel v Evropski parlament. Naredil je veliko napako in zamudil priložnost, 
da bi tam povedal svojo vizijo o prihodnosti Evrope, kar se je od njega pričakovalo. Izgovor ne more biti niti to, da malo 
poslancev sedi v parlamentu, kajti če je govornik zanimiv, ima dobre ideje in dobro nastopa, se parlament kar hitro napolni z 
novimi poslušalci. Poslanci pa spremljajo dogajanje tudi preko zaslonov v svojih pisarnah. Lahko bi opozoril tudi na to, da se 
ne strinja z izjavami predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. Lahko bi bil celo kritičen do Evropske komisije, ki 
ni odločno zahtevala od Hrvaške, da izpolni razsodbo arbitražnega sodišča. Skratka, vse te možnosti so bile, pa jih je žal 
zamudil. Sama sem bila tudi presenečena, da ga je moje, sicer pričakovano vprašanje tako vznemirilo, da je bil celo nesramen, 
pa ne samo do mene, ampak tudi do evropskih poslancev. Poslanci lahko marsikaj neprijetnega sprašujemo ali komentiramo, 
a predsednik vlade si vendarle ne sme pri-voščiti takšnih nesramnih odgovorov. To ni nivo predsednika vlade. 
Kako ocenjujete pol leta Šarčeve vlade? Poslovili so se štirje ministri, dosegla je sporazum s sindikati, reforme pa nobene. 
Je Šarec talec Luke Mesca ali celo samega sebe? 
Čas pokaže vse prednosti in pomanjkljivosti. Da ima trenutno sorazmerno visoko javno podporo, je razlog v tem, da ima srečo. 
Vlado vodi v letih debelih krav, ko imamo dobro gospodarstvo, ko še ni krize. Ali bo resnično dober predsednik vlade, se bo 
pokazalo ob koncu mandata ali čez nekaj let, ko se bo videlo, kaj smo zamudili. Vemo, da je pokojninska reforma potrebna in 
bodo potrebni določeni ukrepi. Še slabše je na področju demografije. Zakon o dolgotrajni oskrbi vlada pripravlja že nekaj let, 
a še ni prišel v parlament, medtem pa imajo ljudje velike težave pri zagotavljanju sredstev za oskrbovanje starejših ljudi, ki jih 
je čedalje več in so primeri čedalje težji. Ta vlada je tudi povečala sredstva za delovanje javnega sektorja oziroma države. Na 
področju financiranja občin pa so po mojem mnenju župani prehitro podpisali sporazum z vlado, kajti sledilo je povišanje plač 
v javnem sektorju, ki je izničilo povečanje sredstev za občine, zato so te celo v slabšem položaju kot prej. Imajo celo manj 
sredstev za razpolago za svoje investicije. Zaradi povišanja minimalne plače so se podražile nekatere storitve v javnem 
sektorju, denimo oskrba v vrtcih in domovih za ostarele, to vsekakor ni bil dobro premišljen ukrep. Nekateri so padli v višje 
davčne razrede. To so na videz všečni ukrepi, ki pa niso pripomogli k boljšemu življenju ljudi. 
 
Se vam zdi, da je Šarec dovolj kompetenten za predsednika vlade? 
Šarec kot predsednik vlade po mojem mnenju še ni pokazal velikih kompetenc, vendar bodo končne ocene zna¬ne na koncu 
mandatu, ko se bodo vi¬dele posledice njegovega vladanja. V politiki imajo zadnjo besedo ljudje na volitvah. 
Ne pričakujete predčasnih volitev ali spremembo v vladi še v tem mandatu? 
Glede na izkušnje v zadnjih letih menim, da vlada prav do konca ne bo zdržala, ampak se bo v nekem trenutku  koalicija 
razpustila, ker bo vsak pričakoval boljši rezultat na volitvah. Zato ne verjamem, da bo zdržala štiri leta. 
Precej manj odločen kot v odnosih do koalicijskih partnerjev je Šarec pri varovanju meje. Verjetno se incident v Beli krajini, 
migranti so ugrabili domačina in se z njegovim avtomobilom odpeljali proti Italiji, ne bi zgodil, če bi bila povsod ob Kolpi, 
kjer je to mogoče, panelna ograja. Kolikor slišim, so naročene in bodo postavljene dodatne varovalne ograje. 
Žal jih potrebujemo, ker migranti nezakonito prihajajo, kjer je kakšna luknja in meja ni dobro varovana, pridejo v Slovenijo. 
Zaradi tega nepopolnega varovanja imamo policijski nadzor na avstrijski meji, čeprav smo znotraj schengna. Prebivalci ob meji 
opozarjajo, da je teh prehodov veliko in da jih je strah, sploh če so sami. Ta opozorila bi morala vlada vzeti resno in zaščititi 
ljudi ob meji z vsemi možnimi sredstvi. 
Verjetno pa problema nezakonitih migracij ne bomo mogli rešiti brez EU. Kaj bi morali storiti v EU, da bi se ustavil pritisk 
migrantov iz Afrike in z Bližnjega vzhoda na Evropo? Kaj lahko storite vi kot evropska poslanka? Kot evropska poslanka se 
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bom zagotovo zavzemala za varnost v EU in za čim boljše varovanje zunanjih meja. Tudi v programu Evropske ljudske stranke 
je predvidenih 10.000 več oseb za agencijo Frontex za okrepljeno varovanje zunanjih meja EU. Program ELS predvideva tudi 
ustanovitev evropske varnostne agencije po zgledu FBI, ki bo spremljala varnostne grožnje in zbirala informacije v zvezi s 
terorizmom, kriminalom, tihotapljenjem itd. Ves čas se zavzemam za to, da bi pomagali ljudem v stiski. EU je tudi največja 
donatorica v Afriki in gmotno pomaga prebivalcem, da bi si tam ustvarili boljše delovno okolje, da jim ne bi bilo treba zapustiti 
domov. Tudi mednarodne organizacije, kot so OZN in podobne, bi morale bolj pomagati ljudem, ki jih pestijo državljanske 
vojne, lakota in revščina. Sem pa proti vsakim nezakonitim migracijam, saj imamo zakone in predpise, ki jih moramo 
spoštovati. Tudi Slovenija ima veliko delovnih migrantov, ki jih potrebujemo, ker ni dovolj delavcev za različna dela. Migracije 
pa morajo biti nadzorovane. Države morajo imeti svojo migracijsko politiko in ne smejo dovoliti, da prihaja do nezakonitih 
prehodov meje oziroma dajati potuho raznim tihotapcem, ki služijo na račun ubogih ljudi. 
Na protestnem shodu v Črnomlju vas ni bilo videti. Zakaj se ga niste udeležili? 
Takšnih shodov se po navadi ne udeležujem, sem pa javno podprla prebivalce ob meji, da jih predsednik vlade ne sme 
ignorirati, ampak jih mora spoštovati in poslušati njihove izkušnje, potrebe in bojazni. Na to sem tudi sama večkrat opozarjala. 
Bo zaradi vse več migrantov in nedavne ugrabitve zrasla priljubljenost populističnih strank? Kakšne so po vašem možnosti 
Zmaga Jelinčiča in Bernarda Brščiča, da se prebijeta v Evropski parlament? 
Ves čas zagovarjam varnost v Evropi, dobro varovanje zunanjih meja, tudi slovenske meje. Prav zaradi populistov, 
nacionalistov, ekstremistov so te evropske volitve zelo pomembne, ker bodo vplivale na to, v katero smer bo šla EU v 
prihodnosti. Ali se bodo države zaprle, postale egoistične, obtoževale druga drugo ali pa bodo skupaj reševale probleme, ki 
jih imamo, bodisi zaradi krize v drugih državah EU, bodisi zaradi globalne tekme, bodisi zaradi globalnih okoljskih problemov. 
Pomembno je, da Evropa rešuje te probleme skupaj, ker je močnejša in boljša. Zaradi sistema odločanja in iskanja konsenza 
so postopki predolgi in nekaj časa traja, da pride do odločitve. Kljub temu menim, da je nujno potrebna enotna Evropa. Upam, 
da takšni ekstremisti in populisti ne bodo imeli prevladujoče večine v prihodnjem Evropskem parlamentu. 
 
Se tudi SDS s svojo protimigrantsko retoriko približuje omenjenim populističnim strankam? Navdušujejo se nad Viktorjem 
Orbanom in Matteom Salvinijem, a še vedno podpirajo Manfreda Webra za predsednika Evropske komisije. 
Tako to stranko dojemajo mnogi državljani Slovenije. 
Orban je odrekel podporo Webru in se povezal s Salvinijem. Pričakujete, da bo Evropska ljudska stranka izključila iz svojih 
vrst Orbanovo stranko Fidesz? Za zdaj je njen status v ELS zamrznjen. 
Zdi se mi dobro, da je članstvo v ELS zamrznjeno, kajti če bi bil Orban izključen, bi bilo zagotovo to povezovanje še hitrejše in 
močnejše. Glede na to, da ima svoje medije v več evropskih državah, povezovanje s takšnimi populisti in ekstremisti lahko 
vodi do prevladujoče struje, ki lahko pripelje do razpada EU. Vendarle se mi zdi dobro, da se je ELS odločila za zamrznitev 
članstva in da se z Orbanom še pogovarja. V nekaterih točkah ima Orban tudi prav, na primer v tem, da je Evropa delno 
pozabila na svoje vrednote in korenine in na družino. Ne podpiram pa, prav tako kot tudi ELS ne, ekstremizma in populizma, 
ampak politiko dialoga, dogovarjanja, sodelovanja, iskanja skupne prihodnosti, ki temelji na varnosti in pravičnosti. 
Vi ste se v tem sporu odločno postavili na Webrovo stran, tudi do Orbana ste zelo kritični. Kaj pa bi njegova izključitev 
oziroma njegov odhod iz ELS pomenil za SDS? 
NSI je podprla Manfreda Webra kot prvega kandidata Evropske ljudske stranke, ker menimo, da je izkušen politik, čeprav 
sorazmerno mlad, da je človek dialoga, poguma in medsebojnega spoštovanja, predvsem pa ima vizijo o prihodnosti EU, ki 
temelji na demokraciji. Takšno politiko podpiramo tudi v NSI. 
Se strinjate z Vinkom Gorenakom, da bi moral Weber oblikovati uravnoteženo koalicijo v Evropskem parlamentu in da bi, 
če ELS s socialisti ne bi dobila večine, namesto liberalcev moral v koalicijo povabiti konservativce? 
Saj uradne koalicije v Evropskem parlamentu ni, ampak se odločitve sprejemajo glede na posamezne projekte, zakonodajo 
oziroma druge dokumente, ki jih obravnava ta parlament. Glede na to se politične skupine med seboj povezujejo. Iz preteklih 
izkušenj vem, da je pri določenih zadevah ELS bolj sodelovala z liberalci, pri nekaterih točkah s socialisti, morda pri posameznih 
zadevah tudi s katero drugo politično skupino. To povezovanje je odvisno predvsem od posameznega projekta oziroma 
primera. Te tri največje skupine (ELS, socialisti in liberalci) so nekako tiste temeljne stranke znotraj Evropskega parlamenta, 
ki se naj-večkrat povezujejo in sklepajo kompromisne rešitve. Največja nevarnost pa bi bila, če bi se zunaj teh treh skupin 
okrepile populistične skupine, ki s svojo agresivnostjo spodbujajo razpad EU in ne skupne prihodnosti. 
Odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bi kot svojo naslednico najraje videl nemško kanclerko 
Angelo Merkel. Vam je ta ideja blizu? 
Tokrat Jean-Claude Juncker ne bo imel odločilne besede pri izbiri predsednika Evropske komisije. NSI Junckerja ni podprla na 
kongresu ELS pred petimi leti, ampak je bil naša izbira za predsednika Evropske komisije Michel Barnier, ki je zdaj vodil 
pogajanja o brexitu. Manfred Weber je bil potrjen kot najbolj primeren kandidat, zdaj tudi mi stojimo za njim. Ne verjamem, 
da bo nemška politika kar tako spreminjala svoje odločitve. 
Z Merklovo na čelu Evropske komisije bi dobili močnejšo EU. Prav pri tem je največ nesoglasij glede prihodnosti EU. Bi se 
morala Evropa še bolj povezati ali bi morale članice imeti močnejšo vlogo? 
Merklova je bila že med predsednikovanjem Barrosa neformalna voditeljica EU in je imela glavno besedo. Največkrat sem jo 
podpirala, razen ko je z neposrečeno izjavo pripomogla k navalu migrantov. To je bila velika napaka. Sicer je bila zelo modra 
voditeljica in je pripomogla k temu, da je Evropa vedno znova premagovala krize in tudi z njeno pomočjo sprejela dobre 
rešitve. Članice imajo že zdaj pomembno vlogo, saj odločitev ne sprejema Evropska komisija, ampak svet ministrov EU. 
Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji držav ah vlad, daje smernice, Evropska komisija pripravi zakonodajo, ministri to 
sprejemajo, soodloča pa Evropski parlament. Doseganje soglasja je zelo zahtevno, ker imajo države članice večkrat različna 
stališča. Menim, da bi morala EU ohranjati bistvene točke svojega delovanja - štiri temeljne svoboščine (prost pretok oseb, 
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blaga, kapitala in storitev), v določenih točkah pa članicam puščati svobodo. Denimo pri migrantski politiki bi morala vse 
narediti za varovanje skupne meje, koliko migrantov bo neka država sprejela, pa naj bo odločitev posamezne države. Države 
morajo ohranjati svojo identiteto, tudi nacionalno politiko, pomembno je, da se skupaj odločamo o stvareh, ki so pomembne 
za medsebojno sodelovanje, varnost, napredek, tudi skupna zunanja politika bi morala biti bolj enotna. 
 
Kako se bo po vašem razpletla zgodba z brexitom? 
Želim si, da bi šli Britanci vnovič na referendum in se na njem odločili, da ostanejo v EU. Vendar je to njihova svobodna 
odločitev. Vidi se, da je ključno vlogo za njihovo odločitev za odhod iz EU odigrala propaganda populistov. Mučno pa je, ker 
zdaj odhajanje iz EU traja toliko časa in nas vse obremenjuje. Britanci so se začeli zavedati, kaj vse bodo z izstopom iz EU 
izgubili, zato tudi nihče noče prevzeti te odgovornosti. Verjetno se bo vlada zamenjala in bodo sprejete nove odločitve. Zdaj 
bodo evropske volitve tudi v Veliki Britaniji in upam, da se bodo stvari dobro razpletle. Brexit je dokaz, da nacionalisti in egoisti 
nimajo načrtov za prihodnost, ampak želijo le razdirati. 
Predlagali ste, da bi moral kandidat za evropskega komisarja iz Slovenije najprej dobiti podporo slovenskih evropskih 
poslancev. Obstaja tudi pobuda, da bi evropskega komisarja potrdil državni zbor. Bi podprli tudi to pobudo? 
NSI je predlagala zakon, po katerem naj bi večina izvoljenih evropskih poslancev predlagala komisarja iz Slovenije, ker bi tako 
državljani tudi na evropskih volitvah izrazih neposredno voljo, kakšno politiko v EU si želijo. Podobno kot je »spitzenkandidat« 
politične skupine kandidat za predsednika Evropske komisije, bi tudi znotraj države volivci imeli z evropskimi volitvami večji 
vpliv na izbiro slovenskega komisarja. Zdaj pa se to dogaja zgolj znotraj vladnih strank, kjer poteka boj za prestižne funkcije, 
po našem predlogu pa bi s tem več besede dobili volivci. Ljudem želimo dati vedeti, da njihov glas šteje tudi po volitvah. 
Izvoljeni smo namreč zaradi ljudi. Oni so naši resnični delodajalci. 
Kako ste zadovoljni s Toninovim predsedovanjem NSI? Je stopil v dovolj velike čevlje? 
Stranka ima kredibilen program in je stabilna. Skupaj delamo s polno paro za evropske volitve, saj se zavedamo, da je EU na 
izjemno veliki prelomnici. Ne želimo si ponovitve mračnih časov, ki so jih v Evropi doživeli naši starši. 
Znano je, da je NSI pod vašim vodstvom predlagala zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev. Cerarjeva vlada pa ga je 
podprla in državni zbor sprejel. Smo zaradi tega Slovenci kaj manj razdeljeni glede polpretekle zgodovine? 
Nepokopane žrtve niso več predmet manipulacij, saj je komisija za prikrita grobišča dobila pristojnosti in tudi denar za urejanje 
grobišč. Izdala je tudi obsežno poročilo o tem, koliko dela je bilo opravljenega. Tega sem zelo vesela. Ni potrebe po tem, da  
se manipulira z mrtvimi, ampak je treba dostojno opraviti tisto, kar bi Slovenija že zdavnaj morala narediti. S tem pa 
raziskovanje zgodovine in priznavanje vseh dejstev medvojnih in povojnih pobojev še ni končano. Zgodovinarjem pa tudi ta 
zakon pomaga k odkrivanju resnice. 
 
Fotografija s Tanjo Fajon je dokaz za to, da sem levičarka, čeprav je bila narejena na soočenju dvojic za časopis Večer. Zbora 
za republiko pa se nisem udeležila, ker je to vendarle strankarski zbor SDS. 
Ne preseneča me, da se Žiga Turk ne more več v celoti poenačiti s politiko SDS. Povedal pa je, da če bo izvoljen na naši listi, 
bo postal tudi član NSI. 
Šarec kot predsednik vlade po mojem mnenju še ni pokazal velikih kompetenc, vendar bodo končne ocene znane na koncu 
mandata, ko se bodo videle posledice njegovega vladanja. 
 
Biografija 
Ljudmila Novak se je rodila leta 1959 v Mariboru, otroštvo je preživela na Zgornji Velki v Slovenskih goricah. Na prvi 
mariborski gimnaziji je maturirala leta 1978, nato je študirala na ljubljanski filozofski fakulteti. Diplomirala je iz slovenskega 
in nemškega jezika, leta 1988 je pridobila kvalifikacijo FIBO za delo z gibalno oviranimi osebami. Med letoma 1983 in 1985 
je kot profesorica slovenskega in nemškega jezika poučevala na srednješolskem centru v Murski Soboti, nato leto dni v 
Dekliškem vzgajališču v Višnji Gori, kjer je bila tudi vodja. Od 1986. do 2004. je slovenski in nemški jezik s književnostjo 
poučevala v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku. Leta 2000 je vstopila v Novo Slovenijo od 2001 do 2004 
je bila županja občine Moravče, nato je bila leta 2004 na prvih evropskih volitvah izvoljena za evroposlanko na listi NSI, na 
tej funkciji je bila do 2009. Na drugem rednem kongresu NSI je postala podpredsednica stranke, leta 2008 pa so jo izvolili 
za predsednico. Stranko ji je uspelo vrniti v državni zbor in jo v njem tudi obdržati. Februarja lani je odstopila in svojo 
funkcijo predala Mateju Toninu. 
V državni zbor je bila prvič izvoljena leta 2011, v času druge Janševe vlade je bila ministrica za Slovence po svetu. Na volitvah 
predsednika države leta 2007 je dobila 7,24 odstotka glasov. Je mati treh otrok, Sare, Tilna in Rozale, babica sedmih vnukov 
(dva sta še na poti), z možem Romanom Novakom živita v kraju Imenje pri Moravčah. 
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• Pregon izganjalca fašistov. Peter Jančič. Reporter, Ljubljana, letn. 12, št. 20, 20.5.2019, str. 40 
 

 



128 
 

• Stop priključitvi Primorske. Peter Jančič. Reporter, Ljubljana, letn. 12, št. 20, 20.5.2019, str. 41 
 

 
 

• Horvath med kamni. Peter Jančič. Reporter, Ljubljana, letn. 12, št. 20, 20.5.2019, str. 41 
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• Poslanec Horvath noče odstopiti s funkcije, ki je po mnenju KPK nezdružljiva s poslansko. STA. Reporter, 
Ljubljana, 20. maj 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/poslanec-horvath-noce-odstopiti-s-funkcije-ki-je-po-mnenju-kpk-nezdruzljiva-s-
poslansko-703716 
 
 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je po seji sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti v Lendavi v izjavi za medije povedal, da ni odstopil z mesta predsednika skupnosti. Po njegovem mnenju zakon, na 
katerega se sklicuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja. 
Horvath je odločitev sprejel na podlagi pridobljenih pravnih mnenj. Napovedal je, da bo storil vse, da bo to po pravni poti 
tudi dokazal. 
Horvath je članom sveta sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) predlagal, da naj glasujejo o 
njegovi predsedniški funkciji v svetu, če menijo, da sta funkciji predsednika in poslanca nezdružljivi. Člani sveta niso bili za 
to, ampak so ga podprli praktično vsi, ki so razpravljali. Po njihovih besedah je uspešen predsednik in ima velike zasluge za 
razvoj manjšine. 
V izjavi za javnost je Horvath povedal, da stališče KPK o nezdružljivosti funkcije poslanca in dejavnosti zastopanja druge 
osebe javnega prava, v tem primeru PMSNS, temelji na arbitrarni uporabi določil zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije. 
"Predmetni zakon skladno z načelom subsidiarne uporabe ne velja za poslance državnega zbora, saj nezdružljivost poslanske 
funkcije ureja specialni zakon, tj. zakon o poslancih, ki prepovedi opravljanja funkcije poslanca za zastopanje pravne osebe 
javnega prava ne predvideva," je poudaril Horvath. 
Po njegovem gre za uveljavljeno stališče pravnih strokovnjakov in tudi sodne prakse, o navedenem pa sta se po besedah 
Horvatha izrekla tudi inštitut za ustavno pravo ter upravno sodišče Republike Slovenije. Zaradi navedenega pozivu KPK ne 
bo sledil. 
O tem je Horvath oziroma odvetniška družba, ki ga zastopa, obvestil tudi KPK. 
Poslanec Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava. 
KPK je zato DZ obvestila, da je poslala opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozvala, da mora v 15 dneh 
po prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se 
odreče opravljanju funkcije poslanca DZ. 
KPK je pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do 
aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila 
odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z 
določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno. 
Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi 
komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg 
Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na 
dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni 
pravne podlage. 

• Vsakdanjik z migranti na llirskobistriškem. Biserka Karneža. Foto: Primož Lavre, zasebni arhiv Emila Rojca. 
Reporter, Ljubljana, 20. maj 2019, št. 20, letnik 12, str. 42-45 

Star pregovor pravi, da s štirimi konji ne moreš vsega objezditi. Tako opozarja na pomanjkanje policije ob meji Ivan Ceglar, 
predsednik Krajevne skupnosti Jelšane, kjer se vsak dan srečujejo z ilegalnimi migranti. Skupine so vedno večje, po mnenju 
župana Ilirske Bistrice Emila Rojca pa zbuja največjo skrb to, da policija večino migrantov ujame šele po prijavi občanov iz 
notranjosti, namesto da bi jih zajela že ob meji. 
 

 
Slika: Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc trdi, da skušajo živeti brez ustvarjanja panike, toda dejstvo je, da so se starši že začeli 
bati za svoje otroke. Foto: zasebni arhiv Emila Rojca 
 

https://reporter.si/clanek/slovenija/poslanec-horvath-noce-odstopiti-s-funkcije-ki-je-po-mnenju-kpk-nezdruzljiva-s-poslansko-703716
https://reporter.si/clanek/slovenija/poslanec-horvath-noce-odstopiti-s-funkcije-ki-je-po-mnenju-kpk-nezdruzljiva-s-poslansko-703716
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»Trdijo, da je za varovanje meje na voljo okoli sto policistov, toda koliko od tega jih je dejansko na terenu, glede na to, da so 
mnogi od teh v vodstvu, nekateri so na bolniškem ali rednem dopustu,« se sprašuje Ivan Ceglar, občan Ilirske Bistrice in eden 
od organizatorjev odmevnega protestnega shoda Civilne iniciative za varovano mejo. Meni, da je rešitev lahko zelo enostavna. 
Vemo, da imamo okoli 700 kilometrov meje ter dvesto cest, ki mejijo s Hrvaško. Vsak izmed migrantov, ki gre čez gozdove, 
zagotovo pride na gozdno cesto in nato naprej na druge ceste, kjer jih lahko pričakajo policijske patrulje, seveda pa jih mora 
biti dovolj. 
Akcije na klice občanov 
 
Kaj pomeni, če policija zajame nezakonite migrante šele ob sodelovanju z občani? Kot opozarja župan Ilirske Bistrice Emil Rojc, 
je več kot očitno, da dobršen del migrantov nemoteno prečka občino, saj je občanov, ki so pripravljeni o tem obvestiti policijo, 
dejansko zelo malo: »Imam neuraden podatek, ki mu verjamem, da je bilo od 2500 lani zajetih prebežnikov približno kar 1800 
zajetih šele na poziv občanov. Policija s sedanjimi zakonskimi pooblastili torej neustrezno varuje mejo.« 
Poglavje zase je vračanje migrantov na Hrvaško, saj se jih večina spet vrne: »Neuradno vem, da vrnjene migrante obravnavajo 
na Reki, kjer dobijo nalog za odstranitev iz Hrvaške. Seveda se ne bodo vrnili v Pakistan, od koder jih je največ, temveč bodo 
ponovno poskušali priti čez mejo. Nekatere primejo celo po desetkrat.« Med njimi so večinoma mladi fantje, stari med 18 do 
28 let, žensk in otrok je zelo malo. Rojc pričakuje, da bosta vlada in parlament sprejela zakonodajo, na podlagi katere bo imela 
vojska pooblastila za učinkovito delo. Vlada mora zagotoviti ustrezna sredstva in zadostno število ljudi za varovanje meje. 
 

 
Slika: Policist Marko Žnidaršič skrbi za mobilno policijsko postajo ob meji. Foto: Primož Lavre 
 

 
Slika: Med nadzorom vozil, ki prihajajo s hrvaške strani, policist prejema obvestila domačinov, ki so opazili migrante. Foto: 
Primož Lavre 
 

 
Slika: Na robu obmejne vasi Jelšane smo po nekaj urah prvič opazili osebno vozilo, v katerem sta bila dva slovenska vojaka. 
Vojaki običajno odpotujejo iz Ljubljane ob šestih, okoli osme začnejo obhode po okolici. Ni videti, da bi bili ustrezno 
pripravljeni za srečanje z večjo skupino migrantov. Foto: Primož Lavre 
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Policija prizna skokovito rast 
Kakšni so podatki policije? Kot so nas obvestili s Policijske uprave Koper je bilo od 1. do 16. maja 2019 obravnavanih 308 oseb 
zaradi nedovoljenega prehoda državne meje. Med njimi prevladujejo državljani Pakistana in Afganistana. Obravnavanih je 
bilo tudi 56 kaznivih dejanj s področja ilegalnih migracij in identificiranih 43 osumljencev. Skupaj je bilo 36 privedb 
osumljencev na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku OS Koper, ki je odredil 34 priporov. 
Sicer pa je bilo na tem območju od 1. januarja 2019 do 30. aprila 2019 obravnavanih 814 oseb zaradi nedovoljenega prehoda 
državne meje na kopenski meji s Hrvaško oziroma 52 odstotkov več kot v istem obdobju lani, ko je bilo registriranih 535 
nedovoljenih prehodov. Med najštevilnejšimi so državljani Pakistana, sledijo državljani Afganistana, Alžirije, Turčije in Irana. 
 
Po končanih postopkih je bilo 552 tujcev vrnjenih hrvaškim varnostnim organom, 186 jih je izrazilo namero, da bodo v Sloveniji 
zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom. Od tujih varnostnih organov je bilo v tem obdobju sprejetih 
61 tujcev, od tega 58 iz Italije. 
Bližnja srečanja z mladoletnimi otroki 
 

 
Slika: Ivan Ceglar ob sprehajalni poti, ki so jo uredili domačini, vendar si zdaj po njej ne upajo več sprehajati. Foto: Primož 
Lavre 
Na policiji potrjujejo, da so daleč največ nedovoljenih prehodov meje obravnavali policisti iz PU Ilirska Bistrica. Prav zaradi 
vsega, kar se dogaja na območju te občine, si domačini ne upajo več zahaja- ti v gozd in hoditi po sprehajalnih poteh. Bližnja 
srečanja z migranti so tudi na vratih domov ter ob opravilih na posestvih, pa naj si bo čez dan ali v večernih urah. 
Ivan Ceglar je imel doslej že veliko srečanj z migranti, z njimi se srečujejo njegovi domači. Pred hišo hčerke, ki ima 15-letno 
hči, prav tako je mladoletna sosedova hči, je stalo že petnajst migrantov: »Si predstavljate otroka, ki to vidi pred seboj? Ali se 
mora kaj zgoditi moji vnučki, ki je na poti vsa otrpla srečala migranta? Tu je nekaj kilometrov sprehajalnih poti, ki smo jih lepo 
uredili, vsak dan so se ljudje sprehajali, danes si ne upajo iti nikamor, le če so morda štirje v skupini. Otrok ne smemo samih 
puščati nikamor. Kam smo prišli?« 
Zaprta v hiši s psom 
V nebo vpijoč je primer starejše gospe, ki je Ivana Ceglarja in župana Emila Rojca seznanila, da je, medtem ko je bil njen hudo 
bolni mož v bolnišnici, ostala sama v hiši in je vanjo vzela za zaščito psa. K njej vsak dan prihajajo migranti na vrata, daje jim 
hrano in pijačo, ponoči pa je povsem otrpla zaradi strahu. Ceglar: »Ali si je skoraj osemdesetletni možakar iz Bele krajine mislil, 
da ga bodo sredi dela ugrabili in šest ur vozili v prtljažniku? Ali je to normalno? Naj se to zgodi našim politikom, Šarcu, Pahorju, 
Poklukarju, bomo videli, kaj bodo potem govorili?« 
Župan Emil Rojc pove, da se občani v mestu redkeje srečujejo z nezakonitimi migranti, bilo je le nekaj primerov, da je policija 
sredi mesta prijela katero skupino. Z njimi se najbolj pogosto srečujejo prebivalci na podeželju, torej v vaseh ob meji in v 
Brkinih, kar je še zlasti vznemirljivo, saj so oddaljene od meje tudi do trideset kilometrov. To pomeni, da nezakoniti migranti 
prečkajo občino v celoti, a žal na tej poti povzročajo škodo. 
 

 
Slika: Na divjih odlagališčih, ki jih migranti puščajo za seboj ob meji, so odvrženi celo prazni kovčki, embalaža in ostanki 
hrane. Že večkrat doslej so bili najdeni njihovi dokumenti, pridobljeni v kateri izmed sosednjih držav. Foto: Primož Lavre 
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Kazni za najdene avtomobile v Italiji 
 

 
Slika: Elio Bizjak je doma iz Podtabora. Migranti so mu že dvakrat vdrli v delovno hišo v Šembijah, razbili na njej steklo, 
pojedli hrano in prespali: »V Podtaboru sprašujejo le po hrani. Hočejo le naprej, zanima jih Italija.« Foto: Primož Lavre 
 
Elio Bizjak živi v Podtaboru, pet kilometrov oddaljenim od Ilirske Bistrice: »Migranti dobro vedo, kdaj je policijska akcija. Takrat 
je malo več policije, vojske skoraj ne opazim. Policistov je premalo, je pa težko zaščititi mejo, ker Hrvati niso pošteni.« Doslej 
so mu migranti že dvakrat vdrli v delovno hišico v Šembijah, kjer ima sadovnjak: »Razbili so steklo, pobrali hrano in prespali... 
Vse mogoče se dogaja, ni nam prav, čeprav vemo, da so siromaki. Zadnjič jih je prišlo sedem v Podtabor, vprašali so za hrano 
in smo jim jo dali. Bili so sami mulci, stari med 18 in 20 let.« 
Nujno je treba, kot dodaja župan Rojc, sprejeti ukrepe za zaščito premoženja občanov na celotnem območju občine. Ti so 
večkrat oškodovani tudi zaradi kraje avtomobilov, ki se potem najdejo na italijanski strani, občani pa morajo zaradi napačnega 
parkiranja plačevati kazni zanje. Avto, vreden okoli 200 evrov, je bil najden v Milanu, lastniku se sploh ni splačalo iti ponj. 
Enega so našli ob meji, zanj bi moral lastnik plačati 2000 evrov, toliko, kot je vreden. 
Migranti s podatki o premoženju domačinov 
V prihodnje bo treba zagotoviti tudi sredstva za sanacijo divjih odlagališč. Teh je vse polno na poteh, koder hodijo migranti. 
Emil Rojc pove: »Odvržena oblačila na odlagališčih so nova in kvalitetna. Postavlja se vprašanje, kdo na slovenski strani, ki jim 
pomaga pri tihotapljenju čez mejo, jim prinaša nova?« Po podatkih Ceglarja, pridobljenih od RK, Karitasa, policije in vojske, 
imajo nekateri fantje s seboj tudi po 100.000 evrov, najdene so bile tudi bistveno višje vsote. »A so prodali hišo, če pa pravijo, 
da so jim jo porušili? S seboj imajo mobilne telefone, vredne po 2000 evrov, in za vsako hišo pri nas natančne podatke, tudi 
to, ali imam psa. Kako je mogoče, da ima nekdo, ki je prišel 10.000 kilometrov daleč brez dokumentov, vse podatke o moji 
hiši? Kaj si mislite? In mi moramo molčati? In mi smo nestrpneži?« 
Prepozen prihod policistov 
Zakaj čakamo, da se bo zgodilo še kaj hujšega, se sprašuje Ceglar: »Pa saj se je že. Na sestanku članov CI je gospa, živeča v 
bližini azilnega centra v Ljubljani, povedala, kako je eni od njenih dveh hčera uspelo ubežati štirim migrantom, ki so tekli za 
njo. V azilnem centru so, to ni prišlo v javnost, posilili dekle. Posiljevalec je bil že prej ugotovljen, kljub temu nihče ni posvaril 
zaposlenih pred njim. Ali je to normalno?« 
 

 
Slika: Josip Surina iz obmejnih Jelšan s povsem uničenim razpelom iz njegove rojstne hiše, kamor so vdrli migranti pred 
nekaj meseci. Med divjanjem so mu uničili prho, vse ponesnažili in odtrgali kuhinjske omarice. Foto: Primož Lavre 
 
Neprijetne izkušnje je doslej imel Josip Surina iz Jelšan. Z njimi se je srečal nekoč zvečer, ko sta se dva izmed petih pojavila na 
vratih hiše: »Prosila sta samo za hrano, kar ni bilo tako hudo in ne štejem kot incident, čeprav se ju je žena, ki jima je odprla, 
tako ustrašila, da se je začela kar tresti. Dala sva jim hrano in ju poskušala čim dlje zadržati, da bi priklicala policijo, a je prišla 
šele po 25 minutah, ko so že odšli naprej.« 
V rojstni hiši z masko in rokavicami 
Za Josipa Surino je bilo najbolj neugodno pred meseci, ko so migranti vdrli v njegovo rojstno hišo čez hribček na hrvaški strani, 
kjer je do smrti živela njegova mama: »Ne vem s kakšnimi besedami bi to opisal za javnost. Bilo je grozno, da je bilo treba za 
pospravljanje uporabiti masko in rokavice. Katastrofa, kaj so naredili iz kopalnice, potrgali so tudi kuhinjske omarice. To je 
bilo pravo divjanje.« 
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Slika: Med pustošenjem po hiši, v katero so vlomili skozi vrata, so se štirje vojaško izurjeni neznanci znesli celo nad 
kovinskim razpelom. Povsem so ga »razčetverili« in odvrgli v kot na tla. Foto: Primož Lavre 

 
Najprej so si skuhali hrano, pojedli so vse, kar so našli, celo čokolino, kar Surina sploh ne šteje kot problem, temveč to, da so 
premetali celotno hišo, misleč, da bodo našli denar. Pri tem so povsem razkosali kovinsko razpelo njegove pokojne mame in 
ga odvrgli v kot na tla. A to še ni vse, saj sta bila po njihovem odhodu v vsakem prostoru na mizi odložena po dva velika 
mesarska noža. V kopalnici so se ponesnažili kar po tleh in nato ob hoji vse raznašali naokoli: »Kot krava v štali.« Ob umivanju 
so izdrli ročaj prhe, tako je bila po tleh prava katastrofa. 
 

 
Slika: Razkosano razpelo in mesarska kuhinjska noža. Po dva sta bila odložena na mize v vsakem izmed prostorov hiše. 
Foto: Primož Lavre 
 
Vojaki divjaki z mesarskimi noži 
Surina je prepričan, da so vse to storili vojaško izurjeni ljudje: »Kdor je bil v vojski, ve, da je tam vojak pod neko disciplino, 
kadar nima nadzora, se spremeni v divjaka.« Lesena vhodna vrata so počila, ko so vanje z vso silo brcnili z nogami, nato so k 
nekaj centimetrov odprtim vratom prislonili stol, da bi zaropotalo, če bi morda kdo stopil skoznje in bi ga lahko slišali. 
Vse, kar je bilo na posteljah, so potegnili na tla, kamor so se nato ulegli, da bi takoj zaslišali morebitne tresljaje: »Ne napihujem 
in ne gre za sovraštvo, vsekakor pa je to opozorilo, da je nekaj hudo narobe. Kaj bi se zgodilo, če bi nekdo prišel za njimi v 
hišo, kjer so si v vsaki sobi pripravili mesarske nože?« 
Ceglarju se zdi skrajno krivično, da je skupaj z drugimi samo zato, ker opozarja na ravnanja migrantov in noče molčati, ožigosan 
kot fašist in ksenofob: »Ali ti ljudje sploh vedo, kaj je fašizem?« Ob tem omeni svoja starša, ki sta trpela pod italijanskim 
fašizmom, nato pod nacizmom, čeprav je vsa družina pomagala partizanom, v katerih sta se borila strica, eden je tudi padel v 
prvi prekomorski brigadi, so bili po vojni še naprej prizadeti. 
Minister na varnem v 13. nadstropju 
Sicer pa Ceglar ob vseh teh očitkih, naslovljenih nanj in na njegove somišljenike, poudarja vprašanje, kakšen zgodovinski dolg 
imamo Slovenci do migrantov iz oddaljenih držav: »Seveda imamo obče človeški dolg, da jim pomagamo v okviru svojih 
zmožnosti, sicer smo barabe, toda zgodovinski dolg do njih imajo kvečjemu Angleži, Francozi, Španci... morda kakšen član 
našega naroda, če se je boril v tujih enotah. Kako jim lahko zdaj pomagamo? Zagotovo tam, od koder so doma, tako kot 
misijonar Pedro Opeka, ki pride po pomoč v Slovenijo in nato z zbranimi sredstvi gradi šole, bolnišnice...« 
Za Ceglarja je nesprejemljivo, da minister Poklukar govori o varni državi: »Seveda je lahko na varnem v 13. nadstropju, kaj pa 
mi? Kako varni smo, če je bilo tod okoli samo v dveh dneh prijetih 200 migrantov? Ali vi veste, kdo je človek, ki pride v hišo 
skozi okno ali streho? Če boste prišli z dokumenti, se vas nihče ne bo bal. Bojimo se teh, ki hodijo naokrog. Schengensko mejo 
imamo od tu do Nordcapa in nikjer, razen v Avstriji, nam ni treba pokazati dokumentov. Ko smo dobili to, so dejali, da bomo 
varovali mejo in v zakonu natančno piše, kako.« 
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• Izkrcanje migrantov razkurilo Salvinija. STA. Reporter, Ljubljana, 20. maj 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/izkrcanje-migrantov-razkurilo-salvinija-703580 
 

 
Slika: Matteo Salvini. Foto: Profimedia   
 
Italijansko sodišče v mestu Agrigento na Siciliji je v nedeljo zvečer odredilo, da se 47 migrantov na nemški ladji Sea Watch 3 
izkrca v Italiji, ladjo pa zaseže zaradi pomoči migrantom pri nezakonitem prehodu meje. Notranji minister Matteo Salvini je 
kljub zasegu ladje besen, ker so migranti kljub njegovim drugačnim ukazom prišli v Italijo. 
Ladja nemške humanitarne organizacije Sea Watch je v sredo iz morja pred obalo Libije rešila 65 ljudi in nato odplula proti 
italijanskemu otoku Lampedusa ter zahtevala, da se jim dovoli pristati. Italija je v petek sicer sporočila, da bo sprejela 18 
migrantov s te ladje, večinoma družin z otroki, a 47 bi jih ostalo na ladji. Kapitan ladje pa je potem v soboto, ko so dosegli 
Lampeduso, napovedal, da mora zaradi slabih razmer na krovu nujno pristati, če bo treba, tudi brez dovoljenja. 
Ladja je potem vendarle obstala kake pol navtične milje pred Lampeduso, nakar je sodišče odločilo, da se jo zaseže, 
migrante pa izkrca na Lampedusi. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, so se na ladjo v nedeljo zvečer vkrcali 
italijanski obmejni policisti in finančna policija, migrante izkrcali na Lampedusi, kapitana in posadko kazensko ovadili zaradi 
tihotapljenja migrantov, ladjo pa zasegli. Zdaj jo bodo odpeljali v pristanišče Licata na Siciliji. 
Izkrcanje migrantov na Lampedusi so v organizaciji Sea Watch pozdravili kot svojo zmago. "Pristanišča so odprta. Italijanske 
oblasti so končno odobrile izkrcanje naših preostalih gostov," je organizacija zapisala na Twitterju. "Naši gosti so prejeli 
toplo dobrodošlico italijanske civilne družbe. Grazie Italia," so se zahvalili. 
Vodja skrajno desne Lige in notranji minister Salvini je za novico, da bodo migranti prišli na Lampeduso, čeprav je sam 
odredil, da so italijanska pristanišča za njih zaprta, izvedel med pogovorom za televizijo La7, ki je tekel v živo. Očitno ga je 
odločitev presenetila, predvsem pa razjezila, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Ocenil je, da je odločitev, da se ladjo spusti v italijansko pristanišče, zelo resna, "razen če se posadke ne aretira, ladjo zaseže 
za vedno in morda potopi v naših vodah". Že pred tem je sicer podprl ukrep, da se ladjo zaseže, vendar pa ne bi smelo priti 
do izkrcanja migrantov. 
Ker se je to potem vendarle zgodilo, je Salvini to označil "za politično dejanje". "Nekdo je dal ukaz za to. In ta nekdo bo 
moral za to odgovarjati," je jezno dejal Salvini in prst uperil proti koalicijskim partnerjem, populističnemu Gibanju pet zvezd. 
Minister za promet Danilo Toninelli, ki prihaja iz Gibanja pet zvezd in ki je odgovoren za italijanska pristanišča, je že dejal, da 
s tem nima nič. Zatrdil je, da je ukaz dalo sodišče. 
Neimenovan predstavnik Toninelijevega ministrstva pa je za italijansko tiskovno agencijo Ansa ocenil, da se Salvini očitno 
spreneveda. "Salvini tega ni vedel? To bi bilo zelo resno, saj on vodi prefekture. Ali pa je vedel in se je pretvarjal," je menil 
omenjeni vir in namignil, da gre za Salvinijevo predvolilno potezo pred nedeljskimi Evropskimi volitvami. Predvolilna 
kampanja je sicer močno zaostrila odnose med koalicijskima partnerjema v italijanski vladi. 

• KPK bo nadaljevala postopek zoper poslanca Horvatha, ki se noče odpovedati funkcijam. STA. Reporter, 
Ljubljana,  21. maj 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/kpk-bo-nadaljevala-postopek-zoper-poslanca-horvatha-ki-se-noce-odpovedati-
funkcijam-703898 
 
KPK je po odločitvi poslanca Ferenca Horvatha, da ne odstopi z mesta predsednika Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti, sporočila, da bo glede nezdružljivosti Horvathovih funkcij postopala skladno z zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije. Po koncu postopka pa bo komisija svoje ugotovitve objavila na svojih spletnih straneh. 
Ob tem so na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pojasnili, da nadaljnjih informacij glede postopka obravnave do 
sprejetja odločitve ne morejo podati. 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Horvath je namreč po ponedeljkovi seji sveta Pomurske madžarske samoupravne 
skupnosti sporočil, da ni odstopil z mesta predsednika skupnosti. Po njegovem mnenju zakon, na katerega se sklicuje KPK 
glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja. 
KPK je svoje stališče v primeru nezdružljivosti funkcij Horvatha na svoji spletni strani sicer objavila že pred dnevi. Glede na 
njegovo ponedeljkovo odločitev, da se ne bo odpovedal nobeni funkciji, za kateri KPK ugotavlja, da sta nezdružljivi, pa bodo 
na komisiji postopek nadaljevali skladno z zakonom, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. 
Ob tem so navedli 29. člen zakona o integriteti, ki navaja, da v primeru nezdružljivosti funkcij neposredno voljenih 
funkcionarjev KPK "o svojih ugotovitvah obvesti javnost in svoje ugotovitve objavi na spletnih straneh komisije". 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije sicer predvideva globo za fizične osebe, če v skladu z določbami 26. člena, ki 
govori o nezdružljivosti opravljanja funkcije, komisije ne obvestijo o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti. Prav tako je 
globa predvidena za osebe, ki ne spoštujejo prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti ali pogojev in omejitev, ki mu jih je z 
odločbo postavila komisija. KPK takih sankcij v svojih današnjih pojasnilih sicer ne omenja. 
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KPK je pod drobnogled vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je Pomurska 
madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos 
in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena". 
Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno. 
Glede na ravnanje Horvatha je KPK tudi začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ob tem so v 
KPK opozorili, da niso dolžni ob vsakokratnem nastopu novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij 
novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem samim. 
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