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• Parlamentarne volitve 2019. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 2 
Kaj pričakuje slovenska manjšina.  
https://www.novice.at/politika/parlamentarne-volitve-2019-kaj-pricakuje-slovenska-manjsina/ 
 

 
Slika: Javnomnenjska poizvedovanja ne napovedujejo presenečenj – razen verjetnosti zamenjave 
stolčkov Koglerja in Pilza v parlamentu. Foto: Novice 
 
Avstrija. V nedeljo je pičlih 6,5 milijona Avstrijk in Avstrijcev pozvanih, da izvolijo nov državni zbor. 
Predstavniki političnih organizacij koroških Slovencev ne pričakujejo bistvenih sprememb od nove 
administracije. Upajo pa, da bodo njihova prizadevanja za povišanje »zamrznjenih« podpor slovenski 
manjšini, ki se v resnici že četrtstoletja krčijo, končno naletela na odprta ušesa. 
Seveda pa bo predvsem pomembno, za katero koalicijsko varianto se bodo politiki po volitvah zmenili.   
Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je za STA izrazil pričakovanje, da bo nova 
avstrijska vlada poskrbela za politično in ekonomsko stabilnost, odprtost in konkurenčnost ter dinamičnost 
in spoštovanje človekovih pravic. »V tem smislu pričakujemo tudi večje premike v manjšinski politiki, ki 
pravzaprav stagnira,« je ocenil in opozoril, da je finančna podpora avstrijske vlade za manjšino enaka že 25 
let, medtem ko so se podpore za stranke povečale več ko dvakrat. 
Predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug od nove avstrijske vlade pričakuje, da bo pokazala voljo 
za spremembe na bolje tudi na področju manjšinske politike. Tozadevno je izpostavil sistemsko financiranje 
tednika Novice in povišanje finančnih sredstev za manjšino. 
»Pričakujem, da bomo tudi naprej imeli v vseh strankah poslanke in poslance, s katerimi se lahko 
pogovorimo in pogajamo. Na splošno bi si pa želel, da bi nova vlada tudi javno in jasno pokazala voljo, da je 
pripravljena prispevati k temu, da se slovenska kultura in jezik ter sožitje stalno izboljšujejo in razvijajo 
naprej,« je za Slovensko tiskovno agencijo poudaril Jug. 
»Zanimivo in razveseljivo je, da migrantsko vprašanje ne igra tiste čustvene in glavne vloge, kot je še bilo na 
zadnjih državnozborskih volitvah. Žal vprašanje avstrijskih manjšin ne igra nobene vloge več in tudi v 
predvolilnih debatah niti omenjeno ni,« pravi predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard 
Sadovnik. To je izrazil tudi predsednik EL Gabriel Hribar. 
Sadovnik je še povedal, da bo nujno, da se nova avstrijska vlada jasno opredeli za ofenzivno in širokogrudno 
podporo vsem avstrijskim manjšinam, zlasti še na medijskem, šolskem in finančnem področju, saj je »za 
obstoj vseh avstrijskih manjšinskih jezikov že pet čez dvanajsto.« 
Če tega ne bo, bo ustavno zajamčena jezikovna raznolikost Avstrije izginila, kar bi bilo za državo pogubno. 
Seveda sta se vzdušje in sožitje izboljšala, kljub temu pa manjšinski jeziki umirajo na obroke. Glede na 
odseljevanje mladih v urbane centre, kot sta Dunaj in Gradec, morata parlament in vlada zagotoviti 
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predšolsko in šolsko izobrazbo v vseh manjšinskih jezikih na vseh ravneh, zlasti še na Dunaju in v Gradcu, je 
poudaril predsednik SKS. 
Predsednik Enotne liste Gabriel Hribar je za STA dejal, da bi morala nova avstrijska vlada spoštovati 
demokratična načela, ki so zapisana v pogodbah, in imeti posluh za nujne popravke, kar zadeva skrb za 
manjšine. Opozoril je prav tako, da vlada že četrt stoletja ni uskladila finančne pomoči za manjšino z 
inflacijo, kar pomeni, da je bila manjšina prikrajšana za polovico sredstev. Hribar je še izpostavil, da bi 
morala nova avstrijska vlada pri vseh spremembah zakonov, še posebej s  
področja šolske in predšolske vzgoje, nujno upoštevati potrebe manjšin. V zadnjih osnutkih zakonov in 
spremembah so doslej v celoti prezrli pripombe manjšine, je dejal in tudi  opozoril, da avstrijska vlada ne 
namenja zadostne finančne podpore Novicam. 
Vse manjše stranke imajo močan posluh za manjšine, kar pa ne velja za velike stranke v Avstriji, je strnil.  
 

• Za moje in tvoje podnebje. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
36, 27. 9. 2019, str. 2 

Šolske stavke za podnebje 
https://www.novice.at/politika/za-moje-in-tvoje-podnebje/ 
 
Namesto da bi v petek odšla v šolo, je mlada 16-letna Švedinja Greta Thunberg pred letom dni začela 
stavkati. Vsak petek je prišla pred parlament. Nekateri švedski poslanci so jo začeli podpirati, istočasno pa ji 
prigovarjali, naj se vseeno raje vrne v šolo. Greta se ni vdala in je svojo stavko ob petkih nadaljevala. K sreči. 
Njene stavke so zajele ves svet, danes ima gibanje za podnebje obraz. Njen obraz. In upanje. Zame, zate, 
predvsem pa za najine vnuke. 
Dekle ni običajna najstnica. Je avtistka, diagnosticirano ima obsesivno-kompulzivno motnjo, tudi selektivni 
mutizem. Sama vidi svet drugače, iz druge perspektive, je povedala. Zanimajo jo posebne stvari. Pogosto je 
namreč, da ljudi z motnjo avtističnega spektra zanimajo posebne stvari.« Svet, pravi Greta, vidi črno-belo in 
če človeštvu grozijo podnebne spremembe ter to trdijo vsi znanstveniki, sama ne more razumeti, zakaj se 
politika spreneveda. Več o nenavadnem dekletu ni treba pripovedovati. 
Odločenost, da se ne bo sprijaznila z grozečo podnebno katastrofo, je navdihnila milijone in okrepila njihove 
glasove in zahteve po takojšnjem ukrepanju – tako so ta teden utemeljili odločitev v Stockholmu, da je 
Greta Thunberg prejemnica letošnje alternativne Nobelove nagrade. Mlada podnebna aktivistka si je 
nagrado prislužila za »spodbujanje in krepitev političnih zahtev za nujno ukrepanje glede podnebnih 
sprememb glede na znanstvena dejstva,« so sporočili. Voditeljem držav pri podnebnem vrhu na sedežu 
Združenih narodov v New Yorku ta teden je Greta s solzami v očeh očitala, da ne bi smela biti tukaj, morala 
bi biti v šoli, na drugi strani oceana, ter, da so ji ukradli sanje in otroštvo s svojim praznim besedičenjem. 
 

• Katjo Sturm-Schnabl bodo počastili z Rizzijevo nagrado. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 3 

https://www.novice.at/novice/lokalno/katjo-sturm-schnabl-bodo-pocastili-z-rizzijevo-nagrado/ 
 

 
Slika: Katjo Sturm-Schnabl bodo počastili z Rizzijevo nagrado. Foto: Novice 
 
Celovec.  Vročitev Rizzijeve nagrade, ki jo podeljujeta Slovenska pro-svetna zveza in Zveza slovenskih 
organizacij, bo prihodnji četrtek, 3. oktobra (19.00), v Koroškem deželnem arhivu. 
Nagrajenka Katja Sturm-Schnabl izhaja iz znane Tomanove družine v Svinči vasi pod Štalensko goro, na 
skrajnem robu slovenskega naselitvenega območja, kjer je bila družina še posebej izpostavljena 
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raznarodovalni nemški politiki. Vso krutost nemškonacionalne politike je na lastni koži občutila v času 
nacizma, ko je aprila 1942 kot šestletno dekle bila skupaj z družino deportirana v nemški taborišči Rehnitz in 
Eichstätt, kjer so umorili njeno starejšo sestro Veroniko. Na eichstättskem pokopališču spominja nanjo njen 
grob, na ostale taboriščnike, ki so umrli  
v Eichstättu, pa spominska plošča, za katero je še posebej zaslužen prerano umrli Borut Ilja Schnabl, sin 
letošnje Rizzijeve nagrajenke. 
Bogat znanstveni opus 
Po srečni vrnitvi iz nemškega pregnanstva je Katja Sturm-Schnabl obiskovala humanistično gimnazijo  v 
Celovcu. Nato je na Dunaju zaključila študij slavistike, ruske in južnoslovanske literature, južnoslovansko 
filologije, umetnostne zgodovine in bizantinistike ter promovirala leta 1973.  
Rizzijevo nagrajenko leta 2019 odlikuje bogat znanstveni opus, hkrati pa je leta 1984 prevzela mesto 
univerzitetne učiteljice (lektorice) za slovensko literaturo na inštitutu za slavistiko na dunajski univerzi. Še 
prej je bila zaposlena kot znanstvena sodelavka na jezikovnem oddelku  Balkanske komisije pri Avstrijski 
akademiji znanosti in umetnosti, nato pa pri Bizanski komisiji.  
Njen znanstveni opus obsega šest samostojnih knjig, med njimi njen opus magnus »Korespodenca Frana 
Miklošiča z južnimi Slovani«. Ta opus magnus o Franu Miklošiču je bil tudi njeno habilitacijsko delo.  
Posebej izstopa v njenem znanstvenem delu projekt enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na 
Koroškem od začetkov pa do leta 1942, ki ga je v nemščini uredila in leta 2016 izdala skupaj s sinom 
Bojanom Iljo Schnablom. Projekt je na njeno vlogo odobril in financiral Avstrijski sklad za znanstvena 
proučevanja. Enciklopedija obsega tri knjige  oz. 1.603 strani  ter več kot 1.000 gesel. Prvič je bila 
predstavljena maja 2016 v veliki dvorani Koroškega deželnega arhiva, njegov tedanji direktor Wilhelm Wadl 
pa je v uvodnih besedah mdr. poudaril: »Z Enciklopedijo se odpira nova doba stvarnega in plodnega 
diskurza.« 
Priča časa 
Katja Sturm-Schnabl je objavila tudi 99 znanstvenih razprav, ki so izšle v slovenščini, francoščini, ruščini, 
srbohrvaščini, nemščini in ena celo v japonščini. Iz francoščine, srbohrvaščine in slovenščine je prevedla tri 
knjige in 128 člankov, prav tako pa je kot znanstvenica predavala v Parizu, Rimu, Atenah, Moskvi, Ljubljani 
in Mariboru.  
Velike zasluge ima Katja Sturm-Schnabl, ki je bila tudi predsednica Zveze koroških partizanov ter 
podpredsednica Zveze slovenskih izseljencev, tudi kot priča časa. Od leta 2006 dalje približuje na številnih 
srednjih šolah mladini usodo koroških Slovencev ter sploh žrtev nacionalsocializma. Prav tako je večkrat 
nastopila na avstrijski televiziji, leta 2017 pa je na povabilo avstrijske vlade ob obletnici osvoboditve bila 
slavnostna govornica na Uradu zveznega kanclerja. Za njen trud pri ohranjanju spomina na temna obdobja 
polpretekle zgodovine je prejela tudi Zlati znak za zasluge za Republiko Avstrijo. 
 

• Koroški Slovenci – kulturna velesila in politična miš? Karl Hren. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 4 

https://www.novice.at/kultura/koroski-slovenci-kulturna-velesila-in-politicna-mis/  
Ko sem pred kratkim srečal na cesti nekega znanca, sva skupaj ugotovila, da so koroški Slovenci kulturno 
izjemno dejavni. Na političnem področju niti približno ni zaznati kake podobne dejavnosti. Smo torej koroški 
Slovenci (postali) kulturna velesila in politična miš? Mislim, da to v precejšnji meri kar drži. Za to politično 
neaktivnost manjšine obstajata vsaj dva razloga: prvi so več desetletij trajajoča mučna politična 
prizadevanja za razne manjšinske pravice. Eni so se vsega tega medtem naveličali, drugi pa so itak od vsega 
začetka raje peli pesmi, kot pa se politično izpostavljali glede težavnih manjšinskih razmer na Koroškem. 
Drugi razlog pa je seveda neefektivna politična organiziranost manjšine in cepljenje njenih moči na kar tri 
politične organizacije.  
Umik manjšine na kulturne dejavnosti je nezadovoljiv in bo dolgoročno ogrožal obstoj slovenske manjšine. 
Mislim, da so okoliščine manjšini danes dokaj naklonjene in marsikaj bi lahko do-segli, če bi se proaktivno 
lotili zadev, vnašali predloge za izboljšanje manjšinskega vprašanja in izdelali koncepte za razvoj južne 
Koroške. A takih zadev nimamo pripravljenih, drugi pa tega namesto nas ne delajo. Tako ostane vse pri 
starem …   
S  strani Mohorjeve želimo prispevati k izboljšanju tega nezadovoljivega stanje. Zato smo lani, ko se je 
začelo sodelovanje z Martinom Pandlom, ustanovili poseben oddelek za politično izobraževanje. Mislim, da 
je stvar dobro zaživela in pred nami imamo v začetku oktobra večjo konferenco, ki je namenjena 100. 

https://www.novice.at/kultura/koroski-slovenci-kulturna-velesila-in-politicna-mis/


obletnici  senžermenske pogodbe. Med predavatelji so številni znanstveniki iz Avstrije, Slovenije in Južne 
Tirolske. Kot govornika pa bosta nastopila tudi slovenski minister Česnik in koroški deželni glavar Kaiser. V 
novembru bo sledila serija prireditev »manjšine okno v svet«, kjer se bodo letos predstavili Madžari iz 
Slovenije, Lužiški Srbi iz Nemčije ter dunajski Čehi. Z vsemi temi prireditvami želimo na eni strani ozaveščati 
pripadnike slovenske manjšine o aktualnih političnih izzivih, na drugi strani pa predstaviti zgodovino in 
življenjske okoliščine manjšine tudi večinskemu prebivalstvu. 
 

• 100 let senžermenske pogodbe.  Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 4 

Niz prireditev Mohorjeve 
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/100-let-senzermenske-pogodbe/ 
 

 
Slika: S podpisom senžermenske pogodbe je nastalo kup novih nacionalnih držav. Foto: Novice 
 
Celovec.  S podpisom senžermenske pogodbe je nastalo kup novih nacionalnih držav. Avstrija je izgubila 
Južno Tirolsko. Mnogo etničnih, jezikovnih ali verskih skupin pa se je znašlo v manjšinskem položaju. 100 let 
po podpisu se niz prireditev Mohorjeve »gemeinsam 2020 skupno« loteva zgodovine, sedanjosti in 
prihodnosti. 
Senžermenska pogodba ni le razdelila območja nekdanje Avstro-Ogrske, temveč je vsebovala tudi določbe o 
varstvu manjšin, še posebej zanimive glede šolstva. V njej pa je bil določen tudi plebiscit leta 1920.  
»Senžermenska pogodba je osnova za tretjo serijo prireditev. Pred tem smo leta 2017 imeli temo »Stare in 
nove manjšine: integracija, pravo in politika« in leta 2018 temo »Meje: ločujejo in povezujejo 1918-2018,« 
pravi referent za izobraževanje Mohorjeve Martin Pandel in dodaja: »povabili smo strokovnjake, v prvi vrsti 
zgodovinarje, da razčlenijo, kako je to takrat bilo. Kaj se je udejanjilo in kaj to pomeni, če je nekaj zapisano 
in se tega ne upošteva. Pogodba je nekako tudi izraz tega, kako se je naša regija vedno spreminjala, kako se 
zdaj spreminja, in kako se bo še spreminjala.« Na četrtkovi podijski diskusiji pa ne bo šlo zgolj za zgodovino, 
temveč tudi za sedanjosti in prihodnost. Organizatorji so povabili dijake višjih šol, ki bodo v podiju 
postavljali vprašanja in predstavili šolske projekte. »Naša želja je bila, da vključimo mladino, saj je 
poznavanje zgodovine velikokrat problem. Še težje pa jim je vzpostaviti razumljiv lok do danes.« Niz 
prireditev bo vzel v pretres tudi situacijo glede manjšinske zaščite na Južnem Tirolskem. 
V petek sledi konferenca s predavanji, zvečer pa okrogla miza. Tretji niz prireditev bo zaključil pohod čez 
mejo v soboto. 
Niz prireditev, ki ga Mohorjeva organizira skupaj s številnimi partnerji, je odprt za vse zainteresirane in ni 
vstopnine. Prijave so zaželjene, a ne obvezne. 
Novembra 2019 pri Mohorjevi nadaljujejo z nizom predavanj Manjšine okno v svet. V Mohorjevi knjigarni se 
bodo predstavili Madžari v Sloveniji (6. 11., 18.00), Lužiški Srbi v Nemčiji (15. 11., 18.00) in Čehi na Dunaju ( 
27. 11., 18.00) 
Maja 2020 pa sledi zadnji niz prireditev v sklopu »gemeinsam 2020 skupno« na temo »Prihodnost koroških 
Slovencev 100 let po plebiscitu«. 
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• Kot dijak v Celovcu je slišal prvič ljudi govoriti nemško. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 5 

https://www.novice.at/novice/lokalno/kot-dijak-v-celovcu-je-slisal-prvic-ljudi-govoriti-nemsko/ 
 

 
Slika: Ludvik Karničar kot organizator dveh simpozijev leta 2011 in 2014 na temo Gradec in Slovenci, o 
katerih sta izšli tudi dve publikaciji. Foto: Novice 
 
Gradec/ Obirsko.  Pred nedavnim je Ludvik Karničar praznoval v družbi svojih prijateljev 70. življenjski 
jubilej. Jubilant je mož z izrednimi talenti. Kot dijak je bil odličnjak, kot znanstvenik-slovenist plodovit, 
njegov duhoviti humor ter čudoviti bas sta enkratna, hkrati pa je trdno povezan z rojstno Obirsko. 
Ko je Ludvik Karničar, rojen 23. avgusta 1949 pri Varhu na Obirskem, začel po ljudski šoli v domačem kraju 
leta 1960 obiskovati Slovensko gimnazijo, je v Celovcu prvič slišal ljudi govoriti nemško. Sam se je kot dijak 
izkazal kot odličnjak in prejel v šolskem letu 1966/67 štipendijo za Ameriko, kjer je opravil ameriško maturo, 
po vrnitvi na Koroško pa še maturo na Slovenski gimnaziji z odliko. Nato ga je pot vodila v štajersko 
prestolnico Gradec. Študij ruščine je zaključil s promocijo za doktorja filozofije.  
Po habilitaciji leta 2001 je postal docent z uradnim nazivom izrednega univerzitetnega profesorja. Do 
upokojitve leta 2014 je predaval na slavistiki. »Slovenistiko je,« tako piše na domači strani ugledne 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki je Karničarja imenovala tudi za dopisnega člana, 
»pojmoval širše. Zato so bili nenehno v gosteh profesorji slovenskih univerz, se vrstili kulturni večeri, 
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akademije  in kulturološki simpoziji ter periodične večdnevne ekskurzije.« Slovenistična predavanja je imel 
tudi na Koroškem, Dunaju, v Sloveniji, Italiji in na Češkem. Prav tako je bil v vseh 80. letih prejšnjega stoletja 
po nalogu deželnih in zveznih avstrijskih organov uradni prevajalec in tolmač za slovenščino in nemščino.   
Zavzet klubaš 
Ko smo v Gradcu jeseni 1974 ustanavljali Klub slovenskih študentov-KSŠG (tedaj v uradnem nazivu še nismo 
upoštevali študentk), je bil tudi Ludvik Karničar med najbolj zavzetimi klubaši. Tik pred ustanovitvijo KSŠG se 
je vrnil iz Moskve, kjer je izkoristil enoletno štipendijo na univerzi Lomonosova. V klubu se je udejstvoval 
vsestransko  in se med drugim odločno zavzemal, da je KSŠG leta 1975 javno podprl Koroško enotno listo 
(KEL) s Pavlom Apovnikom na čelu. Takrat to med slovenskimi študenti ni  
bilo samoumevno, zlasti ne na Dunaju, kjer je študentski klub v imenu nadstrankarstva odklonil javno 
podporo KEL. Sicer pa je Ludvik Karničar od vsega začetka svojih študijskih let blestel tudi s svojim čudovitim 
basom pri znamenitem zboru graških študentov, sprva pod vodstvom Jožka Kovačiča in Janeza Kampuša, 
dokler ga ni prevzel Aleks Schuster. 
 

 
Slika: Karničarju so ob njegovi 70-letnici čestitali tudi predstavniki Kapelške liste EL, s pesmijo pa bratje 
Smrtnik. Foto: Novice 
 
Tudi kot soustanovitelj KSŠG je Ludvik Karničar dal jasno razumeti, da mu je aktivna povezanost s Koroško in 
zlasti še z domačo Obirsko srčna zadeva, ne glede na to, da je mesto Gradec postalo njegovo poklicno 
središče in s tem njegova druga domovina. Tako je bil na Obirskem dolga leta član Obirskega pevskega 
društva in je od leta 1979 dvajset let vodil tudi domači cerkveni zbor. Prav tako mu je bilo pri srcu 
samostojno gibanje. Ko so v Železni Kapli leta 1973 ustanavljali s pokojnim Francem Smrtnikom na čelu 
Enotno listo, je  Varhov Ludvik žrtvoval cel semester, da bi uspeli s kandidaturo. Dosegli so dva mandatarja 
(Franc Smrtnik in Lado Hajnžič), v obirskem volilnem okolišu bili najmočnejši,  danes pa imajo s Francem-
Jožefom Smrtnikom župana in relativno večino v občinskem svetu. 
Svojo povezanost z Obirsko pa je dokazal tudi z disertacijo, ki jo je namenil obirskemu narečju in znanstveno 
utemeljil, da je obirščina za razliko do drugih slovenskih narečij na Koroškem pod vplivom gorenjščine. 
Pred kratkim je pri SAZU  izšel Alfabetarij k Tezavru slovenskega ljudskega jezika na Koroškem avtorjev 
Ludvika Karničarja in Andrejke Žejn. Gre za pogled na celoten korpus od črke A do Ž, ki so jih dialektologi 
upoštevali v svojih diplomskih nalogah, disertacijah in etnoloških prispevkih v zadnjih 150 letih na 
Koroškem. Za Karničarja mora biti izid te publikacije, ki je izšla ob njegovi 70-letnici, veliko zadoščenje, 
saj  je ravno on bil tisti, ki je pri izvedbi tega projekta nosil glavno breme.  
 

 
Slika: Leta 2017 je predsednik slovenske države Borut Pahor izročil Ludviku Karničarju red za zasluge 
predsednika RS. Foto: Novice 
 

• Samopomoč je bila geslo ustanovitve. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 6 
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130 let ustanovitve Posojilnice Glinje 
https://www.novice.at/featured/samopomoc-je-bila-geslo-ustanovitve/ 
 

 
Slika: S svečano akademijo sta v petek, 20. septembra 2019, SPD »Borovlje« in Posojilnica Bank obeležila 
130-letnico Posojilnice Glinje. Svečanost je bila pri Cingelcu na Trati, kraju ustanovitve glinjske 
posojilnice. Foto: Novice 
 
Glinje.  S svečano akademijo sta v petek, 20. septembra 2019, SPD »Borovlje« in Posojilnica Bank obeležila 
130-letnico Posojilnice Glinje. Svečanost je bila pri Cingelcu na Trati, kraju ustanovitve glinjske posojilnice. 
Pomembna zahteva in geslo na ljudskih taborih, ki so bili izraz vseslovenskega narodnega gibanja v drugi 
polovici 19. stoletja, je bila politična, gospodarska in kulturna emancipacija Slovencev. To je bil čas propada 
železopredelovalne industrije na Koroškem in hude gospodarske krize, kreditov ter denarnih sredstev je 
hudo primanjkovalo. Lastni denarni zavodi, hranilnice in posojilnice so bili jamstvo za osvoboditev naroda iz 
klešč gospodarske odvisnossti. Prva hranilnica in posojilnica ne le na Koroškem, ampak v vsej 
avstroogrski  monarhiji, je na pobudo Valentina Janežiča iz  Leš bila leta 1872 ustanovljena v Šentjakobu v 
Rožu. 29. julija 1885 so pri Šašlnu v Strugarjah ustanovili »Posojilnico v Slovenjem Plajberze«. Iz nje je leta 
1907 vzniknila Hranilnica in posojilnica v Podljubelju. Hranilnico in posojilnico v Glinjah so na pobudo Lovra 
Zablačana, posestnika pri Cingelcu na Trati in graditelja istoimenskega kulturnega doma, ustanovili 10. 
junija 1889. Zablačan je hranilnici načeloval do svoje smrti leta 1914 in je svojo posest zapustil slovenskim 
organizacijam. 
 

 
Slika: Hranilnico in posojilnico v Glinjah so na pobudo Lovra Zablačana, posestnika pri Cingelcu na Trati in 
graditelja istoimenskega kulturnega doma, ustanovili 10. junija 1889. Foto: Novice arhiv 
 
Razgibana zgodovina 
Zgodovina glinjske posojilnice je razgibana podobno kot vseh ostalih slovenskih ustanov na Koroškem. Po 
plebiscitu je bila ustanovljena krovna slovenska zadružna organizacija »Zveza koroških zadrug«, vanjo se je 
seveda vključila tudi glinjska posojilnica. Nacisti so slovensko zadružno lastnino zasegli in hranilnice in 
posojilnice ukinili ali pa jih priključili nemškim rajfajznovkam. Cingelc na Trati so rjavi obastniki sprva 
spremenili v vežbališče hitlerjugenda, pozneje pa je bilo oporišče nemških enot, ki so odtod hajkale 
partizane. Mnogo zadružnikov je bilo pregnanih ali pa so končali v kacetih. Le za las je bomba zgrešila 
poslopje. Po vojni so se vselili Angleži. Šele leta 1949 je tudi po zaslugi Mirta Zwittra bila zadružna lastnina 
vrnjena, vendar ne v celoti. Država Avstrija in Raiffeisen sta vrnitev slovenske zadružne lastnine ovirala, kar 
se je odražalo tudi v odlivu članstva. Nova zakonska določila o poslovanju bank so na začetku osemdesetih 
let prejšnjega stoletja narekovala združenje krajevnih posojilnic in hranilnic. Spodnjerožanske posojilnice in 
hranilnice, tudi glinjska posojilnica, so se združile v Posojilnico Bank Borovlje, ki se je leta 1994 preselila v 
današnje prostore na boroveljskem Glavnem trgu.  
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Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je SPD Borovlje kupilo Cingelc na Trati in ga v celoti obnovilo. Na 
pobudo predsednika Melhijorja Verdela, gonilne sile obnove, je bil urejen tudi ličen posojilniški muzej, ki je 
enkraten dokument poslovanja slovenskih posojilnic na Koroškem.  
 

 
Slika: Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je SPD Borovlje kupilo Cingelc na Trati in ga v celoti 
obnovilo. Na pobudo predsednika Melhijorja Verdela, gonilne sile obnove, je bil urejen tudi ličen 
posojilniški muzej, ki je enkraten dokument poslovanja slovenskih posojilnic na Koroškem. Foto: Novice 
 
Petkovo proslavo so s petjem in glasbo olepšali in popestrili pevke in pevci Komornega zbora SPD 
»Borovlje« (vodi Roman Verdel), Moškega zbora iz Slovenjega Plajberka (vodi Folti Waldhauser) in 
tamburaši iz Šentjanža (vodi Damir Zajec). Med posameznimi točkami je povezoval Niko Kupper. V imenu 
prirediteljev je navzoče pozdravil Roman Verdel, med njimi Hanzija Schaschla starejšega, Felixa Wieserja, 
predsednika UO Posojilnice Bank, predsednika Slovenske gospodarske zveze Benjamina Wakouniga in 
Visokega predstavnika v BiH Zdravka Inzka, pripravljeni so bili osnovni podatki o krajevnih posojilnicah. Felix 
Wieser je ustanovitev posojilnic imenoval pomembno obliko samopomoči koroških Sovencev. 
Posebno pozornost je svečanosti namenil znani boroveljski odrski umetnik Maximilian Achatz. S seboj je 
prinesel originalno zadružno knjižico Hranilnice in posojilnice v Glinjah, s številko 270 in na ime svojega 
starega očeta Valentina Achatza in Johana Šašla. Koliko takšnih knjižic je še? 

• Vaja Letalska nesreča Karavanke 2019 pokazala potrebo po izboljšavah. Avtor: Bojan Wakounig. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 8 

Meddržavno sodelovanje 
https://www.novice.at/novice/vaja-letalska-nesreca-karavanke-2019-pokazala-potrebo-po-izboljsavah/ 
 
Bistrica v Rožu. Več ko 700 pripadnikov policije, vojske, gasilcev in reševalnih enot iz Avstrije, Slovenije in 
Italije je preiskusilo pripravljenost v primeru letalske nesreče v gorah. 
Že navsezgodaj so minulo soboto nad Rožem bobneli helikopterji, zavijale so sirene reševalnih vozil. Nad 
Kočno, mejno goro med Slovenijo in Avstrijo, je strmoglavilo letalo na poti iz Münchna v Zagreb s 70 potniki 
in člani posadke, na koroški strani je izbruhnil požar na gorskem pobočju in povrhu je bilo treba iskati še 
radioaktivni predmet, ki je bil na krovu letala. Začela se je največja reševalna akcija v Karavankah. Zaradi 
kraja nesreče na meji med dvema država in njene obsežnosti so morale reševati enote iz kar treh držav, iz 
Avstrije, Slovenije in Italije. 
Takšne so bile predpostavke vaje Letalska nesreča Karavanke 2019, pri kateri so sodelovali policija, vojska, 
gasilci, vodniki reševalnih psov, gorski reševalci, Rdeči križ, nujna medicinska pomoč, sodna medicina, 
forenziki in civilna zaščita z obeh strani državne meje, vsaga skupaj več ko 700 ljudi. Namen vaje je bila 
krepitev sodelovanja slovenskih, avstrijskih in italijanskih organov in enot pri reševanju in zagotavljanju 
varnosti v primeru letalske nesreče in tudi drugih katastrof. Prvič so v ta namen v Avstriji uporabili 
italijansko letalo za gašenje iz zraka Canadair, ki je uspešno opravilo preizkus zajetja vode iz Belega jezera 
med letom. V prihodnje bodo Italijani lahko v primeru požarov na svojem ozemlju črpali vodo v Belem 
jezeru (zaradi nevarnosti naplavin je na primer ne morejo v zajezitvenih jezerih Drave ali drugih rek, v morju 
pa lahko načrpajo le 50 odstotkov kapacitet), prav tako bodo lahko prihiteli na pomoč tudi na Koroško. 

• Teden koroških Slovenk in Slovencev na gimnaziji. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 
27. 9. 2019, str. 9 

Mladi na sledi svojim koreninam 
https://www.novice.at/kultura/teden-koroskih-slovenk-in-slovencev-na-gimnaziji/ 
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Slika: Teden koroških Slovenk in Slovencev na gimnaziji. Foto: Novice 
 
Celovec.  Prispodoba z aktualno inštalacijo For forest v celovškem štadionu je kar zgovorna …  
Kakor morajo namreč biti drevesa trdno zakorinjena, da lahko klubujejo ostrim viharjem, tudi ljudje 
potrebujejo svojo zasidranost, naj si bo to v družini, jeziku, kulturi in narodu. In tako so dijaki Slovenske 
gimnazije v Celovcu te dni med drugim obiskali celovški štadion. Ali pa so, kakor na primer maturantje iz 
osmih razredov, šli z Zdravkom Haderlapom »po poteh angela pozabe« skozi Lepeno.  
Med ponedeljkom in petkom je na osrednji slovenski izobraževalni ustanovi potekal Teden koroških Slovenk 
in Slovencev, ki ga je zasnovala Monika Novak-Sabotnik in ki je dijakom približal pestrost slovenske kulture 
in organiziranosti ter tudi še kaj več – raznolikost alpsko-jadranske kulinarike, ki jo je predstavil Lojze 
Wieser, na primer. Ali pa umetniško ustvarjanje s Hanzijem Mlečnikom in Rezi Kolter.  
Obiskali so Krnski grad in Gospo Sveto, z uredniki Nedelje pripravili časopisne prispevke, s Tomažem 
Ogrisom, šefom podjetja Major Tom, izdelali plakat za šolo, razpravljali s političnimi predstavniki koroških 
Slovencev, spoznavali slovenske ustanove in z umetnico Tanjo Prušnik za leto 2020 zasnovali inštalacijo na 
poteh Gašperja, Lenarta in Johana. 

• Fenomenalni zaključek 67. Ljubljana Festivala. Avtor: Lovro Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 14 

https://www.novice.at/kultura/oder/fenomenalni-zakljucek-67-ljubljana-festivala/ 
 
 

Slika: Fenomenalni zaključek 67. Ljubljana Festivala. Z briljantno balerino Svetlano Zaharovo in izrednim 
Izraelskim Fiharmoničnim orkestrom p.v. Zubina Mehte. Foto: Novice 
 
Z briljantno balerino Svetlano Zaharovo in izrednim Izraelskim Fiharmoničnim orkestrom p.v. Zubina Mehte. 
Že nastop baletnih solistov iz moskovskega Bolšoj teatra in Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga, ki je 
bil 3. septembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, je navdušil ponovno popolnoma polno dvorano, 
seveda predvsem odlična ukrajinska svetovno znana balerina Svetlana Zaharova s soplesalci. Že petnajst let 
je solistka baleta Boljšoj teatra, gostuje pa po vseh svetovnih odrih.  Solisti so nastopili v glavnem v parih, 
tudi moških in so nam v dvournem programu predstavili pravo parado baletnih duetov.  Zaharova je plesala 
v duetu z Jacopom Tissijem v znamenitem baletu Gusar Adopha Adama in v sodobnem baletu Caravaggio 
na glasbo Bruna Morettija ter nam predstavila enkratno solo kreacijo v neponovljivem Umirajočem labodu 
Camilla Saint-Saȅnsa. Tudi kot solistka v zelo moderni koreografski stvaritvi Strokes Throught the Tail s 
petimi soplesalci irske koreografinje Marguerite Danion je navdušila. Balet je zelo igriv, dinamčen in poln 
humorja. 
Svetovne baletne plesalce je zelo prilagodljivo spremljal naš Simfonični orkester RTV Slovenije p.v. 
odličnega ruskega dirigenta Antona Grišanina. 
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67. Ljubljana Festival je 5. septembra v Cankarjevem domu zaključil odlični Izraelski Filharmonični orkester 
pod vodstvom svojega stalnega dirigenta Zubina Mehte, ki letos zaključuje svojo bogato kariero enega 
najboljših svetovnih dirigentov. Mehta je leta 1960 prvič kot nadebudni indijski dirigent dirigiral 
Simfoničnemu orkestru Slovenske filharmonije, kar mu je takrat omogočil njen direktor Marjan Lipovšek. 
(tudi podpisani je bil takrat na tem koncertu). Čet dvajset let je dirigiral Wagnerjevo opero Rensko zlato na 
Dunaju, v kateri je pela tudi naša mezzosopranistka Marjana Lipovšek. Z Mehto sta takrat obujala spomine 
na prvo prijetno srečanje v Ljubljani. 
V Cankarjevem domu smo 5. septembra v že dolgo časa razprodani dvorani poslušali najprej Concertino za 
godala madžarskega skladatelja Čdčna partosa, krajšo razgibano skladbo z ritmičnimi akcenti. Izraelski 
godalci so nas navdušili z izredno usklajeno poglobljeno igro. 
Sledil je klasični dunajski skladatelj Josef Haydn s Koncertantno simfonijo v B-duru za oboo, fagot, violino, 
violončelo in orkester, op. 84. Kot solisti so nastopili kar člani Izraelske filharmonije in nas navdušili s svojo 
izredno interpretacijo Haydna, zlasti sta posebej navdušila in muzikalno doživljala violinist in fagotist s svojo 
izredno ritmično in muzikalno izvedbo. 
Za zaključek  nam je nepozabni Zubin Mehta pripravil enkratno izvedbo Fantastične simfonije op. 14 
Hectorja Berlioza. V Petih stavkih simfonije se kar 15-krat ponovi glasbena fiksna ideja, ki ponazarja 
idealizirano žensko, v katero se umetnik zaljubi. Ta ideja ga spremlja v vseh stavkih, tako na Plesu, v Prizorih 
na polju, v Pohodu na morišče (koračnica, ob močni podpori tolkal)) in v zaključnem Senu o noči čarovnic, 
ko umetnik sanja o lastnem pogrebu. Pri tem so se izredno izkazala pihala ob sinhronizirani igri godal in 
posebno prvi solo violinist. Po navdušenem stoječem dolgotrajnem aplavzu publike se nam je razpoloženi 
Zubin Mehta za slovo s svojim orkestrom oddolžil z eno od znamenitih koračnic Johanna Straussa. 
Pred začetkom koncerta sta nas pozdravila direktor Festivala Darko Brlek in Zoran Jankovič, župan mesta 
Ljubljane, ki sicer zelo občutno vsa leta financira odlično produkcijo Ljubljana Festivala. Oba sta se zahvalila 
drug drugemu, Brlek nam je pa še povedal, da bo streha nad letnim gledališčem v Križankah po nekaj letih 
vendarle ponovno postavljena. Za drugo leto je napovedal še boljo sezono Festivala Ljubljana, ki se lahko 
primerja z najboljšimi Festivali Evrope. 

• S trijezično zgodbico »Miškin svet« na vrh lestvice. Imeniten uspeh dijakinje in dijaka Slovenske 
gimnazije. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, 
str. 15 

Mednarodni literarni natečaj v Schwanenstadtu 
https://www.novice.at/kultura/literatura/s-trijezicno-zgodbico-miskin-svet-na-vrh-lestvice-imeniten-
uspeh-dijakinje-in-dijaka-slovenske-gimnazije/ 
 

 
Slika: Avtorja Isabell Seehase (ilustracije) in Luka Podlipnig (besedilo) s svojim mentorjem Nikom 
Ottowitzem. Foto: Novice 
 
Schwanenstadt. »V pričakovanju« se je glasil razpis mednarodnega literarnega natečaja za leto 2019 v 
Schwanenstadtu. In res so se pričakovanja tudi uresničila dijakoma Luku Podlipniku (besedilo) in Isabell 
Seehase (ilustracije). Z napeto trijezično otroško knjigo »Miškin svet – Mäuschens Welt – Il mondo della 
topolina« sta osvojila glavno nagrado v kategoriji »gimnazija, strokovne šole«. Mentor nadebudnih mladih 
literarnih ustvarjalcev je prof. Niko Ottowitz.       
Letošnji 17. mednarodni  literarni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine 
Schwanenstadt v Gornji Avstriji 2019 na temo: »V pričakovanju«- »In Erwartung« – »In attesa« je motiviral 
veliko število mladih vseh starosti, da se spopadejo z napeto »obrtjo« pisateljevanja ter preizkusijo svoje 
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sposobnosti in talente. Dijaka Slovenske gimnazije Luka Podlipnig in Isabell Seehase sta brž odgrnila zaveso 
v mali miškin svet in ob spremstvu mentorja profesorja Ottowitza sta napisala in ilustrirala zgodbo iz 
njenega kraljestva in njene perspektive z naslovom  »Miškin svet – Mäuschens Welt – Il mondo della 
topolina«. 
Žirija je trijezično knjigo, ki je ob koncu nastala in se naposled pomerila z drugimi na mednarodnem 
literarnem natečaju v Schwanenstadtu, uvrstila na vrh lestvice in mlada avtorja sta požela glavno nagrado v 
kategoriji »gimnazija, strokovne šole«. 
O zgodbici iz miškinega sveta   
Polno pričakovanja pobegne miška iz zaščitene votline družine v neznani svet. Ob tem spozna krut, lep in pa 
tudi čaroben svet. Sreča živali raznih vrst, ki pa niso vse prijazne. Splete se napeta zgodba, ki jo popestrijoi 
še prikupne ilustracije. 
 332 sodelujočih iz treh držav  
Avtorja zgodbe Luka Podlipnig in Isabell Seehase sta s to napeto zgodbo osvojila glavno nagrado v kategoriji 
»gimnazija, strokovne šole«, ki  jo bosta prihodnjo soboto prejela iz rok mednarodne žirije v 
Schwanenstadtu, in se s tem se uvrstila med avtorje najboljših prispevkov letošnjega literarnega natečaja v 
Schwanenstadtu. 
V sklopu 17. literarnega natečaja je preverila mednarodna žirija 103 prispevke, skupno pa je na natečaju 
sodelovalo 332 udeleženk in udeležencev. Od 103 prispevkov jih je prišlo 24 iz vseh avstrijskih zveznih dežel 
(skupno 71 udeleženk in udeležencev), 64 iz Slovenije (skupno 197 udeleženk in udeležencev), 12 iz Italije 
(skupno 60 udeleženk in udeležencev), 1 iz Francije (skupno 2 udeleženca), 1 iz Finske (1 udeleženka, 
Slovenka) in 1 prispevek iz Španije (1 udeleženec).  
Podelitev nagrad bo v soboto, 21. septembra 2019, ob 15. uri, v Mestni dvorani v Schwanenstadtu. 
Uvrstitve v kategoriji Srednja šola, gimnazija, strokovne šole: 
1. mesto: »Miškin svet«, avtorja: Julijana Isabell Seehase in Luka Podlipnik, mentor: prof. Niko Ottowitz, 
Slovenska gimnazija, Celovec 
2. mesto: »Marjetica«, avtorja: Matevž Bitenc in Zoja Kokalj Osolnik, mentorici: Martina Holešek in Barbara 
Logar-Sušnik, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 
3. mesto: »Skrivnostni zvok piščali«, avtorica: Lana Jovanovič, mentorji: Urška Hrovat, Jože Iskra in Irena 
Gmajnar, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 
Posebna omemba žirije: »Pričakovanje«, avtoriji: Luka Kavkler, Aljaž Hitrec, Marko Deliç in Evelin Sadek, 
mentorica: Doroteja Rušnik Stramšak, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče  

• Edinstveno vodstvo po zbirki slik Marka Pernharta. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 
27. 9. 2019, str. 16 

Muzej moderne umetnosti  
https://www.novice.at/kultura/edinstveno-vodstvo-po-zbirki-slik-marka-pernharta/ 
 

 
Slika: Marko Pernhart je bil najpomembnejši koroški krajinar 19. stoletja, njegove slike so zgovorne priče 
nekdanje naravne in kulturne pokrajine. Pomemben del njegovega opusa hrani Muzej moderne 
umetnosti Koroške (MMKK) v Celovcu. Foto: Novice 
 
Celovec. Marko Pernhart je bil najpomembnejši koroški krajinar 19. stoletja, njegove slike so zgovorne priče 
nekdanje naravne in kulturne pokrajine. Pomemben del njegovega opusa hrani Muzej moderne umetnosti 
Koroške (MMKK) v Celovcu. Umetnostna zgodovinarka Mojca Grušovnik-Tratnig bo skozi zbirko 
Pernhartovih del v MMKK vodila v slovenščini, in sicer v četrtek, 3. oktobra, ob 18. uri. 

https://www.novice.at/kultura/edinstveno-vodstvo-po-zbirki-slik-marka-pernharta/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/09/pernhart.jpg


Marko Pernhart, njegovo ime se zapisuje tudi kot Markus, se je rodil leta 1824 v Spodnjih Medgorjah na 
Koroškem in je bil slovenskega rodu. Razvil se je v najpomembnejšega koroškega likovnega umetnika v 19. 
stoletju. Sicer je sledil smernicam bidermajerja, a je postal mojster topografsko-realističnega upodabljanja 
krajin. Veliko je slikal tudi na širšem Slovenskem, za koroško in slovensko zgodovino je zlasti pomembna 
njegova risba knežjega kamna, ki predstavlja enega redkih virov za lokalizacijo tega zgodovinskega 
spomenika.  

• Poletni tabor z uganko o rdeči kapici. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, 
str. 17 

Premiera SPD Trta 
https://www.novice.at/kultura/oder/poletni-tabor-z-uganko-o-rdeci-kapici/ 
 

 
Slika: Kaj je skrivnost te rdeče kapice? Igralska skupina Šentlipš Slovenskega prosvetnega društva Trta v 
Žitari vasi je tudi letos prva izmed vseh koroških skupin postavila na oder predstavo, ki je nastala na 
delavnici v Ankaranu. Foto: Novice 
 
Žitara vas.  Igralska skupina Šentlipš Slovenskega prosvetnega društva Trta v Žitari vasi je tudi letos prva 
izmed vseh koroških skupin postavila na oder predstavo, ki je nastala na delavnici v Ankaranu. 
V popolni temi so se v dvorano priplazile komaj vidne postave, le njihove baterijske svetilke so oddajale 
snope močne luči. Prišleki so se zrnili v šotore, postavljene na odru, in začela se je letošnja predstava 
igralske skupine Šentlipš Sloven-skega prosvetnega društva Trta. Minuli petek so mlade igralke in igralci v 
prostorih Kumsta v Žitari vasi javnosti premierno prikazali, kaj so naštudirali v tednu gledališke in lutkovne 
delavnice v Ankaranu letos poleti. 
Zgodbo z naslovom Poletni tabor jim je napisala režiserka Bernarda Gašperčič, njihova dolgoletna 
spremljevalka, menda je z njimi že trinajsto sezono. Dogaja pa se takole: mlada dekleta se namenijo 
preživeti lep čas v kampu, a že kmalu se pokažejo razpoke in vse bolj očitne razprtije med njimi. Medtem ko 
jih animator kar naprej priganja k športu, bi se nekatere raje pred tem skrile. Potem se pa še pojavi fant, 
Mark po imenu, ki v kampu preživlja počitnice s svojo družino, in kar naravnost pove, da rad igra kitaro in 
obožuje ženski spol. Hitro naveže stike z Laro, prijetno punco, ki pa nikakor noče sneti svoje rdeče kape. Niti 
v vodi ne.  
Kaj je skrivnost te rdeče kapice? Da bi to razkrile, ji tri dekleta pod vodstvom razposajene Lili pošteno 
ponagajajo. V šotor ji natresejo kup mravelj in ko Lara spleza v svoje taborsko bivališče, jo seveda takoj 
razganja od srbenja. In ko se praska in otepa majhnih živalic, ji z glave pade rdeča kapa. In pokažejo se 
prelepi lasje. Toda nekoč ji je sošolec rekel, da je grozna. In Lara se je odtlej skrivala. Mark, fant s kitaro, pa 
ji tudi tokrat pove brez dlake na jeziku: »Všeč si mi bila s kapo, brez kape pa še bolje zgledaš.« 
 

 

https://www.novice.at/kultura/oder/poletni-tabor-z-uganko-o-rdeci-kapici/
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Slika: Igralska skupina Šentlipš Slovenskega prosvetnega društva Trta v Žitari vasi je tudi letos prva izmed 
vseh koroških skupin postavila na oder predstavo, ki je nastala na delavnici v Ankaranu. Foto: Novice 
 
Osem deklet (Sara Hren, Christina, Katharina, Magdalena in Victorija Micheuz, Daša Mori, Sandra Orgl in 
Helena Stern) ter oba fanta (Johannes Golautschnik in Daniel Stern)  so se marljivo vživeli v svoje vloge in jih 
zavzeto zaigrali. In iz leta v leto se manj sliši, da dvema igralcema slovenščina sploh ni materinščina. Odrsko 
igranje se je tako tudi v Žitari vasi izkazalo kot odlična jezikovna šola. Ali pa, kakor je o gledališki delavnici v 
Ankaranu in o igranju nasploh povedal Pavli Stern, dobra duša žitrajskih kulturnikov: »To je šola za življenje, 
šola, ki je ne moreš poplačati.« 
Žitrajsko predstavo Poletni tabor bo igralska skupina Šentlipš ponovila po maši to nedeljo, 29. septembra, 
ob 11. uri v žitrajskem Kumstu. 

• SAK bi rad reaktiviral vratarja Kondiča in upa na veliki preobrat. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 36, 27. 9. 2019, str. 19 

https://www.novice.at/novice/sport/sak-bi-rad-reaktiviral-vratarja-kondica-in-upa-na-veliki-preobrat/ 
 

 
Slika: SAK bi rad reaktiviral vratarja Kondiča in upa na veliki preobrat. Foto: Novice 
 
»Kaj je s Sakom?« To vprašanje sliši vodstvo SAK na vsakem ovinku in ne ve pravega odgovora. Trenerja je 
SAK že zamenjal, zdaj naj bi prišel nazaj tudi stari vratar Kondič, ki pa je bil mogoče del celega problema. 
V prestopnem roku julija je nepričakano delal probleme klubu standardni vratar 20-letni Ljubljančan 
Kristijan Kondič. Letos je napravil maturo na Dvojezični trgovski akademiji in je veljal za velikega talenta 
med vratarji na Koroškem. 
To je bil tudi razlog, da so se pričeli menedžerji vrstiti okoli njega. Enemu je uspelo dobiti njegov podpis in 
obljubil mu je veliko kariero v I. ali II. ligi. Temu menežerju potem ni uspelo najti kluba v višji ligi in Kondič je 
ostal brez. Medtem je SAK reagiral in pridobil dva nova vratarja, Floriana Zittererja in  Alexandra Aineterja, 
ki pa sta oba neizkušena in sta naredila že kar precej napak v igrah. 
Trener Goran Lučič sicer ve, da to ni edini problem, saj je tudi napad SAK v podobni krizni situaciji, toda zdaj 
se seveda poskuša vse, kar je pač še mogoče.  Tako tečejo zdaj pogovori z vratarjem Kondičem, ki naj bi 
dal  ekipi spet staro samozavest, dobil je povabilo za vrnitev.  
V nedeljo v Šentjakobu (15:30) bi torej lahko igral Kondič spet za SAK. Na vsak način manjkala pa bosta Tomi 
Riedl (rdeči karton) in Patrick Lausegger, ki je pretekli krog v porazu proti Spittalu (2:5) dobil rumeni-rdeči 
karton. 
Pogled na lestvico koroške lige pa kaže tudi po 9. krogu žalostno sliko: veliki SAK je na zadnjem mestu. 
Trener išče rešitve, mogoče bo reaktiviranje starega vratarja res pomagalo. Vsekakor jim to želimo. 
 

 

• Čezmejni posli: priložnosti in pasti. ORF, Celovec, 27.09.2019  
V Kopru je potekalo v organizaciji SPOT svetovanja Obalno-kraške regije dvodnevno usposabljanje o temi 
„Priložnosti in pasti pri poslovanju slovenskih podjetji v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem“. Sodelovala je tudi 
Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3014685/ 
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Slika: Slovenska gospodarska zveza. Foto: ORF  
 
Kakor piše Slovenska gospodarska zveza na svoji spletni strani, so številnim udeležencem zastopniki 
organizacije, podpredsednica Marija Škof, odbornik Miran Breznik ter generalni sekretar Andrej Hren, 
predstavili pravne okvire pri čezmejnem opravljanju storitev, poslovne priložnosti in posebnosti avstrijskega 
trga ter aktivnosti in podporo, ki jo podjetnikom nudi Slovenski poslovni klub v Avstriji, to je Slovenska 
gospodarska zveza v Celovcu. 
Ob tem da so poudarili tudi letošnji uspeh pred evropskim sodiščem, ki je ovrglo avstrijske protidumpinške 
kazni. 
Tuja vlaganja v Severni Makedoniji 
Predsednik SGZ Benjamin Wakounig pa se je v Skopju sestal z ministrico za tuje investicije v Severni 
Makedoniji Zorico Apostolsko. Tema pogovora da so med drugim bila tuja vlaganja v Severni Makedoniji, 
kajti „nekatere člane iz vrst SGZ prav zanimajo t.i. ‚greenfield‘ ali pa ‚brownfield‘ investicije na Zapadnem 
Balkanu“, so še zapisali na spletu SGZ. 

• Krajger prejme nagrado Kralja Matjaža. ORF, Celovec, 27.09.2019  
Pred tremi leti je Regionalna lista Bistrica (REgi) ustanovila nagrado Kralja Matjaža z namenom, da 
počasti osebnosti, ki so si pridobile izredne zasluge za kulturni, gospodarski in socialni razvoj regije pod 
Peco. Prejemnik nagrade je letos vsestranski kulturnik Albert Krajger.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3014643/  
Nagrado Kralja Matjaža bodo podelili 4. oktobra 
Podelitev nagrade domačemu umetniku bo 4. oktobra ob 19. uri v Vinoteki David v Šmihelu. Za kulturni 
spored ob podelitvi bosta poskrbela saksofonist Miha Vavti in MePZ Gorotan iz Šmihela. 
 

 
Slika: Pred tremi leti je Regionalna lista Bistrica (REgi) ustanovila nagrado Kralja Matjaža z namenom, da 
počasti osebnosti, ki so si pridobile izredne zasluge za kulturni, gospodarski in socialni razvoj regije pod 
Peco. Prejemnik nagrade je letos vsestranski kulturnik Albert Krajger. Foto: ORF  
 
Do zdaj sta nagrado Kralja Matjaža, ki jo podeljuje REgi, prejela Karl „Charly“ Moser kot velik gorski 
reševalec in dolgoletni član gorske straže ter vsestranski šmihelski aktivist ter oče praznika repice, Franc 
Kušej, je sporočil vodja liste in podžupan občine Bistrica pri Pliberku Vladimir Smrtnik. 

• Načrti za obletnico 2020. ORF, Celovec, 27.09.2019  
Carinthija 2020: uradna Koroška bo stoletnico koroškega plebiscita v prihodnjem letu praznovala s 
številnimi prireditvami, ki naj bi bile vse v znamenju skupnega naprezanja za upa polno bodočnost.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3014742/  
Potujoča razstava in velika zaključna prireditev 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3014643/
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Z uradnimi deželnimi prireditvami z viškom zaključne prireditve na Novem trgu v Celovcu, s potujočo 
deželno razstavo in z 89 projekti kulturnih, športnih, znanstvenih in drugih društev in iniciativ – tudi 
dvojezičnih- se hoče Koroška ob 100-letnici plebiscita pokazati kot dežela, ki gleda upapolno v prihodnost. 
Uradna Koroška bo proslavila obletnico z veliko slovesnostjo v Celovcu, deželna razstava bo potovala po 
vseh okrajnih, številna društva in iniciative, med njimi tudi slovenske oziroma dvojezične, pa bodo ob 
obletnici plebiscita v projektih predstavile svoje poglede na Koroško. 
 

 
Slika: Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je prepričan, da se bo Koroška v prihodnjem letu pokazala javnosti 
kot odprta, v prihodnost zazrta dežela. Foto: ORF  
 
Koroška kot „odprta, v prihodnost zazrta dežela“ 
V četrtek so odgovorni prireditvenega niza Carinthija 2020 predstavili 89 projektov, ki jih je strokovna žirija 
izbrala iz 132 ponudb. Te projekte bo dežela tudi finančno podprla. Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je 
prepričan, da se bo Koroška v prihodnjem letu pokazala javnosti kot odprta, v prihodnost zazrta dežela. 
Kaiser: „Skupno v obetavno prihodnost“ 

• Vrtec „Ante Pante“ predali namenu. ORF, Celovec, 27.09.2019  
V Železni Kapli so v petek uradno odprli prenovljeni občinski otroški vrtec „Ante Pante“. Financiranje 
objekta je v zadnjih tednih in mesecih burilo duhove, na odprtju je pri navzočih prevladoval občutek 
veselja in ponosa. Kapelški otroci so se končno lahko vselili v novi, sodobni otroški vrtec.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3014781/  
Celostno prenovljen vrtec 
 

 
Slika: V Železni Kapli so v petek dopoldne slavnostno odprli dvojezični otroški vrtec „Ante Pante“. Foto: 
ORF 
 
V Železni Kapli so v petek dopoldne slavnostno odprli dvojezični otroški vrtec „Ante Pante“. Ta celostno 
prenovljena vzgojno-izobraževalna ustanova je bila zgrajena z okolju prijaznimi materiali. To in znatno večji 
poseg kakor načrtovano in pričakovano, je povzročilo več kot podvojitev skupnih stroškov, kar je sprožilo 
mnogo burnih razprav. 

 
Slika: V Železni Kapli so v petek dopoldne slavnostno odprli dvojezični otroški vrtec „Ante Pante“. Foto: 
ORF  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3014781/


 
Dobro razpoloženje na odprtju 
Skupni stroški za projekt so znašali malo več kot dva milijona evrov. Turbulence po skoraj štiriletnem 
uresničevanju projekta niso kalile odprtja, na katerem se je docela napolnil travnik pred otroškim vrtcem. 
Zelo dobro razpoložena sta bila predvsem voditeljica dvojezičnega vrtca Pepi Petschnig in župan trške 
občine Železna Kapla Franc Jožef Smrtnik. 
Smrtnik: „Naši otroci so naša bodočnost“ 
Petschnig: „Zelo dobro se počutimo“ 
 

 
Slika: V Železni Kapli so v petek dopoldne slavnostno odprli dvojezični otroški vrtec „Ante Pante“. Foto: 
ORF  
 
Ne le voditeljica dvojezičnega otroškega vrtca „Ante pante“ Pepi Petschnig se odlično počuti v prenovljenih 
prostorih vrtca, temveč tudi skoraj 50 otrok v treh skupinah. Z novim šolskim centrom ima trška občina 
morda celo najsodobnejšo šolsko infrastrukturo na Koroškem. 

• Prva projekcija izida nedeljskih volitev. ORF, Celovec, 29.09.2019   
Ob 17. uri so v nedeljo zaprla zadnja volišča za parlamentarne volitve. Prva projekcija je pokazala, da je 
na prvem mestu ÖVP s 37,2 % (+ 5,7). Na drugem mestu je SPÖ z 22 %, (-4,9). FPÖ je izgubila deset 
odstotkov in bo imela po projekciji 16 % (- 10). Zelenim je po izpadu iz parlamenta uspel ponovni vstop. 
Po prvi projekciji so zbrali 14,3 %.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015030/  
Lista Pilz, ki ji je na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2017 uspel vstop v parlament na Dunaju, je pristala 
na 1,8 % (-2,6) in ne bo več notri. Stranka Neos pride na 7,4 % (+2,1). Prag za vstop v državni zbor so štiri 
odstotki ali direktni mandat. Stopnja nihanja projekcije je 1,8 %, spremembe v tej velikosti so mogoče. 
 

 
Slika: Ekipa instituta SORA, ki je izračunala prvo napoved izida. Foto: ORF  
 
Mandati v parlamentu 
Kar se tiče mandatov v državnem zboru, bi po tej prvi projekciji imela ljudska stranka (ÖVP) 71 sedežev, to 
je devet več kot po zadnjih volitvah leta 2017. Svobodnjaki (FPÖ) bodo imeli 30 mandatov, kar je 21 manj 
kot doslej. Socialdemokratska stranka (SPÖ) je izgubila enajst mandatov in bo imela 41 sedežev. 
Zeleni bodo po prvem projektiranem izidu s 27 poslanci in poslankami zastopani v državnem zboru. Stranka 
Neos bo imela 14 sedežev (+4). Lista Jetzt Petra Pilza ne bo več v parlamentu. 
Kako so volile južnokoroške občine? 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015030/


Kot poseben servis vam nudimo pregled izida volitev v južnokoroških občinah. V nedeljo pozno popoldne in 
proti večeru štejejo glasove v posamičnih občinah. Ko iz občin sporočijo izid deželni volilni komisiji in dežela 
številke objavi, bodo na razpolago tudi na naših straneh. 

• Turkizno slavje, zeleni spet nazaj. ORF, Celovec, 29.09.2019  
Projekcija izida državnozborskih volitev tik pred 18. uro je pokazala, da bo ljudska stranka prišla na 36,8 
% glasov in imela 70 mandatov, kar je plus osmih sedežev. Svobodnjaki izgubijo deset % in bodo imeli 16 
% in 30 mandatov (-21). SPÖ bo z minusom 5,1 % prišla na 21,8 % in 42 mandatov (-10). Zeleni so s 27 
mandati v parlamentu (14,3 %).  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015050/ 
 

 
Slika: Zeleni slavijo tudi na Koroškem s skoraj desetimi odstotki. Olgi Voglauer, sedmi na zvezni listi, je 
uspel vstop v parlament. Foto: Grüne  
 
Zeleni slavijo tudi na Koroškem s skoraj desetimi odstotki. Olgi Voglauer, sedmi na zvezni listi, je uspel vstop 
v parlament. 

• Olga Voglauer bo v parlamentu. ORF, Celovec, 29.09.2019  
Na listi zelenih je kot predsednica zelenih na Koroškem kandidirala tudi bio-kmetica iz Bilnjovsa pri 
Bilčovsu Olga Voglauer. Na Koroškem je bila na prvem mestu deželne liste, na zvezni listi je bila na 
sedmem mestu. S tem, da se zeleni vračajo s 27 mandati v parlament, bo tam v prihodnje seveda tudi 
Olga Voglauer.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015054/ 
 

 
Slika: Po prvih projekcijah je bila Olga Voglauer gostja v radijskem studiu Slovenskega sporeda, kjer je 
spregovorila z moderatorjem Marijanom Velikom in urednico Marico Kušej o svojem uspehu. Foto: 
ORF/dh  
 
Po prvih projekcijah je bila Olga Voglauer gostja v radijskem studiu Slovenskega sporeda, kjer je 
spregovorila z moderatorjem Marijanom Velikom in urednico Marico Kušej o svojem uspehu. 
 
Olga Voglauer se je rodila 3. oktobra 1980 v Bilčovsu. V Celovcu je obiskovala Slovensko gimnazijo ter 
Dvojezično trgovsko akademijo. Na Dunaju je študirala kmetijstvo. Leta 2010 je od staršev prevzela kmetijo 
v Bilčovsu in jo preoblikovala v bio kmetijo, specializirano za mlečne proizvode. V Bilčovsu je občinska 
odbornica Enotne liste. Dejavna je tudi v predsedstvu „Caritas Koroška“. Vodenje zelenih na Koroškem je 
šele prevzela junija letos. 

• Kurz zmagovalec volitev. ORF, Celovec, 29.09.2019  
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Izšteti glasovi v nedeljo skupaj s projekcijo glasov volilnih kart kažejo, da je Sebastian Kurz s svojo ljudsko 
stranko (ÖVP) nesporni zmagovalec predčasnih državnozborskih volitev. ÖVP je dosegla 37,2 % glasov 
(+5,7) in bo imela v parlamentu 71 mandatov (+9). 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015083/  
 
Socialdemokratska stranka (SPÖ) je po projekciji tik pred 20. uro zbrala 21,8 % glasov (-5,1) in je izgubila 
enajst mandatov (41). 21 mandatov je izgubila svobodnjaška stranka (FPÖ) in je s 30 sedeži jasno na tretjem 
mestu (16 %, – 9,9 %). Zeleni so nazaj v parlamentu z 10 odstotki (+10,2 %) in 26 sedeži. Liberalni Neos bo s 
7,8 % (+2,5 %) imel 15 mandatov (+5). Ostalim grupacijam, med njimi listi Petra Pilza „Jetzt“ (2,0 %), ni 
uspelo priti v parlament (KPA 0,7 %, WANDL 0,4 %). 
Stopnja izštetja je v nedeljo zvečer znašala 95,9 %, nihanje je bilo še mogoče do 0,8 %. Volilna udeležba je 
znašala 75,5 %. 
Tudi na Koroškem so svobodnjaki masivno izgubili, socialdemokrati so prav tako zabeležili izgube, zeleni so 
si več kot opomogli. 

• Direktni mandat zelenih na Koroškem. ORF, Celovec, 30.09.2019  
V odstotkih največ so v nedeljo na državnozborskih volitvah pridobili zeleni, ki bodo po dveh letih znova 
sedli za poslanske klopi. 14 odstotkov je doslej najboljši rezultat na zvezni ravni in jim prinaša 26 poslank 
in poslancev med katerimi bo tudi Olga Voglauer.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015192/ 
 
 „Največji comeback v naši zgodovini“ 
Glavna kandidatka zelenih na Koroškem je nastopila s ciljem, da na Koroškem osvoji 27.000 glasov in s tem 
direktni mandat. Pričakovanja so se izpolnila, kar pa ni bilo vedno tako, se veseli Olga Voglauer. 
V ponedeljek popoldne je predsednik Enotne liste (EL) Gabriel Hribar v izjavi čestital zelenim k njihovemu 
uspehu na volitvah ter Olgi Voglauer k njeni neposredni izvolitvi v državni zbor. 
Deželna EL pričakuje boljšo pogovorno bazo 
Hribar pričakuje, da se bo z Olgo Voglauer „pogovorna baza bistveno izboljšala in da bo med EL in Zelenimi 
prišlo do boljšega sodelovanja“. Za koroške Slovence je še vrsta bistvenih vprašanj odprtih ter za prebivalce 
južnokoroškega prostora relevantne teme potrebujejo novo dinamiko v parlamentu na Dunaju, dodaja 
Hribar. 

 
 Foto: ORF 
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Podatek o volilni udeležbi nedeljskih parlamentarnih volitev je še nepopoln, saj v primerjavi z letom 2017 še 
manjkajo volilne karte, ki jih bodo šele izšteli. Ker je število izstavljenih volilnih kart na Koroškem visoko, bo 
tudi podatek o volilni udeležbi še višji in tudi Zelenim se obeta na koroškem rezultat nad deset odstotkov. 

• Zdaj je na potezi Kurz. ORF, Celovec, 30.09.2019  
Ljudska stranka (ÖVP) je jasna zmagovalka nedeljskih državnozborskih volitev. Njen prvak Sebastian Kurz 
ima najmanj tri opcije za oblikovanje nove zvezne vlade. Po intenzivnem volilnem boju pa so si v 
strankarskih centralah v ponedeljek privoščili malo odmora.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015194/  
 
Nesporni zmagovalec predčasnih parlamentarnih volitev v Avstriji je Sebastian Kurz in njegova ljudska 
stranka. V ponedeljek so okrajne volilne komisije preštele še okoli milijon glasovnic, ki so bile oddane po 
pošti, a po pričakovanju se izid ni bistveno spremenil. Razen na Dunaju, kjer so socialdemokrati še obdržali 
relativno večino, so se turkizni v vseh ostalih zveznih deželah zavihteli na prvo mesto. 
Prednost pred drugouvrščeno SPÖ znaša nad 15 odstokov 
Skupaj z v nedeljo izštetimi glasovi ter projekcijo glasov volilnih kart so dosegli nad 37 odstokov, s čimer 
imer so se izboljšali za več kot pet odstotkov in tako povečali naskok na drugouvrščene socialdemokrate na 
rekordnih več kot 15 odstotkov. 
Za socialdemokratsko stranko so se volitve končale z doslej najslabšim rezultatom po letu 1945. 21,7 
odstotka pomeni izgubo petih odstotkov. Pravi usip glasov, namreč skoraj 10 odstotkov manj kot pred 
dvema letoma, so utrpeli svobodnjaki, ki jih je podprlo okrog 16 odstotkov volilk in volicev. 
Med poraženci je tudi lista Jetzt, ki ni dosegla volilnega praga štirih odstotkov za vnovičen vstop v državni 
zbor. Stranka Neos je na nedeljskih volitvah postala močnejša. 7,8 odstotka pomeni dva odstotka in pol več 
kot pred dvema letoma. 
V odstotkih največ pa so pridobili zeleni, ki bodo po dveh letih znova sedli za poslanke klopi. 14 odstokov je 
doslej najboljši rezultat na zvezni ravni in jim prinaša 26 poslank in poslancev, med temi bo tudi Olga 
Voglauer iz Bilnjovsa pri Bilčovsu. 
Kurz lahko izbira med tremi koalicijskimi partnerji 
Na potezi je zdaj Sebastian Kurz, ki za oblikovanje nove vlade lahko izbira med tremi koalicijskimi partnerji. 
Kdo bo lahko s kom sodeloval in pod kakšnimi pogoji, pa je velika neznanka. Ponovitve koalicije s 
svobodnjaki ni pričakovati, saj so ti že sporočili, da se po porazu vidijo v opoziciji. Kurz je sicer v nedeljo 
napovedal, da se bo o koaliciji pogovarjal z vsemi strankami. 
V pogovoru za radio Ö1 je Kurz v ponedeljek dejal, da bo v ospredju koalicijskih pogovorov uspešna 
gospodarska politika, cilj pa je oblikovati stabilno vlado. Ni pa želel izpostaviti, s kom bi najraje oblikoval 
koalicijo. Kurz je spet zagotovil, da se bodo skušali srečati na pogovorih z vsemi strankami, da ugotovijo, s 
katerimi obstajajo dobra ujemanja. Glede na anketo bi sicer podprlo okoli 20 odstotkov podpornikov ÖVP 
koalicijo z zelenimi. 
Vodja zelenih Werner Kogler je v pogovoru za Ö1 dejal, da so pripravljeni na pogovore. Na prvi pogled da 
morda niso ravno vidne skupne točke z ljudsko stranko, a bi lahko na pogovorih odkrili, ali bi se splačalo 
začeti prava pogajanja, je dodal Kogler. 
Razdelitev 183 mandatov (po izštetih glasovih z volišč in s projekcijo glasov po pošti): ÖVP 71 (+9), SPÖ 41 (-
11), FPÖ 30 (-21), zeleni 26, Neos 15 (+5). Ostale stranke in grupacije niso dobile zadostne podpore za vstop 
v parlament. 

• Slovencih na Hrvaškem. ORF, Celovec, 26.09.2019  
V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani je še do 5. oktobra odprta razstava „Sosedje Slovenci 
– Slovenci na Hrvaškem“. Prikazati želi, kje vse Slovenci na Hrvaškem živijo, kakšna je njihova povezanost 
in aktivnost v društvih, ter izpostaviti nekaj vidnih pripadnikov slovenskega naroda, ki so živeli in delovali 
na Hrvaškem.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3012556/  
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Slika: V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani je še do 5. oktobra odprta razstava „Sosedje 
Slovenci – Slovenci na Hrvaškem“. Foto: NUK  
 
Strokovnjakinja za Slovence na Hrvaškem 
Avtorici sta Helena Janežič (NUK) in Barbara Riman (INV – Inštitut za narodnostna vprašanja). Ob tem, da je 
Barbara Riman popeljala obiskovalke in obiskovalce v sklopu razstave v malo znani svet slovenstva na 
Hrvaškem, poudarja naslednje: Slovenci na Hrvaškem, tako zamejci kot izseljenci, so postali manjšina šele 
po letu 1991, kljub dejstvu, da na Hrvaškem živijo že več stoletji. 

 
Slika: Junija letos je Barbara Riman izdala znanstveno monografijo v hrvaščini „Slovenska društva u 
Hrvatskoj: od 1886. do 1991. godine“. Foto: NUK 
 

 
Slika: Barbara Riman je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Foto: NUK  
 
Gostja v nedeljski radijski oddaji 
Junija letos je Barbara Riman izdala znanstveno monografijo v hrvaščini „Slovenska društva u Hrvatskoj: od 
1886. do 1991. godine“. Zadosti izhodišč torej, da je urednik Miha Pasterk povabil Barbaro Riman, ki je tudi 
predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, v oddajo „Zajtrk s profilom“. Na sporedu bo v nedeljo 
med 9. in 10. uro, ponovitev bo v sredo ob istem času. 

• Tudi Koroška odslej turkizna. ORF, Celovec, 30.09.2019  
Koroška je bila pri zadnjih volitvah še modra, odslej pa je tudi v najjužnejši zvezni deželi vse v turkiznem. 
Ljudska stranka je dosegla po začasnem rezultatu dobrih 35 odstotkov glasov in s tem pridobila v vseh 
volilnih okrajih okoli deset odstotkov več, kakor leta 2017.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015200/  
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Svobodnjaki, ki so bili na Koroškem pred dvema letoma še najmočnejši, so izgubili enajst odstotkov podpore 
in so se znašli pri pičlih 21 odstotkih. Socialdemokrati imajo pred rezultatom minus v višini treh odstotkov, 
za SPÖ je glasovalo nekaj več kot 26 odstotkov volilk in volilcev. 
Zeleni z glavno kandidatko Olgo Voglauer se veselijo nad 8,5-odstotno podporo, s tem so tudi na Koroškem 
osvojili osnovni mandat. Dobrih šest odstotkov je na Koroškem zbrala stranka Neos. 

• Fedriga zaskrbljen zaradi vse več migrantov. ORF, Celovec, 01.10.2019  
Predsednik deželne vlade Furlanije-Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga je v ponedeljek izrazil 
zaskrbljenost, ker znova beležijo porast števila prihodov migrantov v Italijo preko balkanske poti. 
Problematično naj bi bilo zlasti območje na slovensko-italijanski meji pri Gorici, je po poročanju 
italijanskih medijev nakazal Fedriga.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015243/ 
 

 
Slika: Predsednik deželne vlade Furlanije-Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga je izrazil 
zaskrbljenost, ker znova beležijo porast števila prihodov migrantov v Italijo preko balkanske poti. Foto: 
ORF 
 
 „Uspelo nam je, da smo število nezakonitih migrantov, za katere skrbi FJK, zmanjšati za 40,5 odstotka. A 
zdaj se število prihodov migrantov znova povečuje. Tudi iz Hrvaške so nam potrdili, da število migrantov, ki 
prihajajo iz Bosne in Hercegovine, raste,“ je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal Fedriga, ki 
prihaja iz desničarske stranke Liga. 
Za nadzor italijansko-slovenske meje od 1. julija sicer skrbijo mešane policijske patrulje obeh držav. 
Zaenkrat policije javno niso poročale o kakšnih večjih težavah sodelovanja. 
Problematični naj bi bili sicer predvsem tisti migranti, ki nimajo pravice do azila. Novi italijanski zunanji 
minister in vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je napovedal, da bo še ta teden predstavil ukrepe za 
pohitritev procesa vračanja v njihove matične države. 
To naj bi veljalo predvsem za tunizijske državljane, ki so, kot poudarja Di Maio, navadni ekonomski migranti 
in ne morejo dobiti pravice do azila. Di Maio je napovedal, da si želi s Tunizijo izpogajati nov sporazum za 
vračanje migrantov. 

• Drago Jančar na vrhu lestvice ORF. ORF, Celovec, 01.10.2019  
Slovenski pisatelj Drago Jančar se je z romanom In ljubezen tudi uvrstil na vrh oktobrske lestvice 
najboljših knjig po izboru Avstrijske radiotelevizije ORF. Z romanom je prehitel madžarsko pisateljico 
Terezio Mora, ki piše v nemščini in živi v Berlinu, ter mlado dunajsko avtorico Raphaelo Edelbauer.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015265/ 
 

 
Slika: Slovenski pisatelj Drago Jančar se je z romanom In ljubezen tudi uvrstil na vrh oktobrske lestvice 
najboljših knjig po izboru Avstrijske radiotelevizije ORF. Foto: ORF 
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Roman se dogaja v času, „ko je svetu zavladalo sovraštvo“ 
Terezia Mora se je na drugo mesto uvrstila z delom Auf dem Seil, Raphaela Edelbauer pa z delom Das 
flüssige Land, s katerim je nominirana za nemško in avstrijsko knjižno nagrado, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA. Roman In ljubezen tudi, ki v prevodu nosi naslov Wenn die Liebe ruht, je Jančar izdal leta 
2017 pri Beletrini in leto zatem zanj prejel četrto nagrado kresnik za najboljši roman leta. Kot so zapisali pri 
založbi, se dogaja v času, ko je svetu zavladalo sovraštvo. 
„Med naraščanjem nasilja v okupiranem Mariboru, med uporniki v pohorskih gozdovih, v koncentracijskem 
taborišču na severu Evrope in med povojnim prevzemanjem oblasti se v štirih poglavjih odvijajo zgodbe 
ljudi, ki so v tej zgodovinski blodnjavi človeštva nasilniki, žrtve ali oboje hkrati. In ki skušajo ubraniti vsaj 
vsak svojo ljubezen pred nesmislom zla in porazom človeškega dostojanstva. Toda tudi ljubezen se ob vsej 
svoji moči skrha in duh utrudi, kot je zapisano v neki Byronovi pesmi, ki jo veliko let po tragičnih dogodkih 
bere ena od junakinj, ko po naključju vzame v knjigarni knjigo s police.“ 
Pisatelj, dramatik in esejist Jančar je eden najpomembnejših slovenskih pisateljev. Prejel je številne domače 
in mednarodne književne nagrade, med drugim Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, 
evropsko nagrado za kratko prozo, Herderjevo nagrado za literaturo in nagrado Jean Amery za evropsko 
esejistiko. 

• Odzivi iz narodne skupnosti na volitve. ORF, Celovec, 01.10.2019  
Na izide predčasnih parlamentarnih volitev so se v ponedeljek za STA odzvali tudi predstavniki osrednjih 
organizacij koroških Slovencev. Vsi soglašajo, da je vstop koroške Slovenke Olge Voglauer v državni zbor 
velik uspeh za narodno skupnost, ki bo spet imela svoj glas v parlamentu.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015246/  
 

 
Slika: Na izide predčasnih parlamentarnih volitev so se v ponedeljek za STA odzvali tudi predstavniki 
osrednjih organizacij koroških Slovencev. Vsi soglašajo, da je vstop koroške Slovenke Olge Voglauer v 
državni zbor velik uspeh za narodno skupnost, ki bo spet imela svoj glas v parlamentu. Foto: ORF 
 
 „FPÖ končno prejela račun za škandale“ 
Predsednik Enotne liste (EL), edine politične stranke koroških Slovencev, Gabriel Hribar je v izjavi za 
Slovensko tiskovno agencijo (STA) izrazil zadovoljstvo, da je FPÖ „končno prejela račun, ki si ga je zaslužila 
po vseh škandalih“. „Zelo smo veseli, da so uspele male stranke, predvsem Zeleni, z odličnim povratkom v 
parlament,“ je dejal in izrazil zadovoljstvo, da se je v parlament uspelo uvrstiti tudi Voglauerjevi, ki je sicer 
članica Enotne liste. 
Tudi predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug je zadovoljen z uvrstitvijo Voglauerjeve v 
parlament. Prepričan je, „da bo naša prizadevanja zelo energično prenesla na zvezno raven“. 
Upanje na koalicijo ÖVP z Zelenimi 
Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik je za STA dejal, da ga uspeh 
ÖVP ni presenetil, je pa zelo vesel zaradi uspeha Zelenih. „Za koroške Slovence in vse manjšine v Avstriji je 
tudi izrednega pomena, da v parlament prihaja koroška Slovenka Olga Voglauer in s tem po dolgem odmoru 
spet glas za pravice avtohtonih manjšin v Avstriji,“ je dejal. 
Sadovnik je tudi izrazil pričakovanje, da bodo ÖVP in Zeleni poskušali sestaviti vlado. Manjšinsko vprašanje 
bi pri tem lahko odigralo pomembno vlogo, je prepričan. Napovedal je, da bo SKS vsem strankam v 
parlamentu sporočila „jasno pričakovanje, da bi moralo zdaj priti do radikalnih pozitivnih sprememb v korist 
avstrijskih manjšinskih jezikov, sicer te raznolikosti v Avstriji v prihodnosti ne bo več“. 
Zeleni „garant za pravice narodnih skupnosti“ 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015246/


Prav tako je Jug mnenja, „da bi bili Zeleni, če bi bili v koaliciji, garant za pravice narodne skupnosti“, čeprav 
poudarja, da kot slovenska narodna skupnost ne bodo imeli velikega vpliva na to, kakšna koalicija bo. 
„Pomembno bo, da bomo povsod iskali partnerje,“ je dejal Jug. 
Tudi Hribar upa, da bodo ÖVP in Zeleni sklenili vladno koalicijo, čeprav ni želel preveč napovedovati, kaj 
bodo prinesla koalicijska usklajevanja. „Mislim, da je za bodočega kanclerja Kurza ta nova možnost, da lahko 
tudi z Zelenimi oblikuje vladno koalicijo, zelo presenetljiva in na to sploh ni bil pozoren,“ je dejal. 
„Vse izjave v zadnjih tednih so bile usmerjene proti svobodnjakom, a so se ti bolj ali manj že sami izvzeli iz 
igre za vladno koalicijo. SPÖ in ÖVP pa so si precej navzkriž, tako da tudi tu ne pričakujem kakšnega uspeha. 
Ampak Kurz zdaj lahko izbira med tremi strankami, zato je še vse odprto,“ je dejal Hribar. 
Vnovične koalicije med ÖVP in FPÖ ne pričakujejo 
Tudi Sadovnik je menil, da bi tudi spričo nedeljskih izjav iz FPÖ težko prišlo do vnovične koalicije med ÖVP in 
FPÖ. „Se pa tudi zavedam, da je možno, da Zeleni ne vstopijo v vlado in da bo moral Kurz iskati druge 
partnerje. To pa bo zelo težavno, saj z SPÖ z vodstvom, ki ga ima zdaj, prav gotovo ni kakšnih pametnih 
možnosti. Možnosti z modrimi (svobodnjaki, op. STA) pa po moje dejansko ni več,“ je še dejal. 
„Za slovensko manjšino je seveda jasno, kakšno koalicijo bi si želeli. Za nas so Zeleni vedno bili verodostojni 
zagovorniki manjšin in njihovih pravic. Zato bi seveda to bila optimalna varianta,“ je dodal Hribar. Jug pa je 
glede tega menil, da v ZSO sicer „optimalne opcije“ nimajo, da pa bo treba „iz vsake koalicije, kakršnakoli že 
bo, potegniti najboljše“. 
„Razveseljivo, da je Olga Voglauer v parlamentu“ 
S strani Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) niso preveč presenečeni nad izidom volitev. 
Razveseljivo je predvsem, da je spet uspela priti v parlament koroška Slovenka, Olga Voglauer iz Bilčovsa, so 
zapisali v organizaciji. 
Prepričani so, da bo dosledno in odločno zastopala interese koroških Slovencev in Slovenk ter drugih 
avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji v državnem parlamentu. 
Ni mogoče napovedati, kaj bodo prinesla koalicijska pogajanja, kajti možnosti je nekaj. Vsekakor upajoo, da 
bodoča vlada ne bo prezrla pomembnih teženj avstrijskih narodnih skupnosti in bo prišlo do pozitivnih 
sprememb v prid le-teh, nadalje piše NSKS. 
„Bolj optimistična, kot pred volitvami“ 
Volitve je na kratko za STA komentirala tudi predsednica Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko 
Susanne Weitlaner, ki je prav tako izrazila zadovoljstvo, da so se Zeleni vrnili v parlament. Zadovoljna je 
tudi, ker je FPÖ dobila manj glasov. „Katera koalicija bi bila najboljša v prihodnjih letih, si ne upam reči. 
Počakajmo, kaj bodo prinesli naslednji tedni,“ je dejala Weitlanerjeva in dodala, da je vendarle „bolj 
optimistična, kot je bila pred volitvami“. 

• Po 35 letih se poslavlja z univerze. ORF, Celovec, 01.10.2019  
S simpozijem „Jezik – kultura – izročilo: slavistične raziskave na Koroškem“, ki ga je pripravil inštitut za 
slavistiko Univerze v Celovcu, se je v ponedeljek končala 35-letna poklicna pot Herte Maurer-Lausegger 
na univerzi Alpe-Jadran.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015288/  
Simpozij v zahvalo Herti Maurer-Lausegger 
 

 
S simpozijem „Jezik – kultura – izročilo: slavistične raziskave na Koroškem“, ki ga je pripravil inštitut za 
slavistiko Univerze v Celovcu, se je v ponedeljek končala 35-letna poklicna pot Herte Maurer-Lausegger 
na univerzi Alpe-Jadran. Foto: ORF 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015288/


Herti Maurer-Lausegger v čast in zahvalo je inštitut priredil program, ki je dal vpogled v aktualne 
znanstvenoraziskovalne projekte in raziskovalne načrte, povezane z jezikom in kulturo na dvojezičnem 
Koroškem, z jeziki in kulturami v slovanskem svetu ter zgodovino slavistične stroke. 
 

 
Slika: V okviru predavanja je bila kratka predstavitev Kapelskega pasijona, ki sta ga izdala, pripravila ter 
uredila slavista Erich Prunč in Matija Ogrin. Sledil je prikaz razvoja in aktualno stanje raziskovalnega 
projekta ledinska in hišna imena FLU-LED. Foto: ORF  
Kapelski pasijon in FLU-LED 
V okviru predavanja je bila kratka predstavitev Kapelskega pasijona, ki sta ga izdala, pripravila ter uredila 
slavista Erich Prunč in Matija Ogrin. Sledil je prikaz razvoja in aktualno stanje raziskovalnega projekta 
ledinska in hišna imena FLU-LED. 
 

 
Slika: Herta Maurer-Lausegger in Martina Piko Rustia. Foto: ORF  
 
Vpogled v aktualne znanstvenoraziskovalne projekte 
Simpozijski del programa je zaokrožila Herta Maurer-Lausegger, ki je dala vpogled v znanstvenoraziskovalne 
projekte, kot so Koroško bukeništvo in Drabosnjakologija, slavistično-kulturološke raziskave, zgodovina 
znanosti, raziskovanje rokopisov in narečij, avdiovizualna dialektologija in drugo. Simpozij pa je zaokrožilo 
predvajanje premiernega filma „Kritje lesene strehe“. 
 
„Moramo ohraniti in ceniti to, kar so nam dali starši“ 
Ponedeljkov nastop na simpoziju je bil zadnji nastop Herte Maurer-Lausegger v vlogi uradno zaposlene 
članice inštituta za slavistiko univerze v Celovcu. Po 35 letih odhaja s te visokošolske ustanove jezikoslovka, 
etnologinja, kulturologinja in filmska ustvarjalka iz Slovenjega Plajberka. 
 

 



Slika: Glasbeno je večer oblikoval pevski zbor Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
(KSŠŠK). Foto: ORF  
Simpozij so spremljali številni sopotniki Herte Maurer-Lausegger, nekdanji in sedanji študenti in študentke, 
gosti z drugih univerz in prijatelj ter sosedi iz domačega Slovenjega Plajberka. Glasbeno je večer oblikoval 
pevski zbor Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK). 

• En mandat še gre od SPÖ k FPÖ. ORF, Celovec, 01.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015343/ 
Javnomnenjski institut SORA je v torek popoldne po izštetju glasov po pošti objavil novo projekcijo, 
sprememba k zadnji projekciji zadeva mandate. Kakor je izračunal institut SORA, bo en mandat od 
socialdemokratov še šel k svobodnjakom.  
 
Prognoza: ÖVP 71, SPÖ 40, FPÖ 31, Zeleni 26, NEOS 15 
Tako bo prišla ljudska stranka v novem sklicu parlamenta na 71 sedežev, SPÖ zdaj na 40, FPÖ na 31, zeleni 
na 26 ter Neos na 15. 
Za končni izid manjkajo zdaj samo še glasovi, ki so bili na dan volitev oddani v drugem kakor v domačem 
volišču. 

• Zeleni analizirajo izid. ORF, Celovec, 01.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015344/ 
V torek zvečer razpravljajo zeleni na Dunaju o izidu volitev. Tja na poti z vlakom je tudi bodoča 
državnozborska poslanka Olga Voglauer. Na volitvah so koroški zeleni želeli doseči osnovni mandat. Za to 
potrebnih 27.000 glasov so presegli in po izštetju še zadnjih volilnih kart bodo po projekciji pristali pri 
okrog 30.000.  
 

  
Slika: Pred odhodom na Dunaj je Olga Voglauer povedala, da bodo v tem tednu tudi še na Koroškem 
analizirali izide, to pa že predvsem s pogledom na prihodnje občinske in deželnozborske volitve. Foto: 
ORF 
 
Pred odhodom na Dunaj je Olga Voglauer povedala, da bodo v tem tednu tudi še na Koroškem analizirali 
izide, to pa že predvsem s pogledom na prihodnje občinske in deželnozborske volitve. 

• Borčevske zveze ogorčene nad resolucijo. ORF, Celovec, 01.10.2019   
Ob 80. obletnici začetka druge svetovne vojne je Evropski parlament v Strasbourgu sprejel resolucijo, v 
kateri opozarja na zločine totalitarnih režimov. S pogledom na dogovor Molotov-Ribbentrop 23. avgusta 
1939 pa očita Sovjetski zvezi, da je s tem tlakovala pot drugi svetovni vojni. Borčevske organizacije širom 
Evrope so ogorčene.  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015374/  
 „Ideološki korak nazaj v najhujše čase hladne vojne“ 
Mednarodna zveza antifašističnih odporniških gibanj (FIR) je zapisala, da je resolucija „ideološki korak nazaj 
v najhujše čase hladne vojne“. Protestirali sta med drugimi borčevski zvezi Španije in Italije. 
Resolucijo z naslovom „Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope“, ki so jo iniciirale 
baltske države in Poljska in ki so jo predlagali krščanski demokrati, nacionalni konservativci s poljsko PiS, 
socialdemokrati in liberalna „Obnovitev“ (Renew), je evropski parlament septembra sprejel s 535 glasovi za, 
66 poslancev in poslank je glasovalo proti, 52 se jih je vzdržalo. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015343/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015344/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015374/


 
Slika: Tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora (ZKP) Andrej Mohar: „Podla 
potvarjanja zgodovinskih resnic“. Foto: ORF  
 
„Pripisujejo glavno krivdo za vojno Sovjetski zvezi“ 
Za sklep so glasovali tudi vsi avstrijski evroposlanci, kritizira tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev 
antifašističnega odpora (ZKP) Andrej Mohar, ki poudarja, da so s tem „skupno z desnimi ekstremisti in 
neonacisti sklenili resolucijo, ki pripisuje glavno krivdo za drugo svetovno vojno Sovjetski zvezi“. 
Mohar: „Podla potvarjanja zgodovinskih resnic“.  

• V Celovcu nastaja islamski kulturni center ORF, Celovec,  02.10.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015414/  
V celovškem mestnem predelu Šentpeter bo nastal islamski kulturni center z mošejo, ki jo bodo 
poimenovali po Srebrenici. Pretekli konec tedna so slavnostno zasadili prvo lopato za gradnjo. V duhu 
ekumene sta bila prisotna tudi katoliški škof Freistetter in evangeličanski superintendent Sauer.  
 

 
Slika: Ogromno množico vernikov je v nemščini in bosanščini nagovoril tudi visoki predstavnik 
mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko. Foto: TH  
 
Ogromno množico vernikov je v nemščini in bosanščini nagovoril tudi visoki predstavnik mednarodne 
skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko. 
Medtem je nastal politični spor: svobodnjaki zahtevajo prekinitev gradnje, ker da javnost ni bila infomirana. 
Županja Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) pa je dejala, da je pri pridobitvi dovoljenja šlo zgolj za upravno 
zadevo . 

• Slovesnost v spomin Johannu Kresniku. ORF, Celovec, 02.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015458/  
Z odprtjem razstave „In Memoriam Johann Kresnik“ in spominsko slovesnostjo se bo mestna občina 
PLiberk poklonila velikemu režiserju in priznanemu koreografu svetovnega slovesa, ki je bil s svojim 
domačim krajem vseskozi tesno povezan.  
Plesni pionir, povezan z domačim krajem 
27. julija letos je utihnilo srce priznanega koreografa in režiserja Johanna Kresnika. Strastni plesni pionir, ki 
je vseskozi veljal za edinstven pojav v gledališkem svetu z neverjetno energijo, je bil zelo zavezan svojemu 
domačemu kraju Pliberk in tudi slovenski narodni skupnosti. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015414/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015458/


 
Slika: Z odprtjem razstave „In Memoriam Johann Kresnik“ in spominsko slovesnostjo se bo mestna 
občina PLiberk poklonila velikemu režiserju in priznanemu koreografu svetovnega slovesa, ki je bil s 
svojim domačim krajem vseskozi tesno povezan. Foto: ORF/Kušej  
 
Spregovorili bodo umetniški sopotniki 
Leta 2009 je v njegovi režiji v Kulturnem domu Pliberk nastala plesno-koreografska predstava „Ta roka bo 
kovala svet“. Z njo je Kresnik postavil zrcalo aktualnemu političnemu dogajanju na Koroškem. 
Ta konec tedna se mu bo mestna občina Pliberk poklonila z razstavo “In Memoriam Johann Kresnik" v 
muzeju Wernerja Berga in nato s spominsko slovesnostjo v Kulturnem domu, kjer bodo o Kresniku 
spregovorili mnogi njegovi sopotniki. Med drugim tudi umetnik Gottfried Helnwein in svetovno znani 
plesalec Ismael Ivo. 
 

 
Slika: Z odprtjem razstave „In Memoriam Johann Kresnik“ in spominsko slovesnostjo se bo mestna 
občina PLiberk poklonila velikemu režiserju in priznanemu koreografu svetovnega slovesa, ki je bil s 
svojim domačim krajem vseskozi tesno povezan. Foto: ORF/Kušej  
 
„Znal je združevati in hkrati biti kritičen“ 
Soprireditelj spominske slovesnosti je tudi po Kresniku poimenovani koreografski center v Pliberku, ki ima 
svoj sedež prav v Kulturnem domu v Pliberku. Kresnik je s svojim koreografskim gledališčem pisal zgodovino 
sodobnega plesa, v svoji domovini pa je mnogo prispeval k temu, da se je Pliberk iz nekdaj obmejnega 
mesta razvil v mesto kulture, je poudaril poslovodja koreografskega centra Milan Piko. 
Spominska slovesnost „In Memoriam Johann Kresnik“ se bo v Kulturnem domu v Pliberku začela v soboto 
ob 18. uri, pred tem ob 16. uri bo v muzeju Wernerja Berga odprtje kabinetne razstave s številnimi risbami 
in koreografskimi skicami Johanna Kresnika. 
Na ogled bosta tudi dokumentacija Kresnikovega odrskega dela „Ta roka bo kovala svet“ in kratki film o 
Kresniku in njegovem domačem kraju Šmarjeti. Spremne besede o razstavi bo podal Gottfried Helnwein, 
dolgoletni umetniški sopotnik in prijatelj Johanna Kresnika. 

• Konferenca ob obletnici varstva manjšin. ORF, Celovec, 02.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015466/  
„100 let senžermenske pogodbe – 100 let varstva manjšin Republike Avstrije“ bo tema tridnevne 
konference Mohorjeve Celovec. Sodelovali bodo tudi dijaki Slovenske gimnazije, Dvojezične zvezne 
trgovske akademije, samostanske gimnazije v labotskem Šentpavlu in gimnazije Ravne na Koroškem. V 
soboto se bodo podali na pohod čez mejo.  
100 let varstva manjšin 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015466/


3. marca 2020 bo v dvorani grbov deželnega dvora uvodna prireditev v niz dogodkov, s katerimi bo dežela 
zaznamovala pogled na 100 let koroškega plebiscita. Mohorjeva Celovec bo dala prihodnje leto krono 
projektu „gemeinsam2020skupno“. Pogledu na 100 let senžermenske pogodbe in 100 let varstva manjšin 
Republike Avstriji namenja v soju političnega izobraževanja podijsko diskusijo, konferenco in okroglo mizo 
od 3. do 5. oktobra 2019. 
Sodelujejo številne partnerske organizacije 
Direktor Mohorjeve družbe Karl Hren in organizator Martin Pandel se veselita sodelovanja številnih 
partnerskih organizacij. Navedeni so Inštitut za manjšinske pravice EURAC, dežela Koroška, mesto Celovec, 
urad zveznega kanclerja, univerzi v Celovcu in Gradcu, mladinski forum avstrijske komisije pravnikov, 
strokovna visoka šola (FH), cerkvena časopisa „Nedelja“ in „Sonntag“ ter slovenski tednik „Novice“ in 
deželni studio ORF. 
 

 
Slika: Direktor Mohorjeve družbe Karl Hren. Foto: mohorjeva.at  
 
„Udeležence vabimo k diskusiji“ 
Kar pa je glede na prihodnost odločilno, je sodelovanje dijaške mladine – Slovenske gimnazije v Celovcu, 
Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu, samostanske gimnazije v labotskem Šentpavlu in 
gimnazije Ravne na Koroškem, poudarja direktor Mohorjeve družbe Karl Hren. 
 

 
Slika: Tretji dan konference, v soboto, 5. oktobra, bo na sporedu še „Pohod čez mejo“ z Luž k sveti Ani v 
Koprivni. Foto: ORF  
 
Tretji dan konference, v soboto, 5. oktobra, bo na sporedu še „Pohod čez mejo“ z Luž k sveti Ani v Koprivni. 

• Rojčeva si želi sodelovanja. ORF, Celovec, 03.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015568/  
Na izvolitev koroške Slovenke Olge Voglauer v parlament na Dunaju se je v sredo odzvala tudi italijanska 
Slovenka, senatorka Tanja Rojc, ki v italijanskem parlamentu zastopa slovensko manjšino. Zavzela se je za 
sodelovanje med njima.  
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015568/


 
Slika: Na izvolitev koroške Slovenke Olge Voglauer v parlament na Dunaju se je v sredo odzvala tudi 
italijanska Slovenka, senatorka Tanja Rojc, ki v italijanskem parlamentu zastopa slovensko manjšino. 
Zavzela se je za sodelovanje med njima. Foto: ORF 
 
„Želela bi si in to prav zaradi sorodnih odgovornosti, ki jih zastopava v svojih državah, da bi lahko skupno 
načrtovali oblike plodnega sodelovanja,“ je zapisala Rojčeva. Kot je še ocenila v sporočilu za javnost, uspeh 
avstrijskih zelenih – na njihovi listi je kandidirala Voglauerjeva – na nedeljskih predčasnih parlamentarnih 
volitvah v Avstriji potrjuje „ozaveščenost evropskih državljanov do ekoloških tematik in zaščite našega 
planeta“. 
Skrb za okolje 
Dodala je, da se je na Voglauerjevo obrnila tudi kot parlamentarka italijanske Demokratske stranke, „ki deli 
skrb za okoljevarstvene politike, ki vse bolj določajo smernice ekonomskega razvoja, kar je potrdil tudi 
podminister na italijanskem finančnem ministrstvu Antonio Misiani, ko je napovedal pomembne vladne 
investicije na področju zelene ekonomije“. 
Ponovno dve pritožbi. ORF, Celovec, 03.10.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015573/ 
Drugi cevi karavanškega predora, zlasti slovenskega dela, se ne obeta hitra uresničitev. Na Družbo za 
gradnjo avtocest Republike Sloveniije (Dars) sta v sredo prispeli dve novi pritožbi na postopek izbire 
izvajalca za gradnjo druge cevi. Gre za zadnji v nizu pritožb, ki že leto dni zamikajo začetek gradnje.  
 
 
Pritožbi sta oddala Kolektor CPG ter Gorenjska gradbena družba. Gre za zadnji v nizu pritožb, ki že leto dni 
zamikajo začetek gradnje. S tem sta na zadnjo Darsovo odločitev glede ponudnikov prispeli že dve pritožbi, 
ker rok še ni zaključen, lahko pa pričakujejo še kakšno. Zadnji rok za pritožbo se izteče 7. oktobra. 
Iz Darsa so sporočili, da bi se gradnja lahko začela v najboljšem primeru v začetku naslednjega leta. Izvajalca 
gradnje druge cevi karavanškega predora so sicer začeli iskati že decembra 2017, a so pritožbe oddajo 
naročila močno zavlekle. 
Medtem ko je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani, tako slovenska stran še nima 
izbranega izvajalca. Sama gradnja naj bi sicer trajala pet let. 

• Italijanska notranja ministrica o beguncih. ORF, Celovec, 03.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015574/  
V Italiji so od začetka leta zabeležili 7.783 prihodov beguncev, ki so prispeli preko Sredozemskega morja. 
To je za 63 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, je v parlamentu v Rimu povedala italijanska 
notranja ministrica Luciana Lamorgese.  
Septembra spet nekoliko več beguncev 
Lamorgesejeva je pred zasedanjem notranjih ministrov članic EU, ki bo prihodnji teden v Luxembourgu, 
opozorila, da se je število migrantov septembra spet nekoliko zvišalo. Zabeležili da so 701 prihod, kar je 
dvakrat več kakor septembra lani. 
Ministrica je izrazila tudi razočaranje, ker se prerazporeditev migrantov, kot je bila dogovorjena, v praksi 
izvaja zelo počasi. 
Patruljami potekel mandat, sodelovanje se nadaljuje 
Na meji med Slovenijo in Italijo se je v ponedeljek iztekel sporazum o skupnem nadziranju meje z mešanimi 
policijskimi patruljami, kljub temu pa se tovrstno sodelovanje nadaljuje, vendar predvsem na območju 
policijske uprave Koper/ Capodistria, je sporočila policija. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015574/


Na območju policijske uprave Nova Gorica pa da mešanih patrulj ni več. Patrulje na slovensko-italijanski 
meji so se v skladu s sporazumom o policijskem sodelovanju izvajale od 1. julija do 30. septembra. 

• Pahor in Vučić pri višegrajski četverici. ORF, Celovec, 03.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015604/  
Predsednik Slovenije Borut Pahor se v četrtek udeležuje vrha predsednikov držav višegrajske četverice v 
češkem Lanyju, kjer razpravljajo pretežno o evropski širitvi na Zahodni Balkan. Med gosti bo tudi srbski 
predsednik Aleksandar Vučić.  
Razprava o Zahodnem Balkanu 
Glavna tema srečanja je razprava o Zahodnem Balkanu. Namen srečanja je posredovati jasno sporočilo, da 
države višegrajske četverice in Slovenija podpirajo politiko odprtih vrat Evropske unije in vključitev držav 
Zahodnega Balkana v evropske in transatlantske strukture, so napovedali v uradu slovenskega predsednika. 
Srečanje je namenjeno tudi posredovanju izkušenj višegrajskih držav in Slovenije iz lastnega pristopnega 
procesa Srbiji ter izmenjavi izkušenj na področju reševanja dvostranskih sporov, ki izvirajo iz zgodovinskih 
okoliščin in so tudi del izkušenj odnosov med državami četverice. 
 

 
Slika: Češki predsednik Miloš Zeman je že v sredo pozdravil svoje goste, slovaško predsednico Zuzano 
Čaputovo, poljskega predsednika Andrzeja Dudo in madžarskega predsednika Janosa Aderja. Foto: DPA  
 
Predsedniki o delovanju v EU 
Češki predsednik Miloš Zeman je že v sredo pozdravil svoje goste, slovaško predsednico Zuzano Čaputovo, 
poljskega predsednika Andrzeja Dudo in madžarskega predsednika Janosa Aderja. Prvi dan so med drugim 
razpravljali o delovanju četverice v okviru EU. 
V okviru vrha bodo s simbolno komemoracijo obeležili tudi 30-letnico demokratičnih sprememb v srednji in 
vzhodni Evropi leta 1989. 

• Tema letos je pisanje v narečju. ORF, Celovec, 03.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015619/  
„Narečja v slovenski literaturi“ je geslo letošnjega srečanja Društva slovenskih pisateljev v Avstriji. 
Strokovno bo temo na priredivi v soboto pri Kovaču na Obirskem udeležencem in udeleženkam približala 
etnologinja Martina Piko-Rustia.  
 

 
Slika: Predsednik DSPA Niko Kupper na Obirskem. Foto: Franc Wakounig 
 
Srečanje ustvarjalcev in ljubiteljev literature 
V središču razprav pa bodo med drugim Andrej Šuster Drabosnjak, Milka Hartmann in drugi, ki so pisali ali 
še pišejo v narečju, pravi predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji (DSAP) Niko Kupper. 
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Slika: Razprava na lanskem srečanju pri Kovaču. Foto: ORF 
 

• Začetek konference o varstvu manjšin. ORF, Celovec, 03.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015620/  
V Celovcu se je začel v organizaciji Mohorjeve družbe niz prireditev ob 100-letnici senžermenske pogodbe 
in 100-letnici varstva manjšin Republike Avstrije v okviru projekta „gemeinsam2020skupno“. Govorniki 
so poudarili pomen pogodbe in zaščite narodnih manjšin.  
Predavanja, diskusije in zgodovinsko izobraževanje 
V četrtek zjutraj se je začel v prireditvenem centru Mohorjeve v Celovcu konferenca z nizom prireditev ob 
stoletnici podpisa senžermenske pogodbe in stoletnici varstva manjšin Republike Avstrije v okviru projekta 
„gemeinsam2020skupno“, ki so ga sprožili lani. 
Impulznima predavanjema o mirovni koncepciji ob koncu prve svetovne vojne (predaval je Helmut Konrad) 
in „100 let manjšinske politike ob primeru Južne Tirolske“ (Martha Stocker) je sledila podijska diskusija, pri 
kateri so sodelovali minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik, generalna sekretarka 
Alpske konvencije Alenka Smerkolj in koroški deželni glavar Peter Kaiser. 
 

 
Slika: V Celovcu se je začel v organizaciji Mohorjeve družbe niz prireditev ob 100-letnici senžermenske 
pogodbe in 100-letnici varstva manjšin Republike Avstrije v okviru projekta „gemeinsam2020skupno“. 
Foto: ORF/Kelih  
 
Tudi mladina se je vključila 
Simpozija in razprave so se udeležili tudi dijaki in dijakinje Slovenske gimnazije v Celovcu, Dvojezične zvezne 
trgovske akademije v Celovcu, samostanske gimnazije v labotskem Šentpavlu ter gimnazije na Ravnah. 
Mladi so s svojimi prispevki in mislimi dali pečat prireditvi. 
Ravnatelj Mohorjeve Karl Hren je v svojem pozdravu gostov izpostavil pomen senžermenske pogodbe in s 
tem tudi namen niza prireditev. 
Prireditev sta odprli veleposlanici Republike Avstrije v Sloveniji in Republike Slovenije v Avstriji. Slovenska 
gostja Ksenija Škrilec je glede na varstvo manjšin izpostavila izhodišča in uresničevanje manjšinskih pravic v 
Avstriji in Sloveniji. 
Veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji Sigrid Berka je opozorila na senžermensko pogodbo, ki je 
pomenila za manjšine posebno zarezo. 

• Mednarodno povezovanje Geoparka. ORF, Celovec, 03.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015665/  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015620/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015665/


Geopark Karavanke, ki se razprostira na območju 14 slovenskih in avstrijskih občin in že ima mrežo 
tematskih pohodnih poti v dolžini več kot 1.200 km, ponudbo nadgrajuje tudi z navezovanjem na 
obstoječe in nove kolesarske poti. Rezultat mednarodnega povezovanja je skupni produkt osmih 
geoparkov Podonavja.  
Interreg Danube Geotour je turistični produkt, ki združuje osem geoparkov v sedmih državah Podonavske 
regije. Med njimi sta tudi dva iz Slovenije, to sta geoparka Karavanke in Idrija. 
V Geoparku Karavanke so v okviru sodelovanja pri projektu razvili kolesarsko ponudbo za samostojne in 
vodene ture ter vzpostavili dve interpretacijski točki. Vse skupaj daje možnost obiskovalcem odkrivati 
geopark in njegove posebnosti, kar pa je tudi cilj vseh v skupnem projektu sodelujočih geoparkov. 
 

 
Slika:  Geopark Karavanke. Foto: ORF  
 
Geopark Karavanke tako z navezovanjem na kolesarski turizem, ki se sicer na območju geoparka, predvsem 
Pece, ločeno razvija že nekaj časa, širi svojo doživljajsko ponudbo. Razvija tudi izobraževanja vodnikov, letos 
pa so tako ob podpori vodnikov že gostili okoli sto kolesarjev. V prihodnjih letih pričakujejo, da se bo obisk 
povečeval. 
 

 
Slika: Poslovodja delovne skupnosti Geopark Karavanke Gerald Hartmann. Foto: ORF  
 
Zelo dobro pa je na območju geoparka razvita ponudba pohodništva. „S prvimi vodenimi pohodnimi turami 
smo začeli leta 2017 in takrat imeli od 200 do 300 gostov, v letošnji sezoni pa že govorimo o številki okoli 
5.000 pohodnikov,“ je za STA ob robu predstavitve ponudbe povedal poslovodja delovne skupnosti 
Geopark Karavanke Gerald Hartmann v torek v Mežici. Gostje da so večinoma iz Nemčije, sledijo Avstrijci, 
Nizozemci in Slovenci. 
Geološko pestro območje 
Geopark Karavanke se razprostira na geološko pestrem območju, velikem 1.067 kvadratnih kilometrov in 
deluje kot čezmejna delovna skupnost, ki združuje 14 občin in dva partnerja, to sta muzej Podzemlje Pece in 
Obirske kapniške jame. Poleg tega Geopark Karavanke pri različnih projektih tesno sodeluje z drugimi 
organizacijami in turističnimi ponudniki na slovenski in avstrijski strani. 
 
Preoblikovanje v novo pravno obliko 
Trenutno je Geopark Karavanke na poti preoblikovanja v novo pravno obliko, in sicer v evropsko združenje 
za teritorialno sodelovanje. „Tu nam zelo dobro kaže,“ je dejal Hartmann, ki tako upa, da bo nova pravna 
oblika zaživela s 1. januarjem prihodnje leto. „To bo s strateškega vidika zelo pomemben in velik korak za 
nove razvojne možnosti v geoparku,“ je dodal Hartman in razkril, da jim do cilja manjka le še malenkost. 



Slovenska vlada je 19. septembra izdala odločbo, s katero je občinam Črna na Koroškem, Dravograd, 
Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem odobrila sodelovanje pri ustanovitvi evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke s sedežem v Železni Kapli v Avstriji. 
 
Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. Ko Slovenija zmaguje, so zamejci kleni Slovenci : FJK - ob slovenskih športnih uspehih se 
v zamejstvu prebudi narodni ponos. Primorski dnevnik, št. 227 (25. sep. 2019), str. 4. 

• Ivan Žerjal. Slovenščina, prevod ali dvojezičnost? : Tržaška - vprašanje jezika pri komunikaciji med 
šolo in starši. Primorski dnevnik, št. 227 (25. sep. 2019), str. 5. 

• Migrantov prihaja veliko, mnoge odpeljejo drugam : FJK - avdicija vladnega komisarja in prefektov o 
migracijah. Primorski dnevnik, št. 229 (27. sep. 2019), str. 3. 

• Josep Costa, Bojan Brezigar. Trije scenariji za neodvisnost : Katalonija - Josep Costa, podpredsednik 
katalonskega parlamenta. Primorski dnevnik, št. 229 (27. sep. 2019), str. 5. 

• (pv). "Slovenska pokrajina" je ob taki reformi možna : FJK - predlog reforme lokalne samouprave 
postavlja izziv dvojezičnim občinam. Primorski dnevnik, št. 230 (28  . sep. 2019), str. 3. 

• (pv). SSO in SKGZ razočarana, senatorka se ne bo vmešala : FJK - krovni organizaciji si želita, da bi 
Rim v Paritetni odbor predlagal Marca Jarca. Primorski dnevnik, št. 231 (29  . sep. 2019), str. 2. 

• Katja Kralj. S posodobljeno podobo, a zvesti koreninam iz leta 1909: Trst – letos mineva 110 let 
od ustanovitve Glasbene matice. Primorski dnevnik, št. 231 (29  . sep. 2019), str. 10. 

• »Razčlovečenje ozemlja« geslo Bretoncev proti francoskemu poimenovanju ulic: »Pelikani nimajo 
nič skupnega z našimi kraji«. Primorski dnevnik, št. 231 (29  . sep. 2019), str. 12. 

• Krovni organizaciji bosta skupaj počastili stoletnico: Narodni dom – nova delovna skupina. Primorski 
dnevnik, št. 232 (. okt. 2019), str. 7 

• Vesna Pahor. Identiteto Kataloncev krepijo tudi človeški stolpi: študijski teden evropskega 
združenja manjšinskih dnevnikov Midas. Primorski dnevnik, št. 232 (1. okt. 2019), str. 12-13 

• Vesna Pahor. Mladi emigranti brez čuta za skupnost: Trst – v Društvu slovenskih izobražencev večer 
o izseljevanu in identiteti mlajših generacij Slovencev. Primorski dnevnik, št. 233 (2. okt. 2019), str. 
6  

• Somestje treh občin povezali tudi z informativno knjižico: Gorica, Nova Gorica, Šempeter. Primorski 
dnevnik, št. 233 (2. okt. 2019), str. 12 

 

• Katja Kralj. S posodobljeno podobo, a zvesti koreninam iz leta 1909: Trst – letos mineva 110 let 
od ustanovitve Glasbene matice. Primorski dnevnik, št. 231 (29  . sep. 2019), str. 10. 



 

  



Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Svojo živlenje ne ravnamo vsigdar mi: končni cilj je lübezen. Marijana Sukič. Foto: L. R. Horváth, 
M. Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 
40, str. 2  

Osma oblejtnica svetlobnoga križa v Sakalauvcaj 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf 
24. septembra, na osmo oblejtnico svetlobnega križa v Sakalauvcaj, se je zbralo skurok telko vernikov, kak 
2011. leta, gda so gorposvečali križ, steri bedi nad tau malo slovensko vesnico. Prišli so vernicke nej samo iz 
domanje vesi, liki iz sausedni slovenski vasnic ranč tak, dapa bili so iz Varaša pa ešče od bole daleč. Šator, 
postavleni na livadi pri križi, se je napuno, gda je procesija vernikov, stere je vodo sombotelski škof János 
Székely, spejvajoč prihajala po križnoj pauti, stera vodi do križa. S števanovskim pa seničkim zborom je škof 
vküper spejvo, pri rečaj si je pomago s slovensko pesmarico Poslüšajte, vsi lüdje. 
 

 
Slika: Sveto mešo je darüvo sombotelski škof dr. János Székely.  Foto: L.R. Horváth 
 
Pred začetkom meše, stero je slüžo sam škof, somaševala sta varaški pa senički župnik Imre Bodorkos pa 
Tibor Tóth, je vernike pa gospauda püšpeka pozdravo domanji župnik, steri se je radüvo, ka  je gospaud škof 
tisti keden že drgauč biu v naši vasnicaj, vej je pa v nedelo bila birma na Gorenjom Seniki, v torek smo ga pa 
leko pozdravili v Sakalauvcaj.  
 

 
Slika: Domanji župnik Tibor Tóth se je zahvalo püšpeki za sveto mešo. Za njim varaški župnik Imre 
Bodorkós. Foto: L.R. Horváth 
 
Župnik Tóth je tapravo, ka mo ofer dali v sklad Mindszenty, steroga je škof ustvauro nej dugo nazaj, ka bi 
pomago tistim, steri bi se mogauče tadale včili (pa leko, ka bi župniki gratali), samo njine držine nejmajo 
telko maudoša, ka bi svoje mlajše dali vönavčiti. Škof Székely se je zahvalo za velikodüšnost, na njegvi 
socialni čüt kaže pelda tö, stero je v zahvali pravo. 
Pred božičnimi svetki je prej gorpoisko v Somboteli več držin, stere težko živejo, najbola se ga je doteknilo, 
gda je prišo k držini, gde je v ednoj sobi živelo 6 lidi, mati oče pa štirge mlajši. Nejso meli nej kaupance, nej 
wc-na, samo eno pipo (csap) za vodau. Kak je pravo, tej mlajši so tö vrejdni, ka bi baukšo prihodnost meli, 
zatok, če leko, pomagajmo. 
24. september je den püšpeka sv. Gellérta, zatok je škof Székely v svoji pridigi gučo o njegvom žitki. Sv. 
Gellért se je naraudo v Benetkaj (Velence) kauli 980. leta. Tak je vövidlo, ka dejte, steroga so krstili na 
menje György, ne ostane živo, zatok so ga stariške odnesli v benediktinski klošter pa so obečali, če ga 
molitev baratov ozdravi, ga tam njajo, naj slüži Baugi. Tak je tö bilau, gda je gorzraso, je grato opat (apát) 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf


kloštra. Po trej lejtaj je dojpravo pa se je pripravlo v Sveto deželo, gde so njegvoga očo bujli. Med pautjov so 
doživeli brodolom, maurdje nji je pri gnešnjom Poreči na süjo vrglo. Tam v benediktinskom klauštri ga je 
Gaudentius, opat iz Pannonhalme, nagučo, naj pride na Vogrsko, gde je velka potrejba po dobri župnikaj. 
Tak je te na Vogrskom grato školnik sv. Imrena, krau Števan je njemi zavüpo svoj najvekši kinč, svojoga sina. 
Kak je gospaud püšpek pravo, svojo živlenje ne ravnamo vsigdar mi, vej pa sv. Gellért, steri je tau ime 
gorvzeu zavolo  poštenja do svojga očo, je barat, menih grato nej po svoji vauli, za tau so se odlaučili njegvi 
stariške. Sto je titi v Sveto deželo, do ta je nej prišo, dapa, kak je sam gorpišo, najšo go je na Vogrskom. 
 
Če se prepistimo boži milosti, vsigdar pridemo do cilja, končni cilj je nej nika drugo kak lübezen, je pravo 
gospud škof, leko, ka nej včasin, direktno, dapa na konci gvüšno. Tau je raztomačo na peldi drejv. V gauški 
so rasle tri drejve, prva bi rada gratala ladica za zlat pa srebro, ka bi v njej shranjevali kinče. Druga bi rada 
bila najvekši sodački šift na svejti, na njem bi se vozili velki sodački prejdnji, tretja je stejla, ka naj se iz nje 
napravi velki-velki štijo za zastavo. Dapa nej se je tak zgodilo. Iz prve drejve so napravili djaslice, iz nji je 
živina gejla, iz druge so napravili mali čunakli, v sterom so ribičke ribe lovili, iz tretje so napravili napravili 
leseni križ. Dapa njina želja se je dunk spunila. V jaslice so na sveti večer polaužili najvekši kinč na svejti, 
novorojeno dejte, Jezuša, v čunaklini se je vozo najvekši ribič lidi, Jezuš Kristuš, na križi je za nas živlenje dau 
Zveličar sveta. Gospaud škof je več talov svete meše darüvo v slovenskom geziki, škoda, ka je zbor ništrne 
tale liturgije spejvo madžarski. Malo čüdno se je čülo. Pred blagoslovom je gospaud püšpek gorposvečo 
votlino Lurdske Marije, ki so jo izoblikovali na poti do svetlobnega križa, za njau so prispevali domanji 
vernicke tö. 
 

 
Slika: Votlina Lurdske Marije. Foto: M. Sukič 
 
Po konci meše se je županja Valerija Rogan zahvalila vsejm, steri so v kakšikoli formi pomagali, ka se je ta 
lejpa oblejtnica organizirala. Vse vernike je pozvala na agape v kulturni dom. Župnik Tibor Tóth je vözdigno 
tau tö, ka vsigdar srečo mamo z vrejmenom, eške na nobeni oblejtnici je nej dež išo, za tau se tö leko 
zahvalimo križi, steri skrb ma Sakalauvce. 
 

• »Želim približati Slovenijo Porabcem in Porabje Slovencem« -dm- . Foto: K. Holec. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 40, str. 3  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf 
V naši prejšnji številki ste lahko prebrali, da je novoimenovana generalna konzulka RS v Monoštru Metka 
Lajnšček nedavno priredila predstavitveni sprejem na svojem novem službenem mestu. Pred dogodkom 
smo se z njo pogovarjali o najpomembnejših nalogah, izzivih na področju gospodarstva, vprašanju mladih in 
kulturnem poslanstvu. 

 
Slika: Generalna konzulka Metka Lajnšček. Foto: K. Holec 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf


 
- Gospa generalna konzulka, že nekaj let opravljate diplomatsko službo na Madžarskem in ste se med tem 
srečevali tudi s Porabskimi Slovenci. Kakšna je vaša podoba o Porabju na začetku mandata v Monoštru? 
»Res je, pet let sem delala na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti kot namestnica 
veleposlanika, v tem času je bila moja naloga tudi spremljanje položaja Porabskih Slovencev. Pogosto sem 
prihajala v te kraje, spoznavala ljudi, se  srečevala in pogovarjala z njimi. Porabski melos je bil zame domač 
že od prej, saj sem rojena Prekmurka, torej vedela sem, kam prihajam. Po drugi strani pa je res, da je 
podoba Porabja, če jo gledaš od zunaj, drugačna kot pa je, ko se z razmerami srečuješ vsak dan na terenu. Z 
optimizmom me navdaja, da so Porabski Slovenci kot majhna skupnost izjemno aktivni – delujejo pevski 
zbori, folklorne in gledališke skupine -, torej so dejavni pri ohranjanju slovenske kulture in porabskih 
običajev.  
Prebujajo se tudi mladi in to me zelo veseli. Izzivov pa se zavedamo vsi, zlasti na področju zagotavljanja 
gospodarske osnove tukajšnji slovenski skupnosti in še posebej mladim generacijam oziroma pri ohranjanju 
maternega jezika. Tukajšnje manjšinske organizacije - med njimi Zveza Slovencev na Madžarskem, Državna 
slovenska samouprava in zagovornica Slovencev v madžarskem Parlamentu - imajo ambiciozne načrte, 
nagovarjajo pripadnike manjšine, uspešno vodijo dialog z madžarskimi in slovenskimi sogovorniki. 
Pri tem jim želim tudi sama pomagati, da se z izzivi soočamo skupaj. Moram tudi pohvaliti entuziazem 
posameznikov, ki so gonilna sila tukajšnjega dogajanja, v prihodnjem obdobju želim delovati skupaj z njimi.« 
- Načeli ste kar nekaj tem, oglejmo si nekatere podrobneje. Vaš predhodnik si je zavzeto prizadeval za 
prihod slovenskega kapitala v Porabje oziroma tesnejše gospodarsko sodelovanje med obema državama. 
Boste se tudi vi posvetili tem vprašanjem? 
»Krepitev gospodarskega sodelovanja bo tudi moja prioriteta, saj je to nenazadnje pomembno tudi za 
prihodnost mladih generacij na tem območju oziroma za krepitev njihove narodne zavesti. Če bo v Porabju 
več slovenskih investicij, bo to lahko tudi pozitivna motivacija za učenje slovenskega jezika. Tukaj še orjemo 
ledino, obstaja pa interes. Na poslovnem forumu letos spomladi v Moravskih Toplicah, ki smo ga organizirali 
skupaj z Generalnim konzulatom v Lendavi in pristojnimi gospodarskimi zbornicami z obeh strani, se je 
potrdil interes slovenskih in madžarskih podjetij za krepitev poslovnih vezi. V tej smeri moramo nadaljevati. 
Smo na dobri poti, da v monoštrsko industrijsko cono pripeljemo prvo slovensko investicijo. Za to si bom 
tudi sama po svojih najboljših močeh prizadevala. Slovenska podjetja so tukaj dobrodošla, če vidijo 
interes za vlaganje na tem obmejnem območju. Mi jim bomo pri tem pomagali in odpirali vrata.« 
- Nova službena mesta, ki predpostavljajo znanje slovenskega jezika, lahko znatno prispevajo h krepitvi 
identitete mladih Porabskih Slovencev. 
»Jaz si najprej želim, da bi se mladi Porabci v večji meri vključevali v delovanje manjšinskih organizacij. Od 
njih je namreč odvisna prihodnost slovenstva na tem območju. Če mladim ne bomo privzgojili zavedanja o 
narodni pripadnosti, če ne bodo poznali slovenske kulture, če se ne bodo naučili jezika, bodo Slovenci tukaj 
izumrli. Po drugi strani je po mojem mnenju tudi za mlade Porabce koristno, da poznajo svoje korenine, da 
vedo, od kod prihajajo in kdo so njihovi predniki.  
Naučijo naj se slovenski jezik, ki je sicer jezik majhnega naroda, toda večjezičnost je dandanes velika 
prednost: več jezikov znaš, več veljaš. V današnjem globalnem svetu, ko je z razvojem sodobne 
komunikacijske tehnologije svet postal majhna vas, se lahko mladi zelo hitro in mimogrede naučijo angleški 
jezik ali katerega od drugih svetovnih jezikov. In če se ob tem naučijo še slovenski jezik, je lahko to njihova 
prednost, ki jo lahko uspešno vnovčijo na svoji nadaljnji poklicni, karierni poti. Če imajo koga v družini, ki 
govori slovensko - dedke, babice, starše -, naj s svojimi vnuki ali otroki govori v domačem slovenskem 
narečju. 
Naj jim pomaga, da pridobijo osnove slovenskega jezika, ki jih lahko kasneje nadgrajujejo v šoli. Tako bodo 
mimogrede dvojezični.« 
- Je torej vaša poglavitna naloga skrb za Slovence na Madžarskem? 
»Primarna skrb Generalnega konzulata je nudenje opore in pomoči tukajšnji slovenski skupnosti, prioriteta 
pa je zagotovo tudi gospodarsko sodelovanje.  
Čezmejno sodelovanje je uspešno potekalo že doslej, v okviru programa Evropskega teritorialnega 
sodelovanja. Poudarjam, da je ta program prinesel velike koristi obmejnemu prebivalstvu in je poleg razvoja 
gospodarstva, turizma in kmetijstva pripomogel tudi k medsebojnemu povezovanju prebivalcev med 
obema rekama Muro in Rabo oziroma tudi širše. Pokrajini sta bili predolgo ločeni in zaradi oddaljenosti od 
centrov tudi prikrajšani za marsikatero priložnost.  



Nadalje želim tukaj v čim večji meri predstavljati slovensko kulturo, znanost in šport. Slovenci imamo 
izjemne ustvarjalce, pisatelje, pesnike, slikarje, kiparje, znanstvenike in športnike, ki jih je vredno tukaj 
predstaviti.  
Prizadevala si bom za večjo promocijo Porabja v Sloveniji, torej ozaveščanje Slovencev o tem, da živijo rojaki 
tudi na tem območju. Porabje je zelo blizu, ampak za večino Slovencev pravzaprav zelo daleč. Želim 
približati Slovenijo in njene naravne  lepote Porabcem. Pa ne samo njim, temveč tudi prebivalstvu na širšem 
obmejnem območju v Železni in Zalski županiji. To je pomembno zaradi boljšega medsebojnega poznavanja 
obeh sosednjih narodov, krepitve dobrososedskih odnosov in nenazadnje razvoja turizma.« 
- Kakšen odnos želite vzpostaviti z madžarskimi in slovenskimi sogovorniki oziroma predstavniki 
narodnostne skupnosti? 
»Opravila sem že prve pogovore na lokalni ravni. S predstavniki manjšinskih organizacij smo analizirali 
stanje in ugotavljali možnosti za sodelovanje v prihodnosti. Z njimi želim imeti pristno in odprto 
sodelovanje.  
Prizadevala si bom za dialog in partnerske odnose z madžarskimi sogovorniki, medtem pa računam na 
nadaljnjo podporo in razumevanje Slovenije. Zlasti na ključnih področjih, kot sta zagotavljanje gospodarske 
osnove tukajšnjim Slovencem in ohranjanje maternega jezika, potrebujemo podporo obeh držav. 
Pomembno je, da se obe državi še naprej zavedata svoje odgovornosti in zavez do obeh obmejnih 
narodnosti in da še naprej v dialogu, na podlagi reciprocitete in v skladu s podpisanim meddržavnim 
sporazumom dogovarjata odprta vprašanja.« 
- Med pogovorom ste omenili, naj se stari starši s svojimi vnuki pogovarjajo »po domače«. Tudi sami ste 
govorka našega skupnega prekmursko/ porabskega narečja. 
»Ge mo se po domanje pogučavala s Porabskimi Slovenci, kak do zdaj. Vseposedik, kama do me pauzvali, 
mo rada šla. Ge bi rada čüla, ka lidžé mislijo, kakšo pomauč nücajo, ka majo v glavej, ka bi radi, ka mi sküper 
delamo. In moje dveri do na šürko oprejte …« 
 

• Igralci so nas spravili v dobro volau. Marijana Sukič.  Foto: M. Sukič, L. R. Horváth. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 40, str. 4  

Gledališki zadvečerek v Števanovci 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf 
22. septembra je Slovenska samouprava Števanovci organizirala gledališki zadvečerek, na steroga je pozvala 
več skupin. Zavolo toga, ka je skupina iz Slovenije nej mogla priti, je predsednica samouprave Agica Holec 
pozdravila samo dvej domanji, porabski skupini: Gledališko družino Nindrik-indrik ZSM iz Varaša pa 
števanovske Vesele pajdaše ZSM. 
 

 
Slika: Gledališki družina Nindrik-indrik se zavali za aplavz. Foto: M. Sukič 
 
Igralci so na odri meli že pripravleno sceno za prvo igro, stero so nutpokazali člani Gledališke družine 
Nindrik - indrik (Klara Fodor, Marijana Fodor, Marijana Kovač, Micka Bajzek, Feri Bajzek in Feri Meggyes). 
Šaula za penzioniste nam pokaže, kak ščéjo penzioniste navčiti, ka bi zdravo živali, ka bi zdravo geli, se 
gibali, nej pili alkohola ... Že od začetka se vidi, ka s tejmi lidami nika nej vredi, dapa zgodba se te najbole 
zasüče, gda zvejmo, ka so tau lidgé, steri so pobejgnili iz špitale, gde so je zdravili zavolo toga, ka so 
alkoholiki bili. Igro je napiso pa notnavčo Milivoj Miki Roš. Igra se je odvijala tekoče, igralci so dobro 
odšpilali svoje vloge, gučali razmejno, na glas.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf


 
Slika: Števanovski Veseli pajdaši na odri. Foto: L. R. Horváth 
 
Druga igra, stero so zašpilali Veseli pajdaši iz Števanovec, se tö v špitalaj godi. Staro gospau pripelajo v 
špitale, dapa vsakšomi je samo napauti, medicinske sestre preklinjajo preklinjajo, ka go morajo vlačiti, eške 
vodau njej neščejo dati. 
Dapa ona si vözbrodi, ka vse, ka ima – gauške, njive, ram pa pejnaze – dá prejkspisati prejkspisati na špitale. 
Po istini nema nika, dapa sestre tau ne vejo. Skačejo kaulek njé, kak kaulek kakše kralice ... Nej baja, če trbej 
štirikrat, petkrat čizme züti pa obüti, če trbej obed znauva segrejti, postelo preoblečti itd. Istina, ka v 
smejšni formi, dapa v ništrni prizoraj (jelenet) rejsan vidimo gnešnjo vogrsko realnost, stera je nej tak 
smejšna, kak je bila igra Števanovčanov (Marija Kosar, Szöszi, Berta Orban, Iluš Dončec, Aniko Kovač, Iren 
Svetec). Tekst je napiso Laci Kovač, steri je v Pečarovcaj za tau besedilo, kak za najbaukšo besedilo, daubo 
nagrado. 
Klari pa Babi deta na mejsec, je biu naslov skeča, s sterim se je skončo te zadvečerek. Absurdna situacija 
(nin v prihodnosti), v Ljubljani ščejo enoga samoga čleka poslati na mejsec, za tau iščejo primernoga 
kandidata. Klari (Klara Fodor) tak misli, ka bi ona bila dobra kandidatka, vej pa v hiši ma robota (Babi Fodor), 
steroga zna ravnati, dapa med pripravami se pokaže, ka robot Babi dela po svoje, dela, ka šče. 
 

 
Slika: Klara in Babi Fodor. Foto: M. Sukič 
 
Preprogramira se, etak pa Klari grata robot pa se ona pripravla, ka de na mejsec. Na konci pa ena nej, vej pa 
tehnika odpovej, se pobonta. Naša prihodnost, pokazana na smejšno formo? Dodatna vrejdnost skeča je, ka 
obej igralki špilata dobro, izenačeno, dobro zavadita karakter, steroga špilata. 
Skupinam se je zavalila predsednica Zveze Slovencev Andrea Kovács, Slovenska zveza je bila 
soorganizatorka programa. 
Škoda, ka je dvorana nej puna bila (tisto nedelo je bila birma), dapa tistim, steri so prišli, je gvüšno nej žau 
bilau. 

• 25 let društva.  L. R. H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. oktobra 2019 - 
Leto XXIX, št. 40, str. 4  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf 
V monoštrski gledališki dvorani so se z razstavo in kulturnim programom spomnili na 25-letnico ustanovitve 
Društva upokojenih pedagogov in njihovih prijateljev. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf


Zsuzsa Schreiner, predsednica društva, je v slavnostnem nagovoru izpostavila, da društvo podpira učence s 
posebnimi potrebami, jim organizira programe in izlete. Ima zgledne stike z ostalimi civilnimi organizacijami 
v mestu. Njihovo delo je priznala Zveza društev upokojencev Madžarske, častno diplomo jim je predala 
predsednica ZDUM Györgyi Németh Jankovics. 
Za njihovo delo se je zahvalila tudi občina Monošter, v njenem imenu je zahvalno listino izročil predsednici 
župan Gábor Huszár. 

• Konferenca narodnostnih študentov štipendistov pedagoške usmeritve. F. Sütő. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 40, str. 7  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf 
19. septembra 2019 so prvič organizirali konferenco narodnostnih študentov štipendistov pedagoške 
usmeritve, ki je potekala v sejni dvorani zgornjega doma v Parlamentu. Državna nemška samouprava je leta 
2018 začela podeljevati štipendije študentkam prvega letnika, ki so študirale na nemški usmeritvi na Visoki 
šoli za vzgojiteljice. Štipendiranje so aprila 2019 razširili tudi na študente v višjih letnikih in narodnostne 
študente prvih letnikov na pedagoških fakultetah. To prakso so prevzele tudi ostale narodnostne skupnosti.  
 

 
Slika: Vsi udeleženci konference na stopnicah parlamenta. Foto: Porabje 
 
Finančni vir za štipendije zagotavlja Urad predsednika Vlade preko Sklada Gábor Bethlen. Namen štipendij 
je, da bi si narodnostne skupnosti zagotovile zavzete in primerno izobražene vzgojiteljice, učiteljice in 
učitelje. Pozdravnemu nagovoru namestnika premiera Zsolta Semlyéna, odgovornega za cerkvena in 
narodnostna vprašanja, so sledila strokovna predavanja. Slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, 
predsednica podkomisije za javno šolstvo, kulturo in cerkev, je navzoče seznanila s podatki, kako so 
manjšine preskrbljene z lastnimi kadri v javnem šolstvu. 
 

 
Slika: Slovenska nastopajoča Šrefania Dravec in Mate Labric z mentorico Valentino Novak. Ob njih 
slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss in predsednik DSS Martin Ropoš. Foto: Porabje 
 
Na konferenci so uradno razglasili štipendiste za šolsko leto 2019/2020. V kulturnem programu sta 
sodelovala učenca DOŠ Jožefa Košiča z Gornjega Senika (upravitelj šole je DSS) Štefania Dravec in Mate 
Labric. Učenca je pripravila učiteljica asistentka Valentina Novak. 

• O bogati prekmurski literarni dediščini. Ernest Ružič. Foto: Večer in eR. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 3. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 40, str. 9  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf  
Murska Sobota: Pisatelji na Očesu besede 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf


Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti je kulturni dogodek z dolgoletno 
tradicijo. Letos je bilo 24. srečanje, 23-ič pa so podelili nagrado večernica za najboljše mladinsko literarno 
delo minulega leta. Prvo večernico, ki jo podeljuje Časopisna hiša Večer, je prejel Tone Pavček za Majnice – 
fulaste pesmi, letošnjo pa Andrej E. Skubic za knjigo Babi nima več telefona.  

 
Slika: Za knjigo Babi nima več telefona je večernico prejel Andrej E. Skubic. Foto: Večer 
 
Festival Oko besede ni samo podelitev večernice, marveč niz z literaturo in umetnostjo povezanih 
dogodkov, ki se zvrstijo v teh dneh. Pomenljiv je tudi zadnji dan, namenjen strokovni ekskurziji v znane kraje 
po Pomurju in pred leti tudi v Porabje. Ideja za organizacijo Očesa besede je nastala v Založbi Franc–Franc 
(Feri Lainšček in Franci Just) v sodelovanju z revijo Otrok in knjiga, po prenehanju delovanja založbe pa je 
organizacija v domeni društva za humanistična vprašanja Argo (z istima avtorjema in organizacijskim 
odborom).  
Pokroviteljstvo je prevzelo Časopisno-založniško podjetje Večer iz Maribora. V letih 1997 – 2018 je 
večernico prejelo 12 pisateljev in 8 pisateljic, leta 2007 je bila nagrada izjemoma podeljena dvema 
avtorjema. Največkrat, trikrat, je večernico prejel Peter Svetina, Janja Vidmar pa dvakrat. Letošnje srečanje 
Oko besede je potekalo (od 19. do 21. septembra) tudi v znamenju 100-letnice priključitve Prekmurja 
matičnemu narodu in osvetlitvi bogate prekmurske literarne dediščine, pisane v prekmurščini in v 
slovenskem knjižnem jeziku. Uvodni dogodek je bila podelitev večernice v Gledališču Park.  
Program sta pripravili Samanta Kobal in Nataša Konc Lorenzutti in ga naslovili po pesmi Ferija Lainščka 
Sezidal bom nevidno hišo, ki je tudi režiral uprizoritev. Izbrali sta odlomke iz nominiranih del za letošnjo 
večernico, ki so jih interpretirali dijaki 4. letnika dramsko-gledališke smeri umetniške Gimnazije Nova 
Gorica. Organizatorji so tudi letos na ogled podelitve povabili dijake iz Murske Sobote in Ljutomera, ki so z 
navdušenjem spremljali dogajanje na odru. 
Žirija, ki ji je predsedoval Igor Saksida, se je morala odločiti za pet finalistov, kar ni bila lahka naloga, kajti v 
Sloveniji izide na leto okoli 100 mladinskih del, med katerimi je vsaj tretjina kakovostnih, je že pred leti 
ugotovila Dragica Haramija, sicer profesorica za mladinsko književnost na mariborski Filozofski fakultet.  
Ob Andreju E. Skubicu, ki je prejel večernico za knjigo Babi nima več telefona, so bila v ožjem izboru roman 
Preživetje Igorja Karlovška, pesniška zbirka Ne Ferija Lainščka, romana Jaz sem Andrej Vinka 
Möderndorferja in Črna vrana Janje Vidmar. 
Odločitev je utemeljil Igor Saksida: »Nagrajeno delo je druga knjiga iz izvrstne štiridelne zbirke Trio 
Golaznikus, ki jo sestavljajo prepletene kratke pripovedi o prijateljstvu med deklico in dvema dečkoma ... V 
delu Babi nima več telefona gre avtor še naprej: med dogodivščine tria vplete sijajno zgodbo o možnosti 
empatije med mladostniki, v kateri je rahločutno zajeto tudi soočenje s smrtjo bližnjega. Uvodni sodobni 
ton daje pripovedi motiv Samokie, ki je res velik telefon, večji celo od atijeve copate. Pogovor med tremi 
prijatelji steče o njihovih lastnostih v povezavi z igrami, grmenjem orožja in s kriki zombijev, šolskim redom 
in fotografiranjem. Zapeljivo a hladno govorico sodobne tehnologije nato preglasi spor, ko Tomaž ugotovi, 
da ima Liam v predalu spravljeno plastično otroško punčko – spomin na babi, pove njen jezni lastnik. V 
duhovitem dvogovoru mama Tomažu pojasni, da ima punčka prav poseben pomen – Liamu je bila tolažba v 
času,ko sta se njegova  mama in oče razšla.«  
Zanimiva in za mlado generacijo pomenljiva zgodba se sproščeno nadaljuje in enako sproščeno konča, oceni 
predsednik žirije Igor Saksida, medtem ko je Andrej E. Skubic ob podelitvi povedal: »Hvala za nagrado, hvala 
za aplavz, kajti bil sem iskreno in prijetno presenečen.« 



Pomenljiv je bil seminar Branje in otroci s posebnimi potrebami, ki ga je vodila Manca Perko, generalna 
sekretarka Društva Bralna značka, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. O pomenu seminarja je 
zgovoren podatek, da je v Sloveniji kar 25 odstotkov posameznikov, ki nimajo zadovoljivo razvitih bralnih in 
pisnih veščin, so torej bralno ovirani in potrebujejo prilagoditve besedil ali celo poseben tip gradiva, da bi 
razumeli njegovo vsebino. Na seminarju so se zvrstila predavanja uglednih strokovnjakov s tega področja, 
med katerimi je bila tudi Aksinija Kermauner, prejšnja predsednica Društva pisateljev Slovenije: Branje je 
pravica vseh. In navedek pesnika Toneta Pavčka, prvega prejemnika večernice: »Brati pomeni početi 
podvige.« Sleherna prebrana knjiga je tudi za učence, vključene v različne prilagojene oblike izobraževanja, 
zares podvig. Na seminarju je sodeloval tudi Marko Kravos pesnik iz Trsta in predsednik Društva bralna 
značka Slovenije. 
 

 
Slika: Posebej zanimiva naslovnica brošure in plakata, ki je opozarjal na Oko besede. Foto: Ernest Ružič  
 
V programu letošnjega Očesa besede je bilo še več dogodkov, in sicer okrogla miza na temo Avtor in 
avtorske pogodbe, literarna delavnica Mlade oči, literarno-glasbena prireditev Književnost prekmurskih 
Slovencev simpozij Lik staršev v  mladinski književnosti in za zaključek že tradicionalno literarno 
popotovanje, tokrat iz Murske Sobote v Kobilje, z literarno matinejo, v Beltince in nazaj v Mursko Soboto. 
V zborniku Očesa besede je objavljena tudi znana zabavna pesmica: »Iden doj po Kobilji, pijan kak/ žandar./ 
Tam me sreča moj pajdaš, el/ ga preci maš. /Pišta Janči, Joška, Karči, či me/ najdeš v etom šanci,/ pelji me 
domou, uveči jes nikdar ne priden domou.// 
Na Očesu besede so tudi obeležili 100-letnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom. Na literarno - glasbeni prireditvi o Prekmurju in njegovi književnosti so Norma Bale, 
Simona Cizar, Dragica  Haramija, Franci Just, Vesna Radovanovič in Darka Tancer Kajnih ob spremljavi 
harmonikarja Vida Ščavničarja in v režiji Ferija Lainščka predstavili izbrana leposlovna besedila prekmurskih 
avtorjev iz obdobja pred združitvijo in literarnih ustvarjalcev, ki so v stoletju po združitvi s svojimi literarnimi 
opusi slovensko književnost zaznamovali z neizbrisnimi panonskimi barvami. 
Oko besede sodeluje tudi v Nacionalnem mesecu skupnega branja, ki ta čas poteka v Sloveniji na pobudo 
več organizacij in društev, tudi Društva slovenskih pisateljev. Letos se Nacionalni mesec skupnega branja 
vključuje tudi v evropsko bralno kampanjo Evropa bere, katerega cilj je omogočiti slehernemu državljanu, 
da postane bralec in dejavno sodeluje pri družbenih odločitvah, je v programsko knjižico Očesa besede 
zapisal Franci Just iz društva Argo. 

• Film Oroslan so predstavili na Gornjem Seniku. MS. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 3. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 40, str. 12  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf 
»Letošnji 22. Festival slovenskega filma sta zaznamovala dva filma, ki se dogajata v krajih, kjer živijo 
zamejski Slovenci. Na festivalu je ljubitelje filmske umetnosti navdušil tudi film Oroslan, ki je bil posnet v 
Porabju,« je povedal Milivoj Miki Roš. 
V soboto, 28. septembra, je v nabito polni dvorani kulturnega doma na Gornjem Seniku potekala projekcija 
filma. Na  predstavitev so prišli tudi njegovi ustvarjalci, režiser Matjaž Ivanišin, producent Miha Černec, 
seveda je bil tam tudi Miki Roš, ki je za stransko moško vlogo v tem filmu prejel nagrado, ki se imenuje 
vesna.  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_40.pdf


 

 
Slika: »Letošnji 22. Festival slovenskega filma sta zaznamovala dva filma, ki se dogajata v krajih, kjer 
živijo zamejski Slovenci. Na festivalu je ljubitelje filmske umetnosti navdušil tudi film Oroslan, ki je bil 
posnet v Porabju,« je povedal Milivoj Miki Roš. V soboto, 28. septembra, je v nabito polni dvorani 
kulturnega doma na Gornjem Seniku potekala projekcija filma. Foto: Porabje 
 
Ustvarjalci so se zahvalili občini in Gornjeseničanom za pomoč pri snemanju, najbolj pa tistim vaščanom, ki 
so nastopili v filmu, ki pravzaprav govori o minevanju, saj v zgodbi gre za smrt vaščana, samotarja in za 
odnos njegovega odseljenega brata ter sovaščanov do umrlega in s tem tudi za odnos do minevanja. 
Mračna vsebina, temu primerni tudi posnetki in kadri, zato vidimo na filmu bolj oddaljene, nerazvite 
predele Gornjega Senika, vidimo svet, ki obstaja samo nekje na obrobju. In čeprav so gledalci film nagradili z 
burnim aplavzom, sem dobila občutek, da so nekateri film doživljali bolj kot dokumentarec in ne toliko kot 
igrani celovečerec, zato so bili žalostni, da so – kot so rekli – »kazali pá samo stare hiše, blatne ceste, vej pa 
mi mamo lejpe iže pa poštije tö«.  
Večina je vseeno razumela, da je v tem primeru bil Gornji Senik samo kulisa za vsebino. In po vseh festivalih, 
kjer bo film še predstavljen, bodo to tudi tako gledali. 
 

Delo, Ljubljana 

• Tlakovci spomina na žrtve holokavsta. Marjan Toš. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 28. 
september 2019  

Zgodovinar dr. Marjan Toš je nekdanji direktor Sinagoge Maribor.  
Na prekmurske Jude kot največje slovenske žrtve holokavsta v Murski Soboti in Lendavi spominjajo tudi 
»tlakovci spomina« ali »spotakljivci« kot del vseevropskega projekta.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/tlakovci-spomina-na-zrtve-holokavsta-230948.html  
 

 
Slika: Tlakovci v Lendavi, položeni v spomin na tiskarsko družino Balkány. Foto: Ali Žerdin 
 
Prekmurski Judje so bili največje slovenske žrtve holokavsta leta 1944, ko so bili v kontekstu množičnega 
uničevanja Judov na Madžarskem prvi na udaru. Zdaj na to tragedijo v Murski Soboti in Lendavi spominjajo 
tudi »tlakovci spomina« ali »spotakljivci« kot del vseevropskega projekta spominjanja na holokavst. Po 
Mariboru in Ljubljani sta tako tudi osrednji prekmurski mesti z bogato judovsko identiteto dobili te 
pomnike, ki naj bi jih v prihodnje še dopolnjevali z novimi žrtvami holokavsta. 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/tlakovci-spomina-na-zrtve-holokavsta-230948.html


Po srednjeveških izgonih iz slovenskih dežel Koroške, Štajerske in Kranjske med letoma 1496 in 1515 so se 
Judje v sredini 18. stoletja vnovič v večjem številu naseljevali v Prekmurju. Na tem območju so se tudi 
ustalili, saj je ugodna geografska lega omogočila razvoj srednjega trgovskega stanu. V smeri od severa proti 
jugu je namreč vodila stara tranzitna trgovska pot in to ozemlje povezovala s sosednjimi pokrajinami, ki so v 
različnih obdobjih spadale pod različne države. V prvih desetletjih 18. stoletja, po prenehanju turške 
nevarnosti, so nastopili mirnejši časi in v prekmurskih krajih omogočili razvoj gospodarstva. 
To priložnost so znali dodobra izkoristiti tudi prihajajoči Judje, ki so se naselili v Murski Soboti in Lendavi pa 
tudi v vaseh po prekmurskem podeželju. Tam so bili trgovci, krčmarji in mesarji, v obeh mestih pa so se 
postopoma uveljavljali tudi na drugih gospodarskih področjih, v denarništvu, trgovini in veletrgovini. Bili so 
tudi tiskarji in nosilci mnogih drugih gospodarskih pobud, s katerimi so dodobra pospešili gospodarski razvoj 
in v pokrajini ob Muri pustili trajne sledi. Zgradili so sinagoge v Murski Soboti, v Lendavi in Beltincih. Ostala 
je samo lendavska sinagoga, ki je po obnovi sredi 90. let minulega stoletja kulturni center z dobrimi nastavki 
slovenskega muzeja holokavsta. Ohranjeno je še dolgovaško judovsko pokopališče s prvim spomenikom 
žrtvam holokavsta na Slovenskem. 
Judje v Prekmurju so po veliki vojni, kot so tudi v teh krajih poimenovali prvo svetovno vojno, doživeli nekaj 
grenkega razočaranja, saj je bila njihova lastnina tarča uničevanja in plenjenja v revolucionarnih mesecih po 
koncu vojne. Mnogi so se tudi odločili za odhod iz Prekmurja, saj so ocenili, da je njihova domovina 
vendarle Madžarska in da jim bo v madžarski državi lažje živeti in delati. Tisti, ki so ostali v Prekmurju tudi 
po priključitvi te pokrajine k novi Kraljevini SHS, pa so še naprej razvijali svojo gospodarsko dejavnost in bili 
pomembni nosilci razvoja pokrajine. Živeli so po svojih verskih postavah in v skladu z judovsko tradicijo, a 
ne izolirano do večinskega prebivalstva, s katerim so sodelovali na različnih področjih. Murska Sobota je v 
tem času postala celo sedež izraelitske verske občine za celotno takratno slovensko nacionalno ozemlje. Bili 
so največja judovska skupnost v Dravski banovini (jugoslovanski Sloveniji) pred začetkom okupacije 1941. 
Ta je usodno zarezala med prekmurske Jude in – čeprav šele aprila 1944 – terjala strahotni davek v 
holokavstu. Dobršen del Judov (prek 85 odstotkov) je za vedno ostal v Auschwitzu, nekateri pa tudi v drugih 
koncentracijskih taboriščih in od njih so po vojni leta 1945 ostali samo še ostanki ostankov. Del njih je leta 
1948 odšel v Izrael, nekateri v ZDA in nekaj malega celo na Madžarsko. Pokrajina ob Muri je postopoma 
postala dežela brez Judov, k sreči pa ne tudi brez spomina nanje. 
S svežimi »tlakovci spomina« postaja pestrejša in bogatejša tudi celotna spominska pokrajina Prekmurja. 
Bolje pozno kot nikoli!  
Na njih odslej poleg lendavske sinagoge, dolgovaškega pokopališča, pokopališča v Murski Soboti in 
spomenika na kraju leta 1954 porušene sinagoge v Murski Soboti spominjajo še že omenjeni »spotakljivci« 
– tlakovci spomina. Namenjeni sicer žrtvam holokavsta, a hkrati tudi vsem ostalim, ki so v zgodovini 
pomembno sooblikovali podobo Prekmurja. Med polaganjem tlakovcev, ki ga je spremljalo veliko 
Lendavčanov, je bilo slišati celo nekoliko nepričakovano, a pikro pripombo, češ, »tlakovce jim postavljajo 
tisti, ki so jih med vojno pomagali izgnati v taborišča«. Bila je bolj ali manj preslišana, a nekateri smo 
vendarle začutili grenkobo njene sporočilnosti, ki ni bila tako nedolžna. Med drugim nas je utrdila v 
prepričanju, da je bil socialno šibkemu lokalnemu prebivalstvu ukrep množičnih aretacij in deportacij Judov 
leta 1944 v nemška koncentracijska (in uničevalna) taborišča celo po volji. 
Enako ali skoraj še bolj mu je bilo po volji odvzemanje judovskega premoženja v okviru povojne 
nacionalizacije, saj so komunistične oblasti odvzele premoženje nekdanjim »bogatim someščanom in 
njihovim dedičem«. In ker so jih ti »bogati Judje« nekoč znali izkoriščati, je nova oblast z ukrepom odvzema 
premoženja pač »popravila krivice«, ki so jih prizadeli Judje. Ravnala je torej enako, kot so to storile 
praktično vse komunistične oblasti po vzhodni Evropi. Revno prebivalstvo je Judom to privoščilo, saj so bili 
»bogati Židovje«. 
Lokalnega prebivalstva ni motilo dejstvo, da so odvzeli oz. nacionalizirali premoženje ljudi, ki so bili ubiti v 
taboriščih, in tudi tistim redkim preživelim Judom, ki so zaradi odvzema premoženja ostali brez možnosti za 
preživetje. Ne smemo namreč pozabiti, da so jim po deportacijah dobesedno izropali njihove hiše, 
stanovanja in gospodarske objekte. In dobršen del judovskega premoženja so pokradli in si ga prilastili tudi 
nekdanji someščani nejudovskega rodu ... O tem se po kuloarjih Lendave in Murske Sobote še danes govori, 
redki še živi poznavalci deportacij celo potihoma (ne pa tudi javno) pripominjajo, da je nekaj tega 
premoženja še danes po starih meščanskih vilah in stanovanjih ... Raziskave na to temo ni še nobene, bila bi 
zanimiva, potrebna, vendar za raziskovalca precej škakljiva. Eno so govorice, drugo so zgodovinska dejstva. 
V dolgoletnem raziskovanju so me nekateri pričevalci večkrat opozorili na ta pozabljeni del usod 



deportiranih in v taboriščih uničenih Judov, zlasti iz Lendave in manj iz Murske Sobote. Zato resna in 
znanstveno podkrepljena študija na to temo ne bi bila odveč. 

 
Slika: Erika Fürst, zadnja živa priča preganjanja prekmurskih Judov, pred hišo, v kateri so leta 1934 tiskali 
časopis Ljudska pravica. Foto: Ali Žerdin  
 
Peščica preživelih Judov iz Prekmurja je bila po letu 1945 in v prvih letih socializma v nekdanji Jugoslaviji 
dobesedno prepuščena samim sebi, v bistvu so lahko preživeli samo zaradi pomoči solidarnih posameznikov 
in njihove dobre volje. Aktualna oblast se s temi vprašanji ni ubadala, ker je enostavno niso zanimala. Judje 
tudi dolga desetletja niso bili obravnavani kot posebna kategorija žrtev vojne ... Oblasti so že vedele, zakaj 
to počnejo, med drugim so omenjene razmere lahko spretno izkoristili tudi za krepitev ideološko-razrednih 
ukrepov, ki jih je lokalno okolje odobravalo in sprejemalo. Bile so tudi izjeme in posamezniki, ki pa niso 
mogli spreminjati razmer in so lahko samo v ožjih okoljih negovali zgodovinski spomin, kolikor se je to pač 
dalo. Zgodilo se je veliko še danes nerazumljivih ukrepov, kot je bilo na primer rušenje sinagoge v Murski 
Soboti leta 1954. 
Obrazložitve tega ukrepa so bile, milo rečeno, smešne. V tančico skrivnosti ostaja ovitih tudi nekaj polresnic 
in resnic okoli rušenja zgradbe judovske šole v Lendavi v 90. letih minulega stoletja, torej že v samostojni 
Sloveniji. In še nekaj zgodb bi se našlo, ki govorijo v prid tezi, da smo bili v bistvu žive priče podedovanim 
predsodkom in negativnim stereotipom, da so Judje enostavno »bogataši, ki so prišli do bogastva na račun 
izkoriščanja revežev«. Zaradi tega oblasti niso imele prav nobenih težav in so lahko mirne duše izpeljale 
odvzem in kolektivizacijo vsega judovskega premoženja, vključno s sakralnimi objekti. Zato še kako drži 
trditev nekaterih novodobnih raziskovalcev prekmurskega judovstva, da so prekmurski Judje po letu 1945 
doživeli izrazito negativni odnos oblasti, ki so se nad peščico članov nekdanje močne judovske skupnosti 
znašale ideološko in materialno. Dokazov za takšno trditev je dovolj. A k sreči se razmere v zadnjih dveh 
desetletjih spreminjajo na bolje in tudi prekmurski Judje se vračajo v javni in zgodovinski spomin. 
S svežimi »tlakovci spomina« postaja pestrejša in bogatejša tudi celotna spominska pokrajina Prekmurja. 
Bolje pozno kot nikoli! 

• Zahod malo razmišlja v periodah zgodovine, na Vzhodu je stoletje kratka doba. Saša Vidmajer. 
Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 28. september 2019  

Karin Kneissl, bivša zunanja ministrica Avstrije, o Bližnjem vzhodu, migracijah, nafti.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/zahod-malo-razmislja-v-periodah-zgodovine-na-vzhodu-je-stoletje-
kratka-doba-232068.html 

 
Slika: Karin Kneissl je znana po nekaterih vprašljivih političnih stališčih, hkrati je zanimiva, pronicljiva 
analitičarka Bližnjega vzhoda. Foto: Roman Šipić 
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Z veliko lahkoto se sprehaja po Levantu, bližnjevzhodni zgodovini, prepleteni z interesi velikih sil, kolonialno 
dediščino, geopolitiko, nafto. Čeprav nestrankarsko ime, je bila članica prejšnje desne avstrijske vlade, o 
tem angažmaju v intervjuju ni hotela govoriti. 
Pogovarjali sva se v začetku septembra, ko je na Bledu sodelovala na strateškem forumu, svoj nastop o 
politiki do migracij je ovila v razlage o kompleksnosti razlogov, zaradi katerih ljudje sploh postanejo 
migranti. Obrnila je dilemo: namesto prišlekov, ki iz Afrike prihajajo v Evropo, je govorila o izkušnji z Angolo, 
rasti cen nafte leta 2004 in posledično migracijah Evropejcev, večinoma Portugalcev, na afriški jug so odšli 
zaradi špekulacij z zaslužkom. Posvetila se je temi svetovnega povpraševanja po surovinah in ekonomskim 
in demografskim razlogom migracij, v velikem krogu se je izognila omembi pretekle avstrijske vlade. 
Karin Kneissl je strokovnjakinja za zgodovino Bližnjega vzhoda, mednarodno pravo in energetiko, med 
drugim predava na dunajski diplomatski akademiji, piše za Die Presse in Neue Zürcher Zeitung. Ima zelo 
zanimivo biografijo. Del mladosti je preživela v Amanu, kjer je bil njen oče pilot jordanskega kralja Huseina, 
študirala je pravo in orientalistiko, doktorirala je iz mednarodnega prava z dizertacijo o bližnjevzhodnih 
mejah na pariški École nationale d'administration. V mladosti je bila dejavna v Amnesty International, 
kasneje je vstopila v diplomatsko službo, do letos pomladi je bila poldrugo leto zunanja ministrica v vladi 
Sebastiana Kurza. 
V svojem nastopu ste se namerno ognili aktualnostim, načeli ste zapleteni splet okoliščin, zakaj kdo 
migrira, in opisali svojo izkušnjo, migracije Evropejcev v Afriko zaradi zanimivega zaslužka. David Abulafia 
v svojem magistralnem delu Veliko morje piše o zgodovini Mediterana, ki je nenehno srečevanje in tudi 
spopadanje civilizacij. Lahko postavite današnje migracije v širši kontekst? 
Zelo navdihujoče, da omenjate knjigo Abulafie, avtorja, ki zelo podrobno piše o tem, kar sama vedno 
poskušam povedati v tovrstnih razpravah. Sredozemlje je véliko morje, brez Mediterana ne bi mi pomenili 
nič. Čeprav sama prihajam iz zaprte države, ki nima morja, me je vedno privlačila evropska razsežnost 
Sredozemlja oziroma, bolje rečeno, sredozemska razsežnost Evrope. V zgodnjih osemdesetih letih sem 
imela ta privilegij, da je bilo Sredozemlje, v veliko večji meri kot zdaj, razumljeno kot zibelka naše civilizacije. 
V zadnjem času, in to se ni začelo leta 2015, ampak že z vzpostavitvijo schengenskega prostora, uredbe 
Dublin III in drugega, se je zgodila delitev med severom in jugom, vzhodom in zahodom. Barcelonski proces 
leta 1995 se je pravzaprav nanašal samo na migracije, Francija, Španija in Italija so združile sile in povedale, 
da je treba ljudi zadržati v njihovih izvornih državah. Evropski trgovinski in pridružitveni sporazumi so 
velikokrat bolj škodovali gospodarstvom teh držav, kot pa jim pomagali. V preteklih tridesetih letih smo 
lahko opazili, da se je idejo sredozemske dimenzije, ki mi je bila vedno všeč, obšlo. Celotna optika je postala 
zožena na migracije, kulturni, literarni vidik se je porazgubil. Mogoče sem malo patetična, toda delala sem v 
Libanonu, imam veliko prijateljev levantinskih korenin, vedno sem našla toliko skupnega: pa naj je šlo za 
Dalido ali Yvesa Montanda, vsi so prišli z Mediterana in šele potem so postali Francozi, Italijani, šlo je za eno 
skupno civilizacijo. In to se je ustavilo, ne razmišljamo več o eni civilizaciji, o tem, da smo vsi na neki način 
otroci dediščine Mediterana.  
Ne moremo mimo tega, da so stvari povezane z evropsko politiko in so migracije v veliki meri posledica 
vojn, ki so jih vodile Združene države, najprej Bush v Afganistanu in Iraku, potem Obama v Libiji in Siriji, 
sodelovala pa je tudi Evropa. EU plačuje ceno v obliki migracij, ZDA pa ne. Kako komentirate? 
Na to, kar omenjate, hočejo ljudje običajno pozabiti. Bila sem med milijoni tistih glasov, ki so opozarjali 
zoper vojno v Iraku. In zanimivo je, da so bile tiste evropske države, ki so bile tedaj v prvi frontni črti skupaj 
z Združenimi državami, med njimi Poljska in Češka – o tem sem se pogovarjala s svojimi kolegi –, vse za 
odstranitev Sadama Huseina. In to je bil začetek Islamske države, terorizma in tudi velikanskih migracij. Tudi 
Sirija je posledica iraške vojne leta 2003. Leta 2005 je morala gostiti na milijone iraških beguncev, kar je 
spodbudilo tudi radikalne ideje v Siriji. Seveda obstaja še veliko drugih razlogov za proxy vojno v Siriji, toda 
obstaja določena logika. Omenjate Libijo. Vojna se je začela kot humanitarna intervencija, toda že takoj 
naslednji dan je šlo za spremembo režima v državi, začeli so jo Francozi skupaj z Britanci, zraven so poklicali 
Američane. 
Francozi in Britanci na vrhuncu evropske begunske krize niso bili pripravljeni sprejeti prišlekov. 
Začeli so to godljo, niso pa se hoteli ukvarjati s posledicami. In Združene države še vedno nosijo dediščino 
svojih vojn v Afganistanu in Iraku ter drugod. Tudi če se ozremo k Afganistanu, vedno rada spomnim svoje 
poslušalce, da je dve veliki sveti vojni, dva džihada 20. stoletja, oba napovedal Zahod. Prvega v Berlinu leta 
1914, 1915, na začetku prve svetovne vojne, ko je nemški imperij skupaj z Avstro-Ogrsko, kasneje so se 



pridružili še Otomani, predstavljali so centralne sile, rekel, da napovedujejo sveto vojno proti nevernim 
Britancem; skupaj z Otomani so se torej borili proti Britancem na podlagi svete vojne. Kasneje, sredi 
osemdesetih let, pa je takratni ameriški svetovalec za nacionalno varnost Zbigniew Brzezinski izumil idejo 
svete vojne proti neverni sovjetski armadi. Oba džihada preteklega stoletja je, skratka, objavil Zahod, enkrat 
v Berlinu, drugič v Washingtonu. In tu vidimo rdečo črto, ki poteka skozi zgodovino, in, na žalost, bolj ko se 
pomikamo proti Zahodu, manj ljudje razmišljajo v širših periodah zgodovine. In bolj ko greste proti Vzhodu, 
postane stoletje včasih razmeroma kratka doba in ljudje opominjajo drug drugega na zgodovino, bodisi 
kolonialno, na križarske vojne, ljudje razmišljajo v bistveno širših zgodovinskih kategorijah. In na to 
pozabljamo.  
Lahko razložite? 
Če pogledate aktualni Kushner-Trumpov načrt za Bližnji vzhod, ni v njem nič politike, samo posel. Imam se 
za precej pragmatično in nočem vedno znova pogrevati zgodovine, toda ne moremo obravnavati 
palestinsko-izraelskega vprašanja samo na ta način, treba se je zavedati političnih problemov, ki so na mizi – 
vprašanja Jeruzalema, beguncev, meja, teh reči se ne da reševati samo z investicijami. Slednje so 
pomembne, ljudje morajo imeti dohodke, a treba je nasloviti tudi njihova politična stremljenja, njihovo jezo 
in podobno. Ko gre za vlogo Združenih držav in nekaterih evropskih držav na Bližnjem vzhodu, bi nekateri 
radi vse pozabili. Francozi, denimo, kaj se je zgodilo pod njihovim voditeljstvom v Libiji leta 2011, pri čemer 
se je treba vrniti k vprašanju nafte. Seveda ne verjamem v nobeno skrito agendo, pa vendar so stvari 
povezane. Ves bližnjevzhodni kaos se je pravzaprav začel s prvimi cevovodi za nafto in potem z mejami. V 
prvi svetovni vojni je šlo za mobilnost. Vedno znova rečem, da se je prva svetovna vojna začela na konjih, 
toda štiri leta kasneje so obstajala vojna letala in podmornice na dizelski pogon. Winston Churchill je bil 
tisti, ki je igral glavno vlogo pri delitvi Bližnjega vzhoda, razumel je pomen nafte – to mu je razložil 
poslovnež z nafto, ki je kasneje ustanovil Royal Dutch Shell, mimogrede, gospod je bil zbiralec školjk, zato je 
dal družbi tudi tako ime. No, Churchill je zelo dobro razumel pomen mobilnosti za vojno, njegov načrt je bila 
dobava nafte iz Mezopotamije, iz Kirkuka po ceveh do Haife, obe lokaciji so nadzorovali Britanci. Šlo mu je 
torej najprej za cevovode in potem za meje. 
Ko je bil Nicolas Sarkozy tako očaran z libijsko revolucijo in uporniki iz Bengazija, smo nekaj mesecev 
kasneje izvedeli, da so uporniki obljubili francoski multinacionalki Total zelo lepo pogodbo. Vsakdo je hotel 
imeti vpliv v Libiji in s sesutjem Gadafijevega režima so seveda upali na še večji vpliv. Vprašanje nafte torej 
ostaja ključno tudi v današnji konstelaciji, ko gledamo rivalstvo med Iranom in Savdsko Arabijo, gre v veliki 
meri za nafto in plin.  
Govoriva o vojnah in surovinah, ki so povzročile aktualne migracije, in tu je treba omeniti tudi Kitajsko, ki 
močno izkorišča vire v Afriki. Zakaj Evropska unija ne postavi na mizo tega vprašanja, pove ZDA in 
Kitajski, da so migracije v prvi vrsti posledica njihovih politik? Ali pa je to, kar sprašujem, ker je EU pač 
prešibka, samo retorično vprašanje? 
Ko sem prevzela ministrski položaj, sem povedala, da hočem azijski fokus, in presenetilo me je dejstvo, da 
se veliko mojih kolegov, bodisi v Avstriji bodisi drugih članicah Evropske unije, ni zavedalo, da Kitajska ni 
samo vlagateljica, temveč geopolitična akterka. Mnogi so mislili, da je kot Japonska, ki je v osemdesetih 
kupovala Hollywood in francoske vinograde, toda japonski interesi so bili vedno samo poslovni. Kitajska je 
drugačna, zanjo se nekaj stoletij anomalnosti končuje, spet postaja številka ena. Pozabljamo na geopolitično 
razsežnost kitajskih poslovnih in mednarodnih odnosov v Afriki pa tudi Latinski Ameriki in jugovzhodni 
Evropi, na primer v Srbiji, Grčiji. Videli bomo docela novo poglavje, sama vedno gledam z vidika 
avtomobilske industrije. Na iphonu zdaj piše oblikovano v ZDA, sestavljeno na Kitajskem, avtomobili bližnje 
prihodnosti bodo zasnovani na Kitajskem, sestavljeni v Afriki. Ne vem, morda bodo stali pet, šest tisoč 
evrov, ugibam, morda bodo električni ali pa hibridni, toda bodo poceni, kar bo zelo močna konkurenca 
evropski avtomobilski industriji. 
In to je še zadnja evropska industrija, vseh ostalih ni več: tekstilne, jeklarske, tudi v kmetijstvu smo postali 
zelo odvisni od tega, kar dobimo od drugod, v mesni industriji opažamo grozljivo ravnanje z živalmi, 
povezano s sojo, ki jo dobivamo iz Latinske Amerike. Zaradi odvisnosti, v kateri smo, smo zelo zelo ranljivi, 
nastala bodo nova socialna vprašanja, tega ljudje ne opazijo, čeprav je očitno. Sprašujem se, ali ljudje tega 
nočejo videti ali gre za pomanjkanje znanja, ne vem.  
V zvezi s soseščino Evropske unije onstran Sredozemlja ni mogoče mimo dediščine imperijev. Sami ste 
doktorirali iz bližnjevzhodnih meja, odlično poznate problem meja, ki so jih risali v pesek Britanci in 
Francozi pred sto leti. Koliko so arbitrarne meje povezane z današnjimi migracijami? 



Poskusila bom odgovoriti z zelo fino razliko, ki obstaja v angleščini med mejo (border), ki je mejna črta med 
državama in vključuje vzajemno priznanje obeh držav, in tistim, kar imenujejo mejo na Bližnjem vzhodu. 
Tam gre bolj za mejo v smislu prostora (frontier), podobno kot v slovanskih jezikih obstajata pojma krajina 
in mejna črta. Kadar torej govorimo o meji v smislu prostora in ne fizične mejne črte, to pomeni tudi 
vojaško prisotnost. In meje, ki so bile oblikovane po prvi svetovni vojni – meni ljuba teza je, da prva 
svetovna vojna na Bližnjem vzhodu še vedno traja, veliki kaos se je začel leta 1919 in še traja –, pomenijo 
mentaliteto meja kot prostora. Ko sem začela študirati arabščino, se spomnim ene prvih fraz, ki sem se je 
naučila v panarabskem mišljenju, to je, »meja ni«; »od Atlantika do Perzijskega zaliva smo vsi bratje in 
sestre«, kar je bila Naserjeva panarabska ideologija. Ko je leta 1970 umrl, so jo pograbili drugi in pri tem je 
bil jezik v pomoč pri ustvarjanju mentalitete ene družine, bratovščine. 
Takrat ste živeli na Bližnjem vzhodu, kajne? 
Ja in prečkanje meja iz ene države v drugo, še posebno v arabskem svetu, na primer med Libijo in Egiptom, 
je bil problem že pred tridesetimi leti, ali prečkati mejo med Sirijo in Jordanijo, je bilo že tedaj težko. To je 
bila ostra meja (border), pravzaprav veliko območje (frontier). Kar je eden od mnogih dejavnikov, ki so vodili 
v različne probleme: na eni strani je bil razvoj nacionalnih držav in državljanov, včasih na zelo avtoritaren 
način, recimo naserizem – Egipt je seveda čisto poseben primer, vedno je bil tam, je najstarejša civilizacija –
, hkrati številne države na neki način dolgujejo svojo državnost kolonialnim mejam. Ko se je arabski 
nacionalizem, ki je bil del sekularnega poglavja zgodovine, bolj in bolj umikal v ozadje, se je pojavil radikalni 
islamizem. Ni šlo torej več za bratstvo in sestrstvo v imenu ene arabske družine, temveč za vernike ene 
vere. In tudi to je vsebovalo isto brezmejno idejo, češ, nacionalnost ni pomembna, najpomembnejše je 
tvoje prepričanje, to ustvarja povezanost. 
Slednje smo lahko opazili tudi pri Daešu, pri tistem slavnem videoposnetku Islamske države leta 2014, ko so 
skrajneži tekli po puščavi med Irakom in Sirijo; rekli so, vojna je mimo, uničili smo mejo, to je zdaj ena 
transnacionalna država od Rake v Siriji do Mosula v Iraku. To je bilo kakor zrušenje vestfalskega sistema, 
nacionalne, teritorialne države. In ko prebirate pamflete, pravzaprav knjige o sveti vojni v Iraku, ki je eden 
od začetkov Islamske države, vedno omenjajo tudi vestfalski sistem, ker še vedno živimo v njem in se bo 
nadaljeval. 
Vse se je začelo, skratka, s teritorialno državo, povezano z ozemljem in ne skupino vernikov, aristokratov 
ipd. Naj ponazorim s primerom Libanona, ki ga poznam bolje kot druge. Med vojno v šestdesetih in 
sedemdesetih letih so mnogi govorili, da bo razpadel. Libanonizacija je postala sinonim za balkanizacijo, 
spomnim se, da so ob začetku vojne sredi sedemdesetih ljudje govorili o balkanizaciji Libanona, ob razpadu 
Jugoslavije leta 1991 pa o libanonizaciji. No, razpadla je tudi Sovjetska zveza, lahko rečete, da se je 
balkanizirala, razpadla je Jugoslavija, mali Libanon pa je obstal, družba je nekako obdržala državo skupaj. 
Država več desetletij dejansko ni obstajala, družine, ki v Libanonu, kot sploh na Bližnjem vzhodu, pomenijo 
vse, brez njih nisi nič, so poganjale družbo naprej. Predstavljajte si izpad električne energije v Münchnu ali 
na Dunaju, kjer ljudje živijo sami z enim jogurtom v hladilniku in eno mačko. Bi se lahko spopadali z 
zatemnitvami, kot so se Libanonci ali Iračani? Nimamo familiarne povezanosti in klanovske strukture, ki v 
takih razmerah poskrbi za bazično preskrbo, varnost, finančne vire. Propadla država Libanon še obstaja, 
medtem ko so številne druge multietnične države izginile.  
Če se vrneva k migracijam: verjamete v skupno evropsko migracijsko politiko? Najbrž kvote niso bile 
najboljši način, ampak delitev bremena je vendar potrebna. Države, kot je Italija s svojo geografsko lego, 
ne morejo prevzeti vsega, kakih dvajset let je bila glede migracij prepuščena sama sebi, to poraja 
salvinije. Vidite možnost za vseevropsko politiko? 
Prizore z Lampeduse gledamo že zelo dolgo, grozljivo je, kar se tam dogaja, gledamo in nato spremenimo 
temo. Leta 2015 pa sta bili Avstrija in Slovenija prizadeti na drugačen način, po radiu so nas denimo 
opozarjali, da je na avtocesti tisoče in tisoče ljudi in naj vozimo počasi. Nenadoma se nas je migracija fizično 
dotaknila. To se ni zgodilo Estoniji ali Irski, fizični dotik pač pomeni nekaj drugega.  
Toda to, kar govorite, ni tisto, kar predstavljata Evropa in evropska ideja. Mora obstajati skupna politika, 
nobena država tega ne zmore sama, to je nesmiselno. Se vam ne zdi, da migracije ne morejo biti 
prepuščene geografski logiki – kdor je daleč, mu nič ni mar? 
Se strinjam. Naj v tej zvezi navedem slavni citat Bismarcka, ki je rekel, da geografija ostaja konstantni 
dejavnik zgodovine. Geopolitika pomeni samo geografsko bližino, to, ali je nekaj povezano z menoj. In so 
tisti, ki občutijo posledice, kot jih je v prvi vrsti občutila Lampedusa, vendar ni dobila pomoči, ni obstajala 
evropska delitev bremena. Leta 2015 pa je nato šlo samo za Nemčijo, Švedsko, Avstrijo in ostale, ki so 



prevzele večji del, in vse druge, ki niso. Poleg tega številni begunci in kasneje migranti, ki so jim ponudili 
relokacijo, na primer na Portugalsko, niso hoteli tja, ker so hoteli ostati v Nemčiji iz očitnih razlogov socialne 
varnosti. Čeprav mislim, da je za kakega trgovca ali malega podjetnika zanimiveje živeti v Lizboni in tam na 
novo začeti posel kot pa v Düsseldorfu ali Dortmundu; ne samo zaradi mrzlih zim, ampak tudi, ker tam ni 
malih, družinskih podjetij kot na Portugalskem. 
Kot zunanja ministrica nisem bila veliko vključena v to, kakor so bili notranji ministri ali predsedniki vlad. 
Toda od tistega, kar sem opazovala že prej in na ministrskem položaju, bi rekla, da se bodo migracije 
obravnavale predvsem v bilateralnih in trilateralnih aranžmajih. To je izjavila tudi Angela Merkel lani v času 
vladne krize v Nemčiji in v zvezi z vprašanji nadzora meje, kanclerka si je prizadevala za dvostranske in 
tristranske dogovore, in ne za rešitve na ravni osemindvajseterice.  
Avstrija je v času migrantske krize, preden je zaprla meje, sprejela solidno število prišlekov [uradna 
številka je 90 tisoč]. Obstajajo velike razlike med tem, kako je mogoče integrirati Sirce na eni in 
Afganistance na drugi strani. Kakšne izkušnje z integracijo ima Avstrija? 
Sirci, ki so prišli iz mest, so eno, tisti s podeželja so drugo, razkol med urbanim in ruralnim je v Siriji bistveno 
večji kot v številnih evropskih državah. V Evropi smo ločitev iz več razlogov presegli, obstajajo številne 
državne politike, danes je kakovost življenja na podeželju postala celo boljša kot v mestih. Toda če prideš s 
podeželja, bodisi z afganistanskih gora ali severovzhodne Sirije in se ukvarjaš s kmetijstvom, je bistveno 
težje v povsem novem okolju. Kdor pride iz mest, ima veščine, ki zagotavljajo mobilnost, zanj je lažje, in to 
velja za vse vrste migracij. Če pomislim, da bi se vas, v kateri zdaj živim [Seibersdorf v bližini Dunaja], morala 
cela izseliti, preseliti na primer v Argentino, bi bilo zanje bistveno bolj problematično, kot če bi se moralo 
preseliti prvo dunajsko okrožje. Drugi razlog pa je mentaliteta: Avstrija je država migracij, toda migracije v 
zadnjih sto letih so bile iz neposredne soseščine. Vsakdo ima stare starše s slovanskim, madžarskim ali 
italijanskim poreklom, Dunaj kot središče avstro-ogrskega imperija je bil vedno privlačen. Vendar je to 
drugače, kot če ljudje prihajajo iz popolnoma drugačnih kulturnih in mentalnih okolij. Ljudi iz sirskih mest se 
lažje prilagodijo kot recimo iz Afganistana. Kot ministrica za Evropo, integracijo in zunanje zadeve sem 
opažala velik problem, ki smo ga imeli z ljudmi, ki so bili dolga leta v Avstriji, pa se še vedno ne znajo dobro 
izražati v nemščini, vstopiti na trg dela, zaslužiti za svoje življenje, plačevati davke, biti samozavestni 
državljani. Zelo drugače je bilo med vojno v Bosni, v Avstrijo so prišli stotisoči beguncev, ti in njihovi otroci 
so danes – večinoma, ne vsi – samozavestni avstrijski državljani, ki imajo mesto v poslovnem svetu, 
mestoma tudi v javnem življenju, nekaj jih je recimo parlamentarcev. Našli so svoj prostor, ker smo del 
skupne evropske kulture. To je pač dejstvo.  
Imate zelo zanimivo kariero. Prehodili ste dolgo pot: kot študentka ste bili aktivni v Amnesty 
International, zavzemali ste se za človekove pravice po svetu, potem ste vstopili v diplomatsko službo, 
večino časa ste bili politična analitičarka, nazadnje pa zunanja ministrica v zelo desni avstrijski vladi. Kako 
razložiti te velike obrate v karieri? 
Pri petnajstih letih sem se pridružila Amnesty International in bila zelo dejavna v frankofonski skupini na 
Dunaju, name so zelo vplivale zgodbe ljudi, ki so toliko tvegali za svobodo govora. Pisala sem pisma 
Pinochetu, Brežnjevu, Homeiniju, pisala sem v angleščini, francoščini in španščini, verjela sem v pisanje 
pisem. To je bil drugačne vrste aktivizem, ves denar, ki sem ga imela, sem porabila za pisma in znamke. 
Mogoče sem bila bolj levo usmerjena. Mislim, da je Winston Churchill nekoč rekel, da če pri dvajsetih nisi 
levičar, potem nimaš srca; če pa si pri petdesetih še vedno levičar, potem nimaš možganov. Nisem se 
odrekla svojim idejam, sem pa postala bolj in bolj realistična. Ne mislim, da lahko rešimo svet, sprejeti 
moramo ukrepe, za katere lahko prevzamemo odgovornost. Leta 2015 sem izjavila, da ne moremo imeti 
politike odprte meje, ker bo to imelo velikanske posledice za naše družbe. Ko poveš take reči, te imajo takoj 
za ekstremista, fašista in podobno. Bila sem eden od tistih glasov, ki so zelo na začetku povedali, da stvari 
ne bodo delovale. Ne moremo rešiti sveta. Med petnajstim in petindvajsetim letom sem seveda verjela prav 
v to, to je privilegij petnajstletnikov in petindvajsetletnikov, toda nisem imela odgovornosti. Delala sem na 
AI, opravljala sem veliko voluntarističnega dela v bolnišnicah in z otroki, toda pride trenutek v življenju, ko 
moraš zaslužiti, ko imaš odgovornost kot nekdo, ki vodi podjetje ali ima državno službo. Morda je to razlika 
med tistim, kar je Max Weber imenoval moralna politika, in odgovornostjo. Lahko je imeti moralna stališča, 
nisem cinik, toda poskušam se zavedati ukrepov, korakov in posledic za skupnost. Ko gre za migracije, lahko 
družba sprejme toliko ljudi, s kolikor se lahko dejansko spoprime. 

• Med kugo, kolero in ebolo. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 28. september 2019  
Kdo bo po avstrijskih parlamentarnih volitvah sestavljal naslednjo zvezno vlado?  
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Slika: Politika s plakatov, predsednica socialdemokratov Pamela Rendi-Wagner in voditelj ljudske stranke 
Sebastian Kurz, ne moreta skriti, da si osebno nista čisto nič simpatična. Foto: Reuters 
 
O tem, da bo na jutrišnjih predčasnih volitvah v severni sosedi spet prepričljivo zmagala ljudska stranka 
(ÖVP), nihče ne dvomi. A jasno je tudi, da ne bo dobila dovolj glasov, da bi sama vodila državo. Zato je zdaj 
največ ugibanj o tem, koga bo njen mladi voditelj Sebastian Kurz povabil v novo vladajočo koalicijo. 
Ljudska stranka bo spet zmagala. 
Analitik: Kurz bo moral izbirati med kugo, kolero in ebolo. 
Zeleni se bodo zmagoslavno vrnili.  
Kakor se že tradicionalno govori pred vsakimi volitvami, bodo po mnenju analitikov tudi te »zgodovinske«: 
če ne zaradi drugega, vsaj zato, ker v zgodovini druge republike še nikoli ni bilo tako velike razlike med 
zmagovalno in drugimi strankami, kakor jo zdaj napovedujejo ankete. Afera Ibiza, ki je povzročila razpad 
prejšnje koalicije med vodilno ÖVP in svobodnjaško stranko (FPÖ) ter padec vlade kanclerja Kurza, temu 33-
letnemu politiku in njegovi stranki nikakor ni škodila. Nasprotno, Kurzu se je uspelo »prodati« kot največja 
žrtev škandala, njegovi stranki pa je priljubljenost celo zrasla in ji napovedujejo, da bo zbrala več kot tretjino 
glasov. A to ne bo zadostovalo za samostojno vodenje, zato bodo najverjetnejšemu mandatarju Kurzu 
ostale tri možnosti, ki pa so vse tvegane. V zadnjih dnevih je Thomas Hofer postal eden najbolj citiranih 
avstrijskih politologov, ko je izjavil, da bo moral Kurz izbirati med »kugo, kolero in ebolo«. 
Ljudska stranka in svobodnjaki 
Ideološko sta si desničarska ÖVP in še bolj desna FPÖ, ki sta sestavljali prejšnjo turkizno-modro vladno 
koalicijo, precej blizu. Kurzu, ki je pred dvema letoma najprej izvedel prevrat v svoji stranki, potem pa izsilil 
še predčasne parlamentarne volitve, je uspelo na prejšnjih volitvah svobodnjakom »ukrasti« precej glasov, 
saj je začel uporabljati njihovo protipribežniško retoriko in se razglašati za politika, ki mu je uspelo zapreti 
»balkansko pot«. Kar nekaj svobodnjaških volivcev je prestopilo h Kurzu tudi po škandalu Ibiza, ki je razgalil, 
kako korumpirano je bilo prejšnje vodstvo FPÖ. Med predvolilno kampanjo sta se Kurz ter novi voditelj 
svobodnjakov in njihov nekdanji predsedniški kandidat Norbert Hofer izogibala napadom drug na drugega, 
njune ljubeznive izmenjave besed med soočenji pa so bile vzrok za veliko napovedi, da se bo na oblast vrnila 
ista koalicija. Novega-starega kanclerja, ki v zadnjem času ni izgubil prav nič samovšečnosti, bi lahko od 
ponovne zveze s svobodnjaki odvrnila le tujina, ki je do stranke, ki so jo ustanovili nekdanji nacisti, v njej pa 
še vedno mrgoli desničarskih skrajnežev, precej manj strpna kakor domovina. Če se bo res obnovila prejšnja 
koalicija, bo Kurz v njej še laže vladal kakor po prejšnjih volitvah, ki so svobodnjakom dale krila.  
Tradicionalna koalicija 
Druga Kurzeva možnost bi bila obnovitev tradicionalne velike koalicije med predstavniki kapitala in 
predstavniki dela oziroma njegovo stranko in socialdemokrati (SPÖ), ki je Avstriji vladala kar sedem 
desetletij. V zadnji tovrstni koalicijski vladi, v kateri je bil Kurz zunanji minister, je ljudska stranka igrala še 
podrejeno vlogo, a v zadnjem času socialdemokratom priljubljenost strmo pada. Vendar možnost obnovitve 
rdeče-črne sprege ni pretirano verjetna. Ne le da se v sami SPÖ, ki poskuša najti svojo identiteto, zavedajo, 
da bi tak korak lahko še pospešil njihovo propadanje, težava je tudi v odnosih med Kurzem in 
socialdemokratsko voditeljico Pamelo Rendi-Wagner, ki v soočenjih nista mogla skriti, da si osebno nista 
čisto nič simpatična.  
Avstrijska »Jamajka« 
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Tretja varianta je avstrijska »Jamajka«: koalicija med ÖVP, bolj liberalnim, a prav tako prokapitalskim 
Neosom ter Zelenimi, ki so na prejšnjih volitvah izpadli iz parlamenta, zdaj pa se bodo vanj (s podporo 
nekdanjih socialdemokratskih volivcev) zmagoslavno vrnili. A obstaja tudi četrta možnost, v kateri pa 
ljudske stranke sploh ni. Nanjo rad opozarja tudi sam Kurz. Pred dnevi je v »dunajskem kopališču« Badnu 
svojim privržencem razlagal, da biti prvi ni dovolj, saj se lahko proti tebi obrnejo vsi drugi. »Zagotavljam 
vam: če bo večina proti nam, bo ta večina tudi uporabljena,« je posvaril. A takšen razplet ni zelo verjeten. 
Po mnenju analitikov Kurz z njim svoje volivce zgolj straši oziroma prepričuje, da se bodo v nedeljo res 
odpravili na volišča.  

• Hrvaškemu vstopu v schengen nasprotuje več držav. STA, Ka. M. Delo, Ljubljana, 29. september 
2019  

Po poročanju Jutarnjega lista vstopu Hrvaške v schengensko območje nasprotujejo še Nizozemska, 
Nemčija in Francija.  
https://www.delo.si/novice/svet/hrvaskemu-vstopu-v-schengen-nasprotuje-vec-drzav-232903.html 
Hrvaška predvidoma še vsaj dve leti ne bo del schengenskega prostora. Njenemu vstopu poleg Slovenije 
nasprotujejo še Nizozemska, Nemčija in Francija, danes ob sklicevanju na diplomatske vire poroča hrvaški 
časopis Jutarnji list. 
Čeprav naj bi oktobra evropska komisija potrdila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v 
schengensko območje, se to predvidoma ne bo zgodilo v bližnji prihodnosti. Indic za to, kot navaja hrvaški 
časopis, so tudi bolj previdne izjave hrvaških politikov glede vstopa v schengen. 
O vstopu države v scehengen se s konsenzom odloča na zasedanju evropskega sveta. Do konca leta je v 
času finskega predsedovanja predvideno le še eno zasedanje, na katerem pa se zagotovo ne bo razpravljalo 
o hrvaškem članstvu v schengnu. To se ne bo zgodilo niti med hrvaškim predsedovanjem, ki bo v prvi 
polovici prihodnjega leta. Vprašanja na dnevni red predvidoma ne bodo uvrstile niti naslednje 
predsedujoče – Nemčija, Portugalska in Slovenija, ki bo Uniji predsedovala v drugi polovici leta 2021, še 
navaja Jutarnji list.  Medtem ko se Nemčija menda zavzema za to, da bi Hrvaška v schengen vstopila skupaj 
z Romunijo in Bolgarijo, Nizozemska med drugim meni, da država ne more v schengen, dokler ne bo rešila 
vprašanj meja s sosedami.  

• Večno vračanje istega – v Avstriji največ glasov zbrala ljudska stranka. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 
29. september 2019  

Rezultati vzporednih volitev: Prepričljiva zmaga se obeta ljudski stranki Sebastiana Kurza.  
https://www.delo.si/novice/svet/vecno-vracanje-istega-232898.html  
Po rezultatih vzporednih volitev se z 37,2 odstotka glasov na oblast vrača ljudska stranka. Drugi so 
socialdemokrati (22 %), na tretjem mestu (16 %) so pristali svobodnjaki, kot četrti pa so se po dveletni pavzi 
v parlament spet prebili Zeleni (14,3 %). Več kot ducat od 183 poslanskih mest se obeta tudi liberalnemu 
Neosu (7,4 %), iz parlamenta pa se poslavlja stranka Zdaj (1,8% ). 
Predsednik države Alexander Van der Bellen bo moral mandat za sestavo nove vlade spet ponuditi 
prejšnjemu kanclerju Kurzu. Ta bo imel več možnosti: od nekdanje velike koalicije s socialdemokrati, do 
povezave z Zelenimi in Neosom. A če bo poslušal glas ljudstva, med katerim si jih skoraj 30 odstotkov želi 
vladavino prejšnje koalicije, bo v vlado spet povabil svobodnjake.  
Ibizagate in »Old Schredderhand« 
Ko se je sredi maja na spletnih straneh nemških medijev Spiegel in Süddeutsche Zeitung pojavil na Ibizi 
tajno posnet videoposnetek, na katerem sta tedanji voditelj svobodnjakov in podpredsednik zvezne vlade 
Heinz-Christian Strache ter vodja poslanske skupine njegove stranke Johann Gudenus za mizo, na kateri je 
poleg šampanjca, vodke in redbulla ležal kupček kokaina, tik pred prejšnjimi volitvami ponujala nespodobne 
politične usluge lažni ruski oligarhinji, so to razglasili za enega od največjih političnih škandalov v zgodovini 
druge republike. 
Afera Ibiza je bila primerljiva le še z razkritjem nacistične preteklosti predsedniškega kandidata in 
nekdanjega generalnega sekretarja Združenih narodov Kurta Waldheima sredi osemdesetih prejšnjega 
stoletja.Zdi se, da je bil tudi učinek obeh škandalov na avstrijske volivce podoben. Tako kot so junija 1986 
Avstrijci kljubovalno izvolili Waldheima za predsednika, tako tudi zdaj »Ibizagate« ni povzročila škode tistim, 
ki jih je sprva odnesla z oblasti. 
Ljudska stranka prejšnjega kanclerja Sebastiana Kurza, ki je dobil nezaupnico, se je tokrat odrezala še bolje 
kakor na predčasnih volitvah leta 2017, ki jih je takrat sam izsilil, povedel »prenovljeno« stranko v 
prepričljivo zmago in z 31 leti postal najmlajši voditelj države na svetu. Kurzu ni škodila tudi afera, ki so jo 
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po znanem liku pisatelja Karla Maya poimenovali »Old Schredderhand«. Takoj po izbruhu škandala Ibiza in 
še pred izglasovano nezaupnico vladi Sebastiana Kurza so namreč zalotili vladnega uslužbenca, ki je pod 
lažnim imenom v zasebni družbi uničeval vladne tiskalniške pomnilnike, katerih vsebina še zdaj ni znana. 
Privrženci ljudske stranke so verjeli Kurzu, da je to običajen postopek očiščevanja vladnih dokumentov. 
Svobodnjaki kot žrtve  
Veliko volivcev pobegnilo k zelenim 
Tudi glavni igralci v aferi Ibiza so jo doslej poceni odnesli. Junaka sta zapustila politično prizorišče, vodenje 
svobodnjakov pa je prevzel prejšnji prometni minister Norbert Hofer, ki se je kot kandidat stranke zelo 
dobro odrezal na zadnjih predsedniških volitvah. 
Tako kot Kurzu se je tudi svobodnjakom uspelo predstaviti privržencem kot žrtve politične pasti, ki so jim jo 
nastavili politični nasprotniki. Njihove priljubljenosti ni pretirano zmanjšal niti še en škandal, ki je izbruhnil 
tik pred volitvami. Po poročanju avstrijskih medijev so proti Stracheju začeli uradno preiskavo zaradi 
utemeljenega suma, da je nezakonito več let jemal denar iz strankine blagajne. »To so umazane in 
izmišljene laži kriminalne združbe, ki že leta deluje proti meni,« se je na družbenem omrežju odzval Strache. 
Svobodnjaki so v primerjavi s prejšnjim glasovanjem res izgubili 10 odstotkov volivcev, ki so tokrat 
večinoma prestopili k ljudski stranki. A paradoks je v tem, da je njihov padec skorajda primerljiv z usodo 
socialdemokratov, ki so pred volitvami leta 2017 še vladali državi, od takrat naprej pa jim priljubljenost 
vztrajno pada. Tokrat je veliko volivcev prebegnilo k zelenim, ki pred dvema letoma niso prestopili volilnega 
praga, zdaj pa so spet četrta najmočnejša avstrijska politična stranka. 

• Parlamentarna metla za čiščenje ekipe Ursule von der Leyen. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 30. 
september 2019  

Pred samim začetkom maratona zaslišanj iz igre de facto izpadla madžarski komisarski kandidat Trócsányi 
in Romunka Plumbova.  
https://www.delo.si/novice/svet/parlamentarne-metla-za-ciscenje-ekipe-ursule-von-der-leyen-
233173.html 
Bruselj – Madžarskega komisarskega kandidata Lászla Trócsányija in romunsko kandidatko Rovano Plumb 
lahko pred padcem reši le še čudež. 
Odbor evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) je dopoldne sklenil, da oba kandidata nista primerna 
za opravljanje komisarske funkcije. Že prejšnji teden so pri obeh ugotovili konflikt interesov. Očitki Madžaru 
so med drugim povezani z dejavnostjo podjetja, ki ga je soustanovil, pri Romunki pa z domnevno 
vpletenostjo v korupcijo in posojilo.  
Z glasovanjem njuna usoda uradno še ni zapečatena, saj bodo trajali še drugi postopki. Tako bo predsednik 
parlamenta David Sassoli vprašal novo predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, kaj namerava 
narediti. 
 

 
Že nekaj tednov se po bruseljskih kuloarjih širijo govorice, da bi Janez Lenarčič v primeru rošade lahko bil 
v ožjem krogu kandidatov za širitvenega komisarja. Foto: Peter Žerjavič  
 
Trócsányi: Zbirka laži 
Trócsányi je odločitev odbora označil za očitno krivico, pomanjkljivo transparentno odločitev, kršitev pravil. 
V njegovih očeh je »zbirka laži, napačnih bližnjic in tendenciozna mešanica«. Zaradi vsebine obtožb bo 
pravico iskal na sodišču. 
Von der Leynova ima na razpolago kar nekdaj korakov. Obe državi lahko, denimo, zaprosi za predlaganje 
novih kandidatov. Trócsányi in Plumbova bi sicer morala biti zaslišana pred pristojnima odboroma jutri in v 
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sredo. Če bosta izpadla iz igre, bodo zaslišanja njunih naslednikov pozneje. 
Sledijo rošade? 
Ursula von der Leyen se lahko odloči za rošade med resorji. Ena od dilem je, ali bi Madžarska glede na 
politiko in odločitve vlade v Budimpešti sploh lahko dobila resor za sosedstvo in širitev. Že nekaj tednov se 
po bruseljskih kuloarjih širijo govorice, da bi Janez Lenarčič v primeru rošade lahko bil v ožjem krogu 
kandidatov za širitvenega komisarja. 
Takšnih ugibanj nihče noče potrditi. Rošade so še posebej kočljive, saj se morajo države odpovedati 
svojemu resorju ali položaju. Težko bi, denimo, prepričali Estonijo, naj resor za energijo, ki ga je dobila Kadri 
Simson, zamenja za manj privlačno širitev.   
Glasnica evropske komisije Mina Andreeva je pojasnila, da pričakujejo pismo predsednika evropskega 
parlamenta. Na tej podlagi naj bi von der Leynova premislila o naslednjih korakih. Zapleti naj ne bi nujno 
pomenili, da nova evropska komisija ne bi mogla začeti mandata skladno z načrti, 1. novembra.  

• Komu vse bo evropski parlament pokazal vrata? Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 30. september 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/komu-vse-bo-evropski-parlament-pokazal-vrata-232615.html  
Začenja se zapleteni postopek preverjanja primernosti prihodnjih komisarjev, slovenski kandidat Lenarčič 
ni med kočljivimi  
https://www.delo.si/novice/svet/komu-vse-bo-evropski-parlament-pokazal-vrata-232615.html 
 

 
Slika: Z zaslišanji kandidatov za člane evropske komisije prihaja teden resnice za ekipo, ki jo predlaga 
predsednica komisije Ursula von der Leyen. Foto Reuters 
 
Za ekipo nove predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen se bo danes začela prva resna 
preizkušnja. Pred pristojnimi odbori evropskega parlamenta se bodo začela triurna zaslišanja komisarskih 
kandidatov, ki bodo potekala do prihodnjega torka. 
Kot prvi bo danes popoldne na vrsti izkušeni Slovak Maroš Šefčovič. Zanj je predviden podpredsedniški 
položaj za medinstitucionalne odnose in predvidevanja. Prvi dan bo več pozornosti kot samim zaslišanjem 
namenjene zapletom z madžarskim kandidatom Lászlóm Trócsányijem in Romunko Rovano Plumb. 
Parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri) je v četrtek ugotovil, da pri obeh obstaja navzkrižje interesov. 
Dokler ugotovitev ostaja takšna, zaslišanji pred vsebinsko pristojnim odborom, ki sta predvideni za jutri in 
sredo, sploh ne moreta biti opravljeni. 
 

 
Slika: AFP Možno je, da bo kateri kandidat za službo evropskega komisarja po zaslišanju v evropskem 
parlamentu izpadel z načrtovane ekipe. Foto AFP  
 
Von der Leynova in predsednik evropskega parlamenta David Sassoli sta se pogovorila o razpletu obravnave 
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na Juriju. Ker menda ni jasno, kaj odbor sploh hoče (priporoča odpravo konflikta ali ugotavlja neprimernost 
kandidatov), se bodo njegovi člani danes dopoldne spet lotili zadeve. Pri Trócsányiju ni kočljivo le njegovo 
delo na položaju pravosodnega ministra, marveč tudi povezave z Rusijo in vladna naročila za njegovo 
podjetje, ki ga je soustanovil. Madžar, ki naj bi prevzel resor sosedstvo in širitev, se je izgovarjal, da v 
podjetju ni več dejaven in da so v ozadju napadov politični interesi. 
Janez Lenarčič bo zaslišan v sredo ob 18.30. 
Madžarski kandidat Trócsány že skoraj odpisan. 
Neprijetna vprašanja tudi za Hrvatico Šuico.  
V pisnih odgovorih na vprašanja poslancev je razglasil, da je njegovo delo v vladi Viktorja Orbána prednost, 
saj obstajajo številne podobnosti med delom ministra in evropskega komisarja. Zaradi nastalega položaja se 
že ugiba o naslednikih Trócsányija. Plumbovo, ki prihaja iz tabora socialistov, so na Juriju gladko zavrnili, saj 
je tarča očitkov vpletenosti v korupcijo v Romuniji. Odbori bodo po zaslišanjih ocenjevali delo kandidatov. 
Lahko zahtevajo odgovore na dodatna pisna vprašanja ali še eno zaslišanje. Na koncu utegnejo še glasovati 
o priporočilu za odobritev kandidata. 
Za kandidata, ki se znajde v resnih težavah, je najlaže, da odstopi od kandidature, ko ugotovi, da je v 
brezizhodnem položaju. To je, denimo, pred petimi leti naredila Alenka Bratušek, ko na pristojnih odborih ni 
dobila podpore. Zapleti utegnejo proces zaslišanj podaljšati. Evropski parlament ne more uradno zavrniti 
nobenega kandidata, saj na plenarnem zasedanju glasuje – predvidoma 23. oktobra – le o celotni evropski 
komisiji. Če bi nastali večji zapleti, bi se začetek njenega mandata, ki se začne 1. novembra, lahko 
premaknil. 
Med kandidati, ki utegnejo imeti težave, gotovo ne bo Janeza Lenarčiča, ki bo kot prihodnji komisar za 
krizno upravljanja na rešetu odbor za razvoj v sredo zvečer. Dva kočljiva kandidata sta bila »oprana« 
očitkov. Belgijsko tožilstvo je ugotovilo, da očitki Didierju Reyndersu (pravosodje) o korupciji niso 
utemeljeni. Tudi za Poljaka Janusza Wojciechowskega (kmetijstvo) je najhuje mimo. Evropski urad za boj 
proti goljufijam (OLAF) je konec tedna končal postopek brez priporočenih sankcij. Nepravilno izplačane 
potne stroške (več kot 11.000 evrov) iz časov, ko je bil evropski poslanec, je vrnil. 
Čeprav je francoska liberalka Sylvie Goulard – kot komisarka za notranji trg, pristojna pa bo tudi za 
obrambno industrijo, enega od najvplivnejših položajev – ves čas na muhi (fiktivna zaposlitev 
parlamentarnega asistenta in razmeroma visoka nakazila nekega možganskega trusta), ni pričakovati, da bi 
na koncu lahko padla. Kakšno neprijetno vprašanje lahko pričakuje Hrvatica Dubravka Šuica, predvidena za 
podpredsednico za demokracijo in demografijo. V medijih se namreč pojavljajo očitki glede nejasnega 
izvora njenega premoženja, vrednega več milijonov evrov. 

• Možnosti mladega mandatarja. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 30. september 2019  
Sebastianu Kurzu so po volitvah zrasla še večja krila.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/moznosti-mladega-mandatarja-233139.html 
Kakšen bo novi avstrijski parlament, je bolj ali manj jasno. Sicer še niso prešteli glasov po pošti, ki jih je bilo 
tokrat rekordno veliko, a ti lahko prerazporedijo kvečjemu kakšen posamični poslanski sedež. Čeprav je 
slišati tudi površne komentarje, da se je Avstrija osvobodila skrajne desnice, ker so svobodnjaki izgubili 10 
odstotkov glasov v primerjavi z volitvami pred dvema letoma, ni nobenega dvoma, da se je severna soseda 
obrnila še bolj proti desni. Zmagovita, nekoč dokaj zmerno desna ljudska stranka in zastopnica kapitala, ki 
se je pod vodstvom mladega »protipribežniškega« in »protisocialnega« Sebastiana Kurza prelevila v »milde 
sorte« svobodnjaško stranko, je dobila več poslanskih sedežev, kakor potapljajoči se socialdemokrati in 
prerojeni Zeleni skupaj. 
Kurz je spreten politik. Na teh predčasnih volitvah, ki so bile posledica afere Ibiza, je dokazal, da se je veliko 
naučil, ko se je v koalicijski vladi, ki so jo vodili še socialdemokrati, kot zunanji minister ukvarjal z migracijo 
in integracijo. Njegova stranka je namreč uspešno »integrirala« rekordno število volivcev, ki so »emigrirali« 
iz svobodnjaške stranke. A pravo delo ga šele čaka, Avstrijci pa utegnejo še več tednov čakati na novo vlado. 
Sklepanje koalicije bo najbrž precej težje opravilo, kakor je bilo zmagati na volitvah. 
Za Kurza bi bilo ideološko seveda najbolj priročno, če bi se spet spečal s svobodnjaki. Tem afera Ibiza ni 
povzročila velike škode. Dokler so njihovi voditelji načrtovali »zgolj« koruptivno zapravljanje državnega 
premoženja, so veljali za žrtve spletke, ko so mediji razgalili, da aparatčiki kradejo strankarski denar, je 
zavrelo tudi njihovim tradicionalnim »lumpenproletarskim« volivcem. Stranko čakajo težki dnevi, nobeno 
presenečenje ne bi bilo, če bi se razcepila. Zato obnovitev prejšnje koalicije med ljudsko stranko in 
svobodnjaki najbrž odpade. 
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Malo je verjetna tudi naveza s socialdemokrati, ki so povsem obupani. Takega poraza še niso doživeli. 
Njihovi volivci so množično bežali k Zelenim celo na tradicionalno »rdečem« Dunaju. Začeli so se že prvi 
odstopi v vodstvu rdečih, slišati je tudi čedalje več pozivov, naj se poslovi voditeljica stranke Pamela Rendi-
Wagner. Ta je v nedeljo izjavila, da se ne namerava umakniti, v stranki pa so v zadregi tudi zato, ker nimajo 
nikogar, ki bi jo lahko nadomestil. 
Zato je zdaj največ špekulacij o tem, da bo Avstrijo vodila »turkizno zelena« koalicija. Zeleni so namreč 
zbrali toliko glasov, da imajo z vladajočo ljudsko stranko parlamentarno večino, ki bi omogočala delovanje 
takšne vlade. Ta bi bila za tradicionalne delodajalske volivce ljudske stranke prava mora, a novi mladi 
podporniki, ki jih ima Kurz zelo veliko, se zavzemajo za sodelovanje z Zelenimi. Kurz velja za pragmatika, 
izjemnega pogajalca in politika, ki zna sklepati učinkovite kompromise, zato ni pričakovati ogromnega upora 
znotraj njegove »kapitalistične« baze, če bo v skladu z duhom časa popustil Zelenim pri uvajanju 
»ekoloških« davkov in drugih ukrepov v boju proti globalnemu segrevanju. Takšna koalicija tudi ne bi bila 
nič novega. V regijah je že nastajala in še obstaja, o njej so leta 2002 potekala pogajanja tudi na zvezni ravni. 
A nekateri analitiki so mnenja, da bi vstop v vlado privedel do razkola pri Zelenih, med katerimi je ogromno 
levičarjev, ki so bili zgroženi nad »protisocialno« in »protipribežniško« politiko prejšnje Kurzove vlade. 
A 33-letnemu mandatarju, ki so mu po nedeljskih volitvah zrasla še večja krila, ostaja še ena možnost: 
vzpostavitev manjšinske vlade, ki bo delovala nekaj let oziroma do takrat, ko bo njegova ljudska stranka na 
naslednjih volitvah dobila toliko glasov, da se mu ne bo treba več mučiti z iskanjem koalicijskih partnerjev. 

• Slovo nekdanjega svobodnjaškega voditelja. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 01. oktober 2019  
Dolgoletni predsednik svobodnjaške stranke Heinz-Christian Strache se je umaknil iz politike.  
https://www.delo.si/novice/svet/slovo-nekdanjega-svobodnjaskega-voditelja-233761.html 
 

 
Slika: Nekdanji svobodnjaški voditelj Heinz-Christian Strache se bo posvetil družinskemu življenju. Foto: 
AFP 
 
Čeprav se nov parlament še ni sestal, avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen pa bo danes podelil 
mandat za sestavo vlade voditelju zmagovite ljudske stranke Sebastianu Kurzu, so nedeljske volitve že 
obrodile sadove: »žetev« se je začela pri velikih poražencih. 
Najprej je že v ponedeljek zavrelo v drugouvrščenih socialdemokratih, ki so izgubili 5 odstotkov glasov v 
primerjavi z volitvami leta 2017, saj je odstopil njihov generalni sekretar Thomas Drozda. A predlog vodstva 
za njegovo zamenjavo s prav tako starim »aparatčikom« Christianom Deutschem je tako razburil 
socialdemokratski podmladek, da je še pred glasovanjem zapustil zasedanje izvršnega odbora stranke. 
Svobodnjaki niso doživeli poraza zaradi afere Ibiza. 
Volivci so jim obrnili hrbet zaradi »plenjenja« strankarske blagajne. 
Strache je prejemal 10.000 evrov »žepnine« na mesec in 2500 evrov za najemnino za vilo.  
Še večja kriza je v svobodnjaški stranki, ki je tokrat dobila kar 10 odstotkov glasov manj kot pred dvema 
letoma. Afera Ibiza, v katero sta bila vpletena njihov prejšnji voditelj in podpredsednik zvezne vlade Heinz-
Christian Strache ter prav tako že bivši vodja njihovega poslanskega kluba Johann Gudenus, jim ni škodila. 
Škandal je sicer razrušil prejšnjo vladajočo koalicijo med vodilno ljudsko stranko in svobodnjaki ter privedel 
do padca vlade, a na razpoloženje svobodnjaških podpornikov ni vplival. To so konec maja pokazale volitve 
v evropski parlament, na katerih so tako kot Zeleni svobodnjaki izgubili le en poslanski sedež. 
Kakor so pokazale raziskave, razvpiti posnetki z Ibize, na katerih svobodnjaška politika za mizo, polno 
legalnih in nelegalnih substanc, ponujata korupcijske posle domnevni ruski oligarhinji, tudi na predčasne 
parlamentarne volitve ne bi pretirano vplivali. Privrženci skrajno desnih svobodnjakov so Stracheja in 
njegovega pomočnika še vedno dojemali kot žrtvi spletke sovražnikov stranke. Potem pa so tik pred 
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nedeljskimi volitvami pricurljali v javnost podatki, da so Strache, njegova vodja kabineta in njegov 
varnostnik jemali denar iz strankine blagajne za osebno razkošje. A to še ni bilo vse. Mediji so razkrili, da je 
vodstvo stranke tudi po Strachejevem odstopu finančno podprlo svojega nekdanjega voditelja in mu na 
mesec izplačevalo 10.000 evrov »žepnine« in 2500 evrov »subvencije« za najemnino za vilo v 
Klosterneuburgu, za katero na mesec plačuje 3500 evrov.  
Javno pranje perila 
Zadnji teden pred volitvami so se začela zaslišanja vpletenih in hišne preiskave. Nekdanjega Strachejevega 
varnostnika, ki je bil zaposlen tudi kot policist, so vrgli iz stranke, a so prišle v javnost informacije, da je več 
let zbiral podatke o šefovem početju in sodeloval z odvetnikom, ki je zakuhal afero Ibiza. Da bi bila mera 
polna, so se konec prejšnjega tedna pojavile še informacije, da so se s strankinim denarjem in kreditnimi 
karticami okoriščali tudi drugi politiki iz vodstva svobodnjakov. Nekateri so to ostro zanikali in zagrozili s 
tožbami proti medijem, a podatek, da je stranka plačala za postavitev ograje okoli hiše sedanjega voditelja 
svobodnjakov Norberta Hoferja, so potrdili tudi v stranki. To je bil po njihovem nujen varnostni ukrep v 
času, ko je Hofer kandidiral za predsednika države. 
V petek so tudi notranje strankarske raziskave pokazale, da bodo zaradi teh škandalov svobodnjaki 
poraženi. Regionalne voditelje stranke je razbesnela tudi domneva, da je o finančnih prigodah ostalih 
obvestil medije sam Strache. Sprva so se pojavile zgolj zahteve, naj nekdanjemu svobodnjaškemu voditelju 
le zamrznejo članstvo v stranki. Včeraj zjutraj pa je voditelj tirolske podružnice stranke Markus Abwerzger 
izjavil, da so to preblagi ukrepi in da je treba Stracheja izključiti iz stranke. Za avstrijski javni radio je 
povedal, da bi morala stranka prenehati igrati vlogo žrtve, napadati medije in iskati zunanje krivce za krizo, 
ki jo je sama zakuhala. Strache, ki je bil 14 let na čelu stranke, je poskusil prehiteti vodstvo svobodnjakov, 
zato je včeraj dopoldne izjavil, da je zamrznil članstvo v stranki in da se bo umaknil iz politike ter se posvetil 
družini.  

• Madžari proti Madžarom. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 1. oktober 2019  
Največji Orbánovi kritiki v Bruslju prihajajo iz Madžarske.  
https://www.delo.si/novice/svet/madzari-proti-madzarom-233200.html 
 

 
Slika: »Moja naloga je pokazati predvsem to, da dejanja madžarske vlade ne odsevajo pogledov 
madžarskega ljudstva« in da se znaten delež prebivalcev ne strinja s politikami Viktorja Orbána, je 
vztrajala Anna Donáth. Foto: Reuters 
 
Budimpešta – Zavrnitev kandidature nekdanjega madžarskega pravosodnega ministra Lászla Trócsányija za 
člana prihodnje evropske komisije ne kaže le na to, da interesi drugih držav članic ovirajo ambicije 
madžarskega premiera Viktorja Orbána, ampak tudi na glasnost prebujene madžarske opozicije. 
Večkrat bi bilo treba poudariti, da največji kritiki madžarske vlade na evropski ravni ne izvirajo iz drugih 
članic Evropske unije, ampak iz Madžarske. Anna Júlia Donáth, ki je bila na majskih volitvah na listi stranke 
Momentum prvič izvoljena v evropski parlament, je eden izmed najboljših primerov tega. 
Dvaintridesetletna evroposlanka, s katero smo se pred nekaj tedni srečali v Budimpešti, je od selitve v 
Bruselj trn v peti madžarski vladi, na kar med drugim kažeta medijska in politična gonja, ki je je deležna v 
domovini. Pričakovano se je znašla tudi med najglasnejšimi nasprotniki Trócsányijeve kandidature za 
evropskega komisarja, z argumentom, da v izvršnem organu EU »ne morejo sedeti lažnivci, kaj šele nekdanji 
pravosodni ministri, ki so aktivno sodelovali pri razgrajevanju vladavine prava, demokracije in osnovnih 
človekovih pravic«.  
Povzročanje težav 

https://www.delo.si/novice/svet/madzari-proti-madzarom-233200.html


»Nisem vedela, da lahko povzročam težave, dokler se nisem sama znašla v težavah,« je poudarila 
evroposlanka, ki je takoj na začetku mandata na Madžarskem poskrbela za dobršno mero ogorčenja, ko je v 
nasprotju s političnim dogovorom, ki so ga pri imenovanju predsednika in štirinajstih podpredsednikov 
evropskega parlamenta sklenile evropske politične stranke, glasovala proti kandidatki iz vrst Fidesza. 
Zavezniki Viktorja Orbána in madžarski nacionalisti so njeno dejanje razglasili za »izdajo«, češ da ni 
glasovala le proti članici nasprotne stranke, ampak tudi proti interesom države. Toda Anna Donáth je svoje 
uporniško dejanje razumela drugače. Ko je videla, da so med kandidati za položaje tudi predstavniki 
Fidesza, je bilo zanjo konec razprave. 
 

 
Slika: Anna Donáth si je ustvarila ime kot ena od voditeljic protivladnih protestov, ki so zajeli Madžarsko 
konec lanskega leta. Foto Reuters  
 
Njeno dejanje je madžarski notranjepolitični boj efektivno preneslo na evropsko raven, česar razdrobljena 
madžarska opozicija do takrat po besedah sobesednice v resnici nikoli ni poskusila storiti. »Če si 
nasprotujemo na Madžarskem, si nasprotujemo tudi v Evropski uniji. Njihova in moja vizija nista skladni in 
madžarska enotnost ne more obstajati, dokler ena stran uničuje državo,« je strnila svoj pogled. Tudi zaradi 
tega je Anna Donáth še pred zavrnitvijo Trócsányijeve kandidature v odboru za pravne zadeve evropskega 
parlamenta napovedala, da bo poskusila prepričati kolege iz politične skupine Prenovimo Evropo (Renew 
Europe), naj glasujejo proti kandidatu.  
Cena za načelnost 
Za svojo načelnost je plačala visoko ceno. Po madžarskih provladnih medijih so večino poletja krožile 
različne zgodbe o njej in članih njene družine, med drugim tudi obtožbe, da je pred leti spolno zlorabila 
dekle. Takšni in drugačni »propagandni napadi« ter poskusi uničenja njenega imena po besedah evropske 
poslanke kažejo samo to, da je storila nekaj dobrega. »Vse skupaj je še en dokaz tega, da se je proti 
[Orbánovi politiki] mogoče boriti na različne načine.« 
Ne glede na to upa, da boj proti madžarski vladi in njenim poskusom izvažanja nacionalističnih politik na 
evropsko raven v prihodnje ne bo fokus njenega dela. »Moja naloga je pokazati predvsem to, da dejanja 
madžarske vlade ne odsevajo pogledov madžarskega ljudstva« in da se znaten delež prebivalcev ne strinja s 
politikami Viktorja Orbána. »Ti ljudje morajo biti zastopani,« je poudarila Anna Donáth, »Momentum jim 
poskuša ponuditi še eno alternativo.« 
Čeprav je vpliv evropskih poslancev lahko precej omejen, je njihova prepoznavnost odvisna predvsem od 
osebnega angažmaja. Sogovornici ga več kot očitno ne primanjkuje. »Rada bi dokazala, da lahko z 
delovanjem na evropski ravni močno vplivate na dogajanje na Madžarskem,« je odgovorila na vprašanje, ali 
je bila njena kandidatura za evropsko poslanko smiselna, glede na to, da si stranka, ki jo je soustanovila 
pred dvema letoma, želi doseči predvsem spremembe v državi, od koder izvira. 
Iz njenih besed in dejanj je v vsakem primeru razvidno, da njen fokus ostaja Madžarska, predvsem pa 
reševanje »madžarskega problema«, kot je opisala težko politično situacijo v domovini. 

• Janez Lenarčič drevi na bruseljsko rešeto. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 02. oktober 2019  
Tako švedska kandidatka Johanssonova kot Poljak Wojciechowski še nista dobila blagoslova pristojnih 
odborov, saj poslanci niso bili dovolj zadovojni z njunima nastopoma.  
https://www.delo.si/novice/svet/janez-lenarcic-drevi-na-bruseljsko-reseto-233887.html 
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Slika: V bruseljskih krogih pričakujejo, da bo Lenarčič zaslišanje prestal brez težav. Foto: Leon Vidic 
 
Bruselj – Slovenski komisarski kandidat Janez Lenarčič,  ki naj bi v evropski komisiji Ursule von der Leyen 
prevzel področje kriznega upravljanja, bo v odboru evropskega parlamenta za razvoj zaslišan danes zvečer. 
V bruseljskih krogih pričakujejo, da bo zaslišanje prestal brez večjih težav. 
Zaslišanje, ki se bo začelo ob 18.30, bo trajalo tri ure. Začelo se bo s 15-minutnim uvodnim nastopom 
Lenarčiča. Nato bo odgovarjal na njihova vprašanja, dovoljenih jih je največ 25. Koordinatorji političnih 
skupin v odboru bodo nastop ocenjevali jutri zjutraj.   
Lenarčič je sicer že odgovoril na pisna vprašnja. Svojo vlogo vidi tudi kot koordiniranje širšega kriznega 
upravljanja in ne le kot vodenje humanitarne pomoči in civilne zaščite. Med drugim ugotavlja, da krize, ki jih 
povzroča človek, postajajo daljše, bolj zapletene in bolj neposredno prizadenejo EU.  
Poljak povsem neprepričljiv 
Včerajšnji dan zaslišanj komisarskih kandidatov je izstopal predvsem po nastopu Poljaka Janusza 
Wojciechowskega, ki naj bi prevzel sektor kmetijstva. 
Kot član poljske vladajoče stranke Pravo in pravičnost, ki je v evropski družini konservativcev in reformistov 
(ECR), je še posebno izpostavljen napadom z vseh strani. Predvsem v desnosredinski EPP so izrekali številne 
očitke, ker da so bili njegovi odgovori nejasni in izmikajoči. 
To je zadevalo tako konkretne stvari, kakršna je raba glifosata, kot tudi splošne smeri razvoja evropske 
kmetijske politike. Napovedal je, denimo, usmerjenost v bolj zeleno. 
Wojciechowski je bil do konca tedna pod drobnogledom evropskega urada za bitko proti goljufijam (OLAF), 
ker je v času, ko je bil evropski poslanec, nepravilno obračunal za več kot 11.000 evrov potnih stroškov. 
Kandidat je moral denar vrniti, OLAF pa ni predlagal sankcij.   
Tudi švedska kandidatka tarča kritlk 
S slovenskega vidika je bil zanimiv nastop kandidatke za komisarko za notranje zadeve Ylve Johansson. 
Švedinja je poudarila prizadevanja, da bo schengen spet začel polno delovati brez nadzora na notranjih 
mejah, ki ga je uvedlo pol ducata članic, tudi Avstrija na meji z Madžarsko in Slovenijo. 
Predlagana komisarka je napovedala dialog z njimi. Kljub temu je v njenih očeh polno delovanje schengna 
povezano z azilno reformo v EU. Zaradi nasprotij med državami glede solidarnosti pri delitvi bremen je 
sprejemanje azilnega svežnja že dolgo v zastoju. 
Na vprašanje romunskega liberalca Dragoșa Tudoracheja, ali je pripravljena sprožiti postopke proti 
državam, ker da z nadzorom na mejah kršijo zakonodajo EU, je povedala, da takih stvari ne more narediti 
takoj ob prevzemu funkcije. Prej naj bi poskusila druge stvari. 
 

 
Slika: AFP Kandidatka za komisarko za notranje zadeve Ylva Johansson ni povedala, kako želi prebiti 
blokado v sprejemanju azilne reforme. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP  
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Tudi slovenska članica pristojnega odbora za notranje zadeve Tanja Fajon (S&D) je bentila, da je 
povezovanje schengna z azilno reformo nesmotrno, saj se vse skupaj lahko zavleče. Fajonova ni dobila 
konkretnega odgovora na vprašanje, ali je v schengen lahko sprejeta Hrvaška, država, ki ne spoštuje 
vladavine prava. 
Tako švedska kandidata Johanssonova kot Poljak Wojciechowski še nista dobila blagoslova pristojnih 
odborov, saj poslanci niso bili zadovojni z njunima nastopoma. 
Socialdemokratka Johanssonova je izkušena političarka; poslanci pa po neuradnih razlagah nimajo dvomov 
o njeni primernosti za položaj, temveč želijo predvsem nekaj dodatnih pojasnil.   
Najprej bosta morala odgovoriti na dodatna pisna vprašanja. Če poslanci spet ne bodo zadovoljni, je lahko 
sklicano še eno zaslišanje.  
Čaka se na Romunijo 
Pri nadomestilih odpadlih kandidatov iz Madžarske in Romunije je nekaj premikov. Po odločitvi Budimpešte, 
da za evropskega komisarja predlaga stalnega predstavnika v EU Olivérja Várhelyija, so se nova imena 
pojavila še v Bukarešti. 
V igri je bila državna sekretarka za evropske zadeve Melania-Gabriela Ciot. Znamenj, da bi lahko sledile 
zamenjave v resorjih in da Madžarska ne bi več dobila področja širitve, ni.  

• Lenarčič gladko prestal bruseljsko zaslišanje. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 02. oktober 2019  
Uradna ocena njegovega nastopa bo znana danes. A že lahko napovemo, da bo ocena gotovo pozitivna, 
saj ni bilo slišati nobenih kritik.  
https://www.delo.si/novice/svet/zacenja-se-zaslisanje-janeza-lenarcica-v-zivo-234206.html 
 

 
Slika: Janez Lenarčič doslej ni imel težav z vprašanji poslancev. Foto: François Walschaerts/Reuters 
 
Bruselj – Zaslišanje slovenskega kandidata za evropskega komisarja Janeza Lenarčiča, ki naj bi v ekipi 
predsednice Ursule von der Leyen prevzel resor kriznega upravljanja, je končano. 
21.11 Lenarčič je končal odgovarjanje na vprašanja evropskih poslancev. »Že čutim težo odgovornosti na 
mojih ramenih,« je povedal v sklepnem nagovoru. 
21.01 Ves čas je govoril angleško, v slovenščini je odgovarjal le na vprašanje slovenske poslanke Ljudmile 
Novak (NSi). Zanimalo jo je, ali je delo z nevladnimi organizacijami dovolj učinkovito in pregledno, nato pa 
je izpostavila delo misijonarja Pedra Opeke na Madagaskarju, ki je »ljudi naučil loviti ribe«. Lenarčič Opeko 
vidi kot dober primer preprečevanja humanitarne krize, nevladniki pa da so pod nadzorom in temeljito 
preverjeni, preden dobijo denar EU. 
19.49 Na vprašanje nemškega socialdemokrata Norberta Neuserja glede učinkovitosti pomoči je opozoril, 
da »prejemniki nočejo biti odvisni od človekoljubne pomoči«. Zavzel se je za povezovanje z razvojno 
pomočjo. Težava je še večja, ker je treba v deželah, kot je Somalija, naprej poskrbeti za mir, da bi se lahko 
sploh lotili njihovega razvoja. Ne izključuje niti humanitarne pomoči znotraj EU, kot se je že zgodilo med 
migracijsko krizo v Grčiji. Glede razmer na grških otokih, ki so preobremenjeni z begunci, prišlo pa je tudi do 
primerov smrti, je povedal: »V Evropi ne bi smeli dopuščati takih stvari.« Predlagal je, da bi begunce s 
preobremenjenih otokov preselili na celino. 
19.28 Lenarčič na vprašanja odgovarja suvereno. Zaslišanje poteka v slogu klasičnih bruseljskih razprav, tudi 
po besednjaku. Prvo vprašanje je postavil Madžar György Hölvényi (EPP), in sicer glede vračanja sirskih 
beguncev na domove. Lenarčič se je zavzel za vrnitve, ki so »varne, spoštljive in vzdržne«. V Siriji, menda 
položaj še ni tak. Tudi vsa orodja EU na terenu še niso na razpolago. Logika pri zagotavljanju človekoljubne 
pomoči je, da bo usmerjena na področja, kjer je najbolj potrebna. 
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18.50 Kot komisar si bo prizadeval za boljše odzivanje. Okrepilo naj bi se prizadevanje za preprečevanje 
izbruha katastrof. Med drugim bi okrepili prilagajanje spreminjajočemu se okolju. Tretja Lenarčičeva 
prednostna naloga bo okrepitev vidljivosti kriznega upravljanja EU. Graditi želi na močni podpori, ki jo ima 
humanitarna pomoč med evropskimi državljani. »Zagotoviti jim hočem, da je vsak evro, porabljen na tem 
področju, dobro porabljen,« je povedal.       
Lenarčič se zaveda, da njegovi cilji in prednostne naloge zahtevajo denar. Sam pa bi raje govoril o naložbi (v 
skupno prihodnost) kot o strošku. Poslance je pozval k podpori 30-odstotnemu zvišanju proračuna za 
humanitarno pomoč v prihodnjem sedemletnem proračunu EU. 
18.46 Svoje delo je povezal tudi z migracijskimi vprašanji. »Do leta 2050 utegne biti 140 milijonov notranje 
razseljenih ljudi v podsaharski Afriki, južni Aziji in Latinski Ameriki. Koliko od njih jih bo pobralo, kar jim je 
ostalo, in odšlo v Evropo, da bi našli boljše življenje?« se je vprašal. Razpoložljivi viri za krizno upravljanje po 
svetu niso zadostni in pomanjkanje naj bi se še povečevalo. Opozoril je, da podnebne spremembe najbolj 
prizadenejo regije, ki so že tako med najbolj krhkimi, denimo sahelske države ali Afriški rog.  
18.44 »Da bi lahko okrepila svojo globalno vlogo, mora EU nadgraditi svoje zmogljivosti za pomoč ljudem, ki 
jo potrebujejo,« je povedal. Vsako leto v naravnih katastrofah umre 70.000 ljudi, 70 milijonov pa jih je 
poškodovanih. Od leta 2010 je bila škoda v Evropi vsako leto vredna več kot 13 milijarde evrov. 
18.38 Na začetku nastopa je Lenarčič opozoril, kako je generalni direktorat evropske komisije za civilno 
zaščito in humanitarno pomoč (ECHO) leta 1992 ustanovljen tudi kot odziv na vojne v bivši Jugoslaviji. Tega 
leta je UNHCR odprl pisarno v Ljubljani. »Tik pred koncem študija prava sem se jim pridružil v skrbi za 
begunce, ki so prihajali v Slovenijo ali so šli skozi njo. To je bila priložnost za moj prvi, zmerni prispevek k 
človekoljubnemu delu,« je povedal.   
Zaslišanje bo potekalo do 21.30. Kandidat bo moral po 15-minutnem uvodnem nagovoru odgovarjati na 25 
vprašanj evropskih poslancev. Koordinatorji političnih skupin v pristojnem odboru za razvoj bodo Lenarčičev 
nastop ocenili jutri.     

• Odzivi na nastop Lenarčiča: Kredibilen, dobro pripravljen, eden najboljših kandidatov ... Barbara 
Eržen. Delo, Ljubljana, 02. oktober 2019  

Slovenski evropski poslanci enotno zadovoljni in hvalijo nastop kandidata za evropskega komisarja.  
https://www.delo.si/novice/svet/odzivi-na-nastop-lenarcica-kredibilen-dobro-pripravljen-eden-
najboljsih-kandidatov-234220.html 
 
Nekaj manj kot tri ure je trajalo zaslišanje Janeza Lenarčiča, kandidata za evropskega komisarja za krizno 
upravljanje pred poslanci odborov za razvoj in okolje. Ocena njegovega nastopa bo znana jutri, a tudi sodeč 
po komentarjih slovenskih evropskih poslancev, ki so njegov nastop spremljali v večini v Bruslju, težav ne bi 
smel imeti. 
 

 
Slika: Tanja Fajon. Foto: Roman Šipić/Delo  
 
Evropska poslanka Tanja Fajon (SD/S&D) je poudarila, da je z odgovori Janeza Lenarčiča in njegovim 
nastopom zadovoljna: »Kandidat iz Slovenije ima mojo podporo. Čaka ga zahtevno delo, saj je po vsem 
svetu zaradi vojn in sprememb podnebja vse več ljudi, ki potrebujejo pomoč. In tega se zaveda, kar je na 
zaslišanju dokazal z jasnimi odgovori in vizijo o izzivih in odgovornosti, ki jih resor za krizno upravljanje 
prinaša. Kandidat iz Slovenije se je na nastop temeljito pripravil in verjamem, da bo kot član prihodnje 
komisije, če bo ta v evropskem parlamentu potrjena, storil vse, da se bo Evropa hitro in solidarno odzivala 
na krize. Upam, da mu bo skozi delo v prihodnjih letih tudi uspelo, da bo okrepil prepoznavnost Slovenije na 
področjih postkriznega upravljanja in človekove varnosti.« 
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Slika: Milan Brglez. Foto: Leon Vidic/Delo  
 
Poslanski kolega Milan Brglez (SD/S&D) je dejal, da je Lenarčič pokazal, da je na področju, ki mu je bilo 
dodeljeno, suveren ter tematiko kriznega upravljanja dobro pozna. »Vprašanjem, ki so bila tudi zahtevna, se 
ni izmikal, ampak je odgovarjal jasno in odločno. Pokazal je, da razume, da krizno upravljanje vključuje tudi 
humanitarno pravo, kar je z mojega vidika izjemnega pomena, saj to kaže na to, da se kandidat za komisarja 
zaveda, da je treba tudi znotraj kriznega upravljanja upoštevati dosežke na področju človekovih pravic. Po 
tem, kar sem do zdaj videl in slišal na zaslišanjih, je Janez Lenarčič eden najboljših kandidatov za komisarja v 
prihodnji evropski komisiji.« 

 

 
Slika: Ljudmila Novak. Foto: Jože Suhadolnik/Delo  
 
Tudi Ljudmila Novak (NSi/EPP) je Lenarčičev nastop pohvalila: »Lenarčičev nastop ocenjujem kot kredibilen 
in strokoven. Dobro je, da ima Slovenija strokovnega kandidata za komisarja. A od Lenarčiča pričakujem, da 
bo današnje besede tudi udejanjil. Predvsem želim in pričakujem, da bo denar, namenjen za humanitarno 
pomoč nevladnim organizacijam, porabljen transparentno.« 
 

 
Slika: Romana Tomc. Foto: Matej Družnik/Delo  
 
Poslanka Romana Tomc (SDS/EPP) pa je poudarila, da je na vprašanja odgovarjal spretno in suvereno, nikoli 
mu ni zmanjkalo vsebinskih argumentov, ki bi jih lahko po potrebi zapolnil z diplomatsko retoriko. »Glede 
na to, da niti Lenarčič osebno niti resor, ki ga bo vodil, pred zaslišanji nista veljala za kritična, ni bil deležen 
posebnih napadov ali neprijetnih vprašanj. Šibek interes za vsebino dela resorja za krizno upravljanje in 
humanitarno pomoč ter za načrte bodočega komisarja je, žal, pokazala tudi skromna zasedenosti dvorane 
med zaslišanjem. Škoda le, ker ni odgovarjal v slovenščini, saj bi lahko. Uvodna predstavitev v angleščini bi 
bila povsem dovolj, v nadaljevanju pa bi lahko promoviral svoj materni jezik. Ne glede na to je gospod 
Lenarčič pustil zelo dober vtis, precej boljši kot marsikateri bolj znan kandidat, ki je nastopil pred njim, npr. 
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Francozinja Sylvie Goulard, ki je nastopila neposredno pred njim v isti dvorani. Gospodu Lenarčiču čestitam 
za današnji nastop in mu želim uspešno delo.« 
 

 
Slika: Irena Joveva, premier Marjan Šarec in Klemen Grošelj. Foto: Voranc Vogel/Delo  
 
Evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj (LMŠ/Prenovimo Evropo) pa sta navedla, da je že iz 
samega nastopa in odgovarjanja na vprašanja poslancev jasno razvidno, da bo Janez Lenarčič dodeljeni 
resor nedvomno dobro izkoristil, saj se zaveda njegove širine in pomembnosti, obenem pa že ima oblikovan 
načrt delovanja: »Bil je zelo suveren, jasen in vsebinski. Več kot očitno je že zdaj dobro pripravljen na izziv, 
ki ga zagotovo čaka. Prepričana sva namreč, da pri njegovem imenovanju ne bo prav nobenih težav. 
Nasprotno: Da so bili z njegovimi odgovori zadovoljni tudi poslanci, ki so ga zasliševali, kaže dejstvo, da 
marsikdo sploh ni imel dodatnega vprašanja. Se je pa zato dodatno dokazalo, da je bil gospod Lenarčič 
dobra izbira za komisarja, tako za EU oziroma evropsko komisijo kot tudi za samo Slovenijo.« 
Predsednik vlade in prvak LMŠ Marjan Šarec, ki je koalicijske partnerje razburil z načinom izbora kandidata 
za evropskega komisarja, pa je čivknil, da je Lenarčič odlično opravil zaslišanje pred parlamentarnim 
odborom, in dodal: »Če se samo spomnim, kako so bili nekateri 'pametni' ... oh in sploh ... Včasih je treba 
pač malo počakati. Iskrene čestitke!« 
 

 
Slika: Franc Bogovič. Foto: Leon Vidic/Delo  
 
Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) zaslišanja sicer ni spremljal v celoti, saj je na odboru za 
regionalni razvoj (REGI), katerega član je, sočasno potekalo zaslišanje portugalske kandidatke za komisarko 
za kohezijo in reforme Elise Ferreira, a je kljub temu ujel ključne poudarke zaslišanja Lenarčiča, ki ga je 
ocenil kot uspešnega: 
»Ustrezno je odgovoril na vprašanja kolegov poslancev, predvsem na to, kako naj se EU v prihodnje sooča s 
čedalje več kriznimi situacijami, ki se bodo pojavljale zaradi posledic konfliktov in podnebnih sprememb 
(naravne nesreče, migracije, razseljevanje znotraj držav) in tudi o vprašanjih ustreznosti mehanizmov 
evropske solidarnostne in humanitarne pomoči, ki jo EU, kot največja donatorka tovrstne pomoči na svetu, 
daje državam v razvoju,« poudarja Bogovič, ki je kot pozitivno izpostavil tudi Lenarčičev poudarek k večji 
preventivi ter ustreznejši povezanosti humanitarne, razvojne, varnostne in drugih politik, ki bi zagotavljale 
boljšo povezanost nujne pomoči in dolgoročnejših rešitev. Od Lenarčiča pričakuje tudi večji prenos dobrih 
praks s področja zaščite in reševanja iz Slovenije na raven EU. »Nedvomno smo Slovenci lahko zgled EU na 
tem področju, predvsem slovenski gasilci so ena najbolje usposobljenih organizacij s področja zaščite in 
reševanja v EU. Upam, da bo gospod Lenarčič kot komisar pri svojem delu to znal izkoristiti,« je še ocenil 
Bogovič. 
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Preberite še, kako je potekalo zaslišanje Janeza Lenarčiča, ki je v sklepnem nagovoru izpostavil, da »že čuti 
težo odgovornosti na svojih ramenih«.   

• Občutek, ki se za dolgo naseli vate. Tina Lešničar. Delo,  Ljubljana, 02. oktober 2019  
Celovečerni igrani prvenec Matjaža Ivanišina nocoj začenja kinematografsko pot  
https://www.delo.si/kultura/film-tv/obcutek-ki-se-za-dolgo-naseli-vate-233573.html 
 

 
Slika: Obrazi porabskih naturščikov so pokrajina sama zase. Na fotografiji Oroslanov sosed (Bela Ropos). 
Fotografija: Gregor Božič 
 
Kaj je človek? Ali natančneje, kaj je bil človek? Ko umre, postane skupek spominov, bežnih vtisov, ki so jih v 
drugih pustila njegova dejanja, besede. Njegova narava in osebnost se vzpostavljata iz fragmentov anekdot, 
pričevanj in občutenj drugih, ujeti nekje vmes med resničnostjo in domnevo. Ko umre, človek postane 
zgodba. Dokler jo kdo pripoveduje, je živ. 
Ta fenomenološki premislek poganja film Oroslan, celovečerni igrani prvenec režiserja Matjaža Ivanišina, ki 
nocoj začenja svojo pot po slovenskih kinematografih. Okvir je filmu ponudila kratka zgodba Zdravka Duše, 
objavljena v gledališkem listu za predstavo Jez irskega dramatika Conorja McPhersona. »Prebral sem jo in 
jo dojel skozi osebno izkušnjo z nekom, ki sem ga nekoč poznal. Začel sem razmišljati o tem, na kakšen 
način nekdo, ki ga ni več, živi naprej skozi tiste, ki so ga poznali in ki pripovedujejo njegovo zgodbo,« razlaga 
Matjaž Ivanišin. Zgodba se ga je dotaknila in sklenil jo je prenesti v film. Ko je iskal okolje, v katero bi jo 
posadil, ji postavil kuliso, protagonistom pa našel podobo iz mesa in krvi, se je spomnil na vas v Porabju, ob 
madžarsko-slovensko-avstrijski meji – Gornji Senik, z nekaj manj kot tisoč prebivalci. Njihovi obrazi so se 
zdeli, kot da so zgodbo, ki jo je želel posneti, doživeli. Vsak obraz je zrcalil pokrajino. Bil je pokrajina sam 
zase. Na vsakem od njih se je risala zgodba Oroslana – pokojnega mesarja, brata, moža, pivskega pajdaša, ki 
se je ljudem vtisnil v spomin s svojo dobrosrčnostjo, preprostostjo in tudi šaljivostjo. 
 

 
Slika: Zgodba je nastala po literarnem delu Zdravka Duše. Fotografija: Gregor Božič  
»Pokrajina, atmosfera v tej vasi in ljudje, njihovi obrazi, besede, pogledi, so se naselili vame in mi niso dali 
miru. Na tem občutku, ki ostane v meni, ko obiščem neki prostor, ko si ogledam neki film, ko nekaj 
preberem …, na tem občutku gradim svoje filme. To me zanima,« je povedal režiser, doma iz Maribora. 
S tem, ko je Ivanišin postavil zgodbo prav tja, v Porabje, pa ji je dal novo pomembno dimenzijo, ki sega 
onkraj koordinat osebnih spominov, tako in drugače obarvanih z emocionalnostmi, in prehaja v polje 
univerzalnega doživetja, ki problematizira izginjajočo entiteto in identiteto obrobnega, zamolčanega dela 
naše države. »Tako kot umirajo ljudje, umirajo vasi, skupnosti, jeziki. Vsaka vas v Porabju ima specifičen 
dialekt, ki ga ohranjajo starejši, mladi, ki se izseljujejo, pa ne več. S prebivalci izginjata tudi jezik in 
zgodovina nekega prostora,« pravi režiser. 
Porabje, tamkajšnji ljudje in jezik so bili blizu tudi glavnemu igralcu, Prekmurcu Milivoju Mikiju Rošu 
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(odigral je naslovno vlogo v večkrat nagrajenem filmu Oča Vlada Škafarja). Za vlogo Oroslanovega brata, ki 
se vrne v rodno vas, da bi pripravil vse potrebno za njegov pogreb, pa je na letošnjem Festivalu slovenskega 
filma prejel nagrado za najboljšo moško stransko vlogo. Bratovo zgodbo v vaški gostilni pripoveduje 
prišleku, snemalcu (Dejanu Spasiću), nato pa kamenčke v mozaik spomina pritaknejo še ostali vaščani. Tako 
se pred gledalcem, v ritmu, ki dopušča, da besede in tišina sedejo vanj, izrisuje podoba naslovnega junaka, 
ki ga ni več, a je hkrati vseprisoten. 
 

 
Slika: Matjaža Ivanišina zanimajo usode ljudi z obrobja, njihova narava, njihova povezanost z naravo in 
izginjajoči svetovi. Foto: Gregor Božič 
 
Preteklost tukaj in zdaj 
Matjaž Ivanišin pripada mlajši generaciji režiserjev, o kateri se zdi, da je ne privlačijo urbane, »generacijske« 
tematike. Prej s svojimi filmi izkazuje izredno občutljivost za tematike, kot je minevanje, soočanje s smrtjo – 
na dejanski in simbolni ravni. Zanimajo ga usode ljudi z obrobja, njihova narava, njihova povezanost z 
naravo in izginjajoči svetovi. Išče avtentičnost v ruralnem in se teh tem loteva z zrelim premislekom, 
distanco in hkrati neizogibno vpetostjo vanje. Vse to velja tudi za Gregorja Božiča, režiserja Zgodb iz 
kostanjevih gozdov, absolutnega zmagovalca Festivala slovenskega filma, ki je v Oroslanu zaslužen za 
fotografijo. 
Čeprav se ne ukvarja s sodobnimi težavami mladih, to ne pomeni, da mlada generacija režiserjev ne 
razmišlja o tukaj in zdaj. Njihovi filmi, četudi zaposleni z minljivostjo, niso zatohli, ampak prav zaradi 
premišljene filmske vzpostavitve prostora in časa, ki nista določljiva in sta zato univerzalna, abstraktna, 
pripovedujejo zgodbo o danes. 
Oroslanova zgodba bi se sicer lahko dogajala tudi drugje, v kakšnem urbanem okolju, a ker je že Zdravko 
Duša svojo zgodbo umestil v okolico Tolmina, je bilo za Ivanišina pomembno, da tudi on svojo predelano 
različico postavi v ruralno okolje. »Pri tem ne gre za večjo mero avtentičnosti – ruralnega nasproti 
urbanemu. Ne verjamem v to, da urbano ni avtentično,« pravi Ivanišin. »Pri našem filmu je šlo za redukcijo, 
odvzemanje stvari. V vaškem okolju je bilo tako manj motečih dejavnikov in konstrukcija zgodbe je bila bolj 
čista. Šlo je za praktičen razlog.« 
 

 
Slika: Gostilna je eno od ključnih prizorišč v filmu Oroslan Matjaža Ivanišina. Foto: Gregor Božič  
 
Čistost in neposrednost izpovedi pa Matjažu Ivanišinu omogoča tudi izbrana forma. Film ohranja videz 
dokumentarnosti, čeprav gre za igrani celovečerec. Tako Ivanišin ostaja pri filmskem slogu, ki ga je 
vzpostavil v svojih preteklih nagrajevanih delih, dokumentarcu ceste Karpopotnik (2013), poetičnem in 
duhovitem poklonu ustvarjalnemu zanosu in estetiki Karpa Godine, in avtoreflektivnem dokumentarnemu 
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eseju Playing Men (2017) o moških igrah. »Rad imam princip nastajanja dokumentarnega filma,« pove, 
»skozi opazovanje se razkriva svet, ki je bolj kompleksen od tega, kar vidimo in si predstavljamo, bolj 
smešen, bolj žalosten …« Navidezno dokumentaristično direktnost, ki jo v Oroslanu ustvarjajo naturščiki, 
Ivanišin tako blaži z zvedavo observacijo, ki angažira gledalca, ter ustvari specifično atmosfero, ki se naseli v 
gledalca in v njem živi še dolgo po ogledu filma.  

• Večina bo oddala vlogo za repatriacijo. Barbara Hočevar, Gašper Završnik. Delo, Ljubljana, 03. 
oktober 2019  

Čeprav jih je urad opozoril na omejitve, v društvu pričakujejo množičen odziv.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/vecina-bo-oddala-vlogo-za-repatriacijo-234055.html 
 

 
Slika: Politična, gospodarska in socialna kriza je v Venezueli prizadela vse sloje prebivalstva. Foto: Ivan 
Alvarado/Reuters 
 
Ljubljana – Kaj se bo zgodilo s starejšimi od 65 let po preteku 15 mescev, ko ne bodo imeli več statusa 
repatriirane osebe? Bodo upravičeni do pokojnine ali varstvenega dodatka? To je le nekaj osnovnih 
vprašanj, ki se porajajo Venezuelcem slovenskega rodu, ki želijo repatriacijo. Danes se izteče rok za oddajo 
vlog za obravnavo v prvem krogu. 
Večina od 55 Venezuelcev slovenskega rodu, ki so izrazili zanimanje za preselitev, bo do danes zaprosila za 
pridobitev statusa repatriirane osebe, ocenjujejo v društvu venezuelskih Slovencev. Urad RS za Slovence po 
svetu jim je ob obrazcu prejšnji teden poslal pismo, v katerem so jim predstavili postopek in pravice po 
preselitvi. Za to lahko zaprosijo državljani Slovenije, osebe slovenskega porekla (za kar morajo predložiti 
predpisana dokazila) in njihovi ožji družinski člani. 
Vsem, ki jim bo država priznala status repatriirane osebe, ki traja največ 15 mesecev, in njihovim ožjim 
družinskim članom, bo pomagala pri prevozu v Slovenijo in nastanitvi ter zagotovila pouk slovenskega 
jezika. Imetnikom statusa pripadajo še osnovno zdravstveno varstvo, osnovna oskrba (bivanje in prehrana) 
ter denarna pomoč, družinskim članom, ki niso slovenskega porekla, pa le nujno zdravljenje. Višino pomoči 
bodo določali za vsakega posebej, odvisno od konkretnih okoliščin. »V vsakem primeru bo to le pomoč, ki 
vam bo omogočala preprosto preživetje. Z delom boste seveda lahko sami poskrbeli za izboljšanje vašega 
materialnega statusa in lagodnejše življenje,« je prebrati v dopisu. 
Po prihodu bodo imeli možnost nastanitve v prostorih, ki jih bodo ponudile država ali nevladne ustanove, če 
nimajo sorodnikov ali druge možnosti. »Lokacija bo zelo verjetno na nižji ravni kot vaša sedanja domovanja 
– pričakujemo, da bo nastanitev možna v mladinskih hotelih, študentskih domovih, župniščih,« so jih 
opozorili na uradu in dodali, da si bodo lahko sami našli boljše možnosti. Ostarelim in bolnim bo Slovenija 
plačevala osnovno zdravstveno zavarovanje, ne pa tudi drugih zdravstvenih storitev, za največ 15 mesecev. 
»Stroški zavarovanja in s tem povezane nastanitve v domu za starejše ali bolnišnici bodo po izteku statusa 
repatriirane osebe prešli na vas,« so še zapisali. 
Številna vprašanja 
Naslovnikom, ki se nameravajo preseliti na drugi konec sveta, se porajajo še številna vprašanja. Eno od 
deklet ima terapevtskega psa, kako je s tem? Ali bodo študenti upravičeni do štipendije? Kako bodo 
posamezniki s posebnimi potrebami vključeni v programe? Ali se jim bodo sorodniki, ki so že odšli iz 
Venezuele, lahko z istimi pravicami pridružili v Sloveniji? 
Na uradu pa so nam odgovorili, da bodo konkretne pravice predstavljene v akcijskem načrtu, ki ga bo 
morala potrditi vlada. O stroških obstajajo le ocene, ki pa jih še ne razkrivajo. 
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Slika: Maria Voglar, predsednica društva venezuelskih Slovencev, je prepričana, da se bodo lahko 
prilagodili na novo življenje. Foto: Gašper Završnik  
 
»Čeprav smo dolgo čakali na odgovor, smo, ko smo ga dobili, čutili negotovost. Soočili smo se z novo 
resničnostjo, a smo naposled vprašalnik izpolnili z radostjo, upanjem in željo, da nočno moro, v kateri 
živimo, pustimo za seboj,« je komentirala Maria Voglar, predsednica društva venezuelskih Slovencev. 
»V skupini so trije starejši, za katere ta izkušnja ne bo nova, saj so po drugi svetovni vojni emigrirali v 
Venezuelo. Drugi, čeprav smo rojeni v Venezueli nekaj let po njihovem prihodu, pa smo posredno doživeli 
ta proces prilagajanja,« Maria Voglar utemeljuje, zakaj meni, da se bodo lahko prilagodili na novo življenje. 
»Večina pozna Slovenijo, odrasli smo z ljubeznijo in spoštovanjem do nje. Kot dobre Slovence so nas naučili 
dela in poštenosti. Poleg izobrazbe imamo tudi druga znanja, ki nam jih ne bo težko uporabiti za dosego 
dostojnega življenja – brez strahu. Ob tem sem prepričana, da bomo prinesli svoje veselje, spontanost in 
karibsko toplino. Imam občutek, da bomo z repatriacijo vsi pridobili. Mnogi imamo sorodnike, ki nam bodo 
pomagali in nas podpirali.« 

• Svobodnjaki nasprotujejo gradnji džamije v Celovcu. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 03. oktober 
2019  

Položili so temeljni kamen za islamski verski objekt. Valentin Inzko je postal finančni boter bodoče 
džamije.  
https://www.delo.si/novice/svet/svobodnjaki-nasprotujejo-gradnji-dzamije-v-celovcu-234446.html 
 

 
Slika: Podoben islamski verski in kulturni center, kakor je v Ljubljani, nameravajo zgraditi tudi v Celovcu. 
Foto: Jože Suhadolnik/Delo 
Celovec – Avstrijski svobodnjaki (FPO) zahtevajo od celovške županje Marie Luise Mathiaschitz, da 
nemudoma zaustavi gradnjo džamije z imenom Srebrnica, ki spada v sklop Islamskega kulturnega centra 
Gazi Husrev-beg. 
Vodja skrajnih desničarjev na Avstrijskem Koroškem Gernot Darmann pravi, da je pri izvedbi takšnih 
projektov, kakor je gradnja velike džamije v delu mestu Sankt Peter, treba pristopiti s posebnim občutkom, 
transparentnostjo in predvsem s temeljitim informiranjem javnosti.  
Džamija kot simbol medverske strpnosti 
Imam Islamske skupnosti Bošnjakov v Avstriji Hasudin ef. Atanović se pretirano ne ozira na Darmannove 
pomisleke. »Avstrija je pravna država, ki ima svoje zakone in katere spoštujemo. Na tej podlagi je 
registrirana tudi naša Islamska skupnost Bošnjakov v Avstriji s ciljem, da bo svojim članom stala ob strani pri 
izvrševanju verskih predpisov. 
5.000 kvadratnih metrov bo površina islamskega centra sredi Celovca  
Zaradi potreb naših članov po veroizpovedi smo v soboto slovesno postavili temeljni kamen za gradnjo 
džamije. Mi v Avstriji dobro sodelujemo z drugimi verskimi skupnostmi in cerkvami, kar dokazuje 
navzočnost visokih cerkvenih predstavnikov na nedavni slovesnosti v Celovcu, ki sta se je udeležila tudi 
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katoliški škof Werner Freistetter in predstavnik Evangeličanske cerkve Manfred Sauer. Džamija bo 
pripomogla k medverski strpnosti in strpnosti v družbi nasploh,« je za sarajevsko Oslobodjenje povedal 
Atanović. 
Lokalnih politikov niso vabili 
V tem delu sveta in v tem času se nekaj ne more prepovedati iz političnih razlogov. Mi delamo skladno s 
predpisi, ki se jih držimo in jih spoštujemo,« je odziv stranke FPO za tiskovno agencijo Al Jazeera komentiral 
imam Islamskega kulturnega centra Gazi Husrev-beg v Celovcu Omer ef. Bušatlić in dodal, da so ves čas 
upali, da se politika ne bo ukvarjala z njihovo skupnostjo, zaradi česar k polaganju temeljnega kamna niso 
bili vabljeni koroški lokalni politiki.  
 
Islamski center bo skupaj z džamijo meril 5000 kvadratnih metrov in bo zgrajen v bližini mestnega centra. 
Del denarja za gradnjo džamije Srebrnica je doniral tudi visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in 
Hercegovini Valentin Inzko, rojen v Celovcu. 
»Od danes sem ponosni boter te džamije,« je rekel Inzko na slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna. V 
Celovcu z bližnjo okolico sicer živi več kakor 3000 Bošnjakov.  

• Nova vlada rezultat kravjih kupčij. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 03. oktober 2019  
Glasovi kosovskih volivcev, ki želijo politične spremembe, ne bodo odločilni.  
https://www.delo.si/novice/svet/nova-vlada-rezultat-kravjih-kupcij-234054.html 
 

 
Slika: Čeprav med kandidati za premierja prepričljivo vodi Albin Kurti, njegova morebitna zmaga še ne 
pomeni, da bo postal mandatar. Foto: Laura Hasani/Reuters 
Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu najbrž nobena stranka ne bo dobila zadostne 
večine, da bi lahko samostojno oblikovala novo vlado. V igri bodo spet kravje kupčije, ki bodo pokazale, ali 
so veliki igralci pripravljeni presekati kosovski gordijski vozel. 
Posebni odposlanec ZDA za Zahodni Balkan Matthew A. Palmer pričakuje od nove vlade, da bo razveljavila 
carine na srbsko blago, ki so blokirale nadaljevanje dialoga o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom. 
V zameno naj bi Beograd odgovoril z zamrznitvijo kampanje za razveljavitev priznanja neodvisnosti Kosova.  
Veliki trojki sledi Haradinaj 
Da se bo po volitvah aktivno vključil v reševanje problema, je napovedal francoski predsednik Emmanuel 
Macron. Proces si prizadeva premakniti z mrtve točke tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki je 
demantirala navedbe medijev, da bosta Berlin in Pariz imenovala posebnega odposlanca za kosovsko 
vprašanje. Veliki igralci še ne vidijo alternative za srbskega predsednika Aleksandra Vučića, čeprav ni 
naredil domače naloge. Tudi po zaslugi Prištine. Vučić ostaja ključni politični voditelj v regiji. 
Po rezultatih javnomnenjskih anket v volilni tekmi najbolje kaže Demokratski zvezi Kosova (LDK) Isa 
Mustafe, gibanju Samoopredelitev (LVV) Albina Kurtija in Demokratski stranki Kosova (PDK) Kadrija 
Veselija. Veliki trojki sledita Zveza za prihodnost Kosova (AAK) Ramusha Haradinaja in stranka Nisma 
Fatmirja Limaja. Na oblast se lahko znova povzpne vojna koalicija, ker lahko Zahod drži njene voditelje, s 
predsednikom Hashimom Thaçijem (PDK) na čelu, v pesti s pomočjo posebnega tožilstva za vojne zločine 
Osvobodilne vojske Kosova.  
Favorit za premiera Kurti 
Čeprav med kandidati za premiera prepričljivo vodi Kurti, njegova morebitna zmaga še ne pomeni, da bo 
postal mandatar. Tudi na volitvah pred dvema letoma bi lahko LVV in LDK vzpostavili vladajočo koalicijo, 
vendar to ni bilo v interesu ZDA in EU. Haradinaj je potreboval koalicijo skoraj 20 strank, da je LVV ostala v 
opoziciji. Tudi Srbsko listo, ki je ravnala po navodilih Vučića. Kurti je za Delo povedal, da veleposlaništva na 
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Kosovu, predvsem pet glavnih iz ZDA, Nemčije, Velike Britanije, Francije in Italije pravijo, da ne obstajajo 
nobeni dodatni kriteriji za LVV za prevzem oblasti, razen parlamentarna večina 61 poslanskih sedežev. 
Na četrtih parlamentarnih volitvah po razglasitvi neodvisnosti se za premierski stolček potegujejo še Veseli, 
Haradinaj, Limaj in kandidat LDK Vjosa Osmani. Za 120 poslanskih sedežev, od katerih je 20 zajamčenih za 
poslance manjšinskih skupnosti, se poteguje 1060 kandidatov, na volitvah pa sodeluje 20 strank in štiri 
koalicije. Volilno pravico ima 1.937.869 volivcev. Čeprav je državna volilna komisija (CIK) izbrisala z volilnega 
seznama 46.917 volivcev, je na njem več volivcev, kot je prebivalcev. 
Po oceni analitikov bodo volitve najbolj nepredvidljive doslej, ker so največje stranke tako sprte, da bodo 
težko sestavile povolilno koalicijo. Čeprav mnogi volivci niso naklonjeni koalicijam s PDK ali AAK na čelu, ker 
si želijo političnih sprememb, na koncu njihovi glasovi ne bodo odločilni, tudi če jih bodo kaznovali.  
 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Slovenci odhajajo, prihajajo Bosanci, Kosovci, Srbi in prosilci za azil. Ušk. Dnevnik, Ljubljana, 27. 
september 2019 

https://www.dnevnik.si/1042909362/slovenija/slovenci-odhajajo-prihajajo-bosanci-kosovci-srbi-in-
prosilci-za-azil  
Prihodi migrantov na območje držav OECD so razmeroma konstantni, v Sloveniji pa se njihovo število 
povečuje. Vzroka za to sta dva: ugodne gospodarske razmere spodbujajo delovne migracije iz nekdanje 
Jugoslavije, nehumane razmere na migrantski poti čez Balkan pa proti severu preganjajo tudi množice 
prišlekov iz tretjega sveta. 
 

 
Slika: Priseljenci zmanjševanje števila prebivalstva ublažijo za eno desetinko odstotne točke. Večinoma 
so to delovni migranti iz nekdanje Jugoslavije, ki pospešujejo gospodarstvo. Foto: Bojan Velikonja  
 
Število migracij v države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je lani v 
povprečju nekoliko povečalo. Prispelo je okrog 5,3 milijona novih migrantov, kar je dva odstotka več kot 
leta 2017. Gre za migrante, ki so pridobili stalno dovoljenje za prebivanje in nameravajo v gostiteljskih 
državah – mednje večinoma sodijo razvite zahodne države – tudi ostati. Migracije pri tem ne potekajo zgolj 
z globalnega juga. V Evropski uniji denimo kar štirje odstotki Evropejcev, ki so vključeni na trg dela, ne živijo 
v domovini, ampak v drugi državi članici. 
Hkrati novo poročilo OECD o migracijah kaže, da se je zmanjšalo število prošenj za azil. Leta 2018 je padlo 
na 1,09 milijona, kar je 35 odstotkov manj kot v rekordnih letih 2015 in 2016. Večina prosilcev za azil v 
države OECD prihaja iz Afganistana, Sirije, Iraka in Venezuele. Obenem z zmanjšanjem števila prošenj se je 
za 28 odstotkov zmanjšalo tudi število registriranih beguncev, še poroča OECD. 
Dve tretjini delovnih migrantov 
Položaj Slovenije, ki je prav tako članica OECD, je pri tem nekoliko drugačen. Priseljevanje tujcev se je v 
zadnjih dveh letih skokovito povečalo; od leta 2013 se je kar podvojilo. Gospodarska rast je povezana z 
veliko potrebo po delavcih iz tujine. »Leta 2017 je v Slovenijo prišlo 11.000 novih migrantov (mednje niso 
všteti državljani EU, op. p.), ki so pridobili dovoljenje za prebivanje z veljavnostjo več kot dvanajst mesecev. 
To je 55 odstotkov več kot leta 2016. Med njimi je bilo 61 odstotkov delovnih migrantov, 36 odstotkov 
članov družin, ki so se pridružile prvotnim migrantom, en odstotek dijakov in študentov ter dva odstotka 
drugih,« je zapisano v migracijskem poročilu. Po podatkih OECD je bilo v Sloveniji več migrantov le leta 
2008, na vrhuncu tedanje konjunkture, tik pred zlomom gospodarstva. Tedaj je dovoljenje za prebivanje v 
enem letu pridobilo kar 43.800 tujcev. 
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Priseljevanje je za Slovenijo – kot kažejo demografski podatki – svojevrstno darilo, saj novorojeni prebivalci 
umrlih ne nadomeščajo v zadostni meri. Obenem se iz Slovenije več državljanov odseli, kot se jih iz tujine 
vrne domov. Leta 2018 se je tako v tujino odselilo 6600 Slovencev, le 4300 pa se jih je priselilo. Med tujci je 
situacija obrnjena: leta 2018 se jih je v Slovenijo priselilo 17.169 več, kot se jih je iz nje odselilo. 
Priseljevanje sicer slovenske demografske slike ne uravnoteži povsem, a kot kažejo podatki OECD, 
priseljenci zmanjševanje števila prebivalstva ublažijo za eno desetinko odstotne točke. Večina jih prihaja iz 
nekdanje Jugoslavije, iz Bosne in Hercegovine, s Kosova in iz Srbije. 
Begunci odhajajo 
Slovenija od povprečja OECD odstopa tudi na področju mednarodne zaščite. Število prošenj za azil je v 
zadnjih nekaj letih močno naraslo – lani je bilo prošenj 2875, kar je dvakrat več kot leta 2016 in desetkrat 
več kot leta 2015. Letošnji trend je še nekoliko bolj strm. Po podatkih policije je v prvih osmih mesecih 3354 
migrantov, ki so mejo prestopili na nedovoljen način, izrazilo namero, da bodo podali prošnjo za 
mednarodno zaščito. Kasneje, v azilnem domu, jih je prošnje sicer podalo manj – 1802. Tudi državljanska 
struktura prosilcev je drugačna kot v povprečju v OECD: največ prosilcev k nam prihaja iz Alžirije, Maroka, 
Pakistana in Afganistana. 
Slovenija se je po številu prošenj za azil glede na število prebivalcev v zadnjih letih statistično precej 
povzpela po lestvici OECD. Po dostopnih podatkih število podanih prošenj na prebivalca pri nas že sega v 
kategorijo zahodnoevropskih držav, kot sta Nemčija in Avstrija. Razmeroma velik delež je med drugim tudi 
posledica razmer na Hrvaškem, od koder prosilci vstopajo v Slovenijo. Po zadnjih primerljivih podatkih za 
leto 2018 je Hrvaška, ki ima dvakrat več prebivalcev, obravnavala dvakrat manj prošenj za azil. Relativna 
razlika med državama je torej štirikratna. Znano je, da hrvaška policija še mnogo pogosteje kot slovenska 
krši pravice beguncev in ignorira njihove prošnje. 
Res pa je tudi, da je v Sloveniji vsebinsko razrešena le slaba petina prošenj. Večina postopkov je prekinjenih 
že po nekaj dneh. Slovenski azilni sistem je namreč še vedno umerjen po nekajkrat manjšem številu prošenj 
iz preteklosti. To povzroča zaostanke, ki so – med drugim – razlog za to, da večina beguncev in migrantov iz 
Slovenije kmalu odide.  
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Miti in dejstva o migrantih 
Mit: migranti so breme za gospodarstvo. Dejstvo: na splošno migranti v družbo prispevajo več, kot od nje 
dobijo. Pojasnilo: kadar so migracije ustrezno upravljane, prinašajo številne koristi, spodbujajo gospodarsko 
rast v državah izvora in državah prihoda, bogatijo našo družbo, kulturne izmenjave pa lahko spodbujajo mir 
– Evropska unija je že tak primer. Migranti in begunci prispevajo h gospodarstvu kot zaposleni in kot 
podjetniki, delajo v javnih službah in ustvarjajo nova podjetja, še piše v brošuri Rušenje mitov o migracijah, 
ki jo je letos izdala evropska komisija.  

• Plenković: Slovenija ne bo mogla v nedogled blokirati hrvaškega vstopa v schengen. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 27. september 2019  

https://www.dnevnik.si/1042909439/svet/plenkovic-slovenija-ne-bo-mogla-v-nedogled-blokirati-
hrvaskega-vstopa-v-schengen  
Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Bruslju dejal, da Slovenija ne bo mogla v nedogled blokirati 
hrvaškega vstopa v schengensko območje. Ob tem je poudaril, da je dobil “zelo jasna zagotovila” 
predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da bo komisija Hrvaški dala zeleno luč za vstop v 
schengen do konca svojega mandata. 
 
»Ne morejo v nedogled blokirati, mi smo članica, imamo zadostne mehanizme, samo to bom rekel,« je 
Plenković odgovoril na vprašanje hrvaških novinarjev, ali bi lahko Slovenija na dolgi rok blokirala vstop 
Hrvaške v schengen. 
Glede blokade je dejal še, da so kriteriji za vstop v schengen objektivni in zelo jasno definirani. »Mi smo jih 
izpolnili. Če bodo kakšna odprta politična vprašanja, jih bomo reševali na svetu,« je poudaril. 
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Dodal je, da je dobil »zelo jasna zagotovila« predsednika Evropske komisije Junckerja, da bo do konca 
njegovega mandata, ki se izteče oktobra, komisija podala predlog, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v 
schengen. Kolegij komisarjev bo o tem predvidoma odločal 16. oktobra. 
Nato bodo o tem razpravljale države članice, ki na koncu sprejmejo tudi odločitev o sprejemu države v 
schengen. Hrvaški premier ne pričakuje, da bi bila kakršna koli odločitev o tem sprejeta v času hrvaškega 
predsedovanja EU v prvi polovici prihodnjega leta. 
Odzval se je tudi na četrtkovo izjavo slovenskega premierja Marjana Šarca, da bo tudi Slovenija ravnala 
politično, če bo Evropska komisija delovala politično in 16. oktobra Hrvaški dala zeleno luč za vstop v 
območje schengna. »Ravno obratno je. Službe komisije nimajo nikakršne povezave s politiko. To so ljudje, ki 
so plačani, da preverijo, ali država, ki želi izpolniti kriterije za schengen, to izpolnjuje,"« je poudaril. 
Glede Šarčeve izjave, da ga skrbi, ker Hrvaška nima rešenega praktično nobenega mejnega vprašanja z 
nobeno državo, pa je dejal, da te izjave še ni v celoti slišal. Poudaril je, da vprašanje meje ni vezano na 
schengen, kot trdi Slovenija. »Mislim, da ni dobro mešati bilateralnih vprašanj in vprašanj mednarodnega 
prava z evropskimi temami. Mi tega ne delamo, in pričakujem, da tudi Slovenija ne,« je dejal hrvaški 
premier v Bruslju hrvaškim novinarjem. 
S predstavniki EU, med drugim s podpredsednikom Evropske komisije Valdisom Dombrovskisom, je govoril 
tudi o pripravah na prevzem evra. »Komisija temeljito spremlja, kaj delamo. Kar delamo, delamo v rokih, ki 
smo si jih začrtali,« je pojasnil. Oktobra bo na Hrvaško prispela tudi delegacija komisije, ki bo zbrala podatke 
za novo poročilo v okviru evropskega semestra. 

• Kurz lažje do zmage kot do koalicije. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 27. september 2019  
https://www.dnevnik.si/1042909500/svet/kurz-lazje-do-zmage-kot-do-koalicije  
Ljudski stranki Sebastiana Kurza ankete soglasno napovedujejo prepričljivo zmago na nedeljskih 
predčasnih volitvah, veliko manj jasno pa je, katere koalicijske opcije mu bodo na voljo. 
 
Video bi kdo zlahka imel za satiro, pa ni. Navsezadnje je objavljen na uradni facebookovi strani avstrijskih 
svobodnjakov (FPÖ) in tudi Norbert Hofer je pravi. Takole gre: Hofer, predsednik FPÖ, in domnevni 
Sebastian Kurz, predsednik ljudske stranke (ÖVP), ki ga ves čas vidimo le v hrbet, sedita v zakonski 
posvetovalnici. Nekaj je šlo z njuno zvezo, torej koalicijo, ki je letos spomladi razpadla zaradi afere Ibiza, 
narobe in zdaj se trudita zakrpati jo. Zlasti Hofer, vendar ni dvoma, da tudi »Kurz«, nezgrešljivo 
personificiran z dobro posneto dikcijo in intonacijo resničnega Kurza, nima nič proti. In ker sta partnerja 
tako konstruktivna, jima svetovalka priporoči, naj si vzameta čas in poskusita znova. 
Bolj jasno, pravzaprav že vsiljivo in tudi lizunsko svobodnjaki skorajda ne bi mogli sporočati Kurzu in 
volilcem, da jim opozicija nikakor ne diši. Prav tako pa najbrž ne bi mogli bolj zahrbtno namigniti, da si jih 
kot novega-starega partnerja v vladi želi tudi Kurz, čeprav se morda spogleduje še s kom. To naj bi kajpak od 
glasu za ljudsko stranko odvrnilo tisti del volilcev, ki ponovitve koalicije z avstrijskimi nacional-populisti 
nikakor noče, in tako oslabilo povolilni pogajalski položaj Kurza.  
Več negotovih opcij 
Ankete kažejo, da se je nekaj podobnega res dogajalo, četudi morda ne (zgolj) zaradi videa, objavljenega 
pred približno mesecem dni. Podpora ÖVP je od začetka poletja padla za več kot pet odstotnih točk (na 33 
do 34 odstotkov), zaradi česar se morebitna koalicija ljudske stranke z liberalci (Neos), ki se je svobodnjaki 
najbolj bojijo, vsaj po anketah niti teoretično ne izide več. Liberalci, ki spomladi edini niso glasovali za 
nezaupnico Kurzevi vladi, so namreč ves čas bolj ali manj ustaljeni pri 8 do 9 odstotkih in bi bili 
svobodnjakom nevaren tekmec, če bi ljudska stranka dobila 40 odstotkov glasov. 
Kljub temu nacional-populisti, ki jim afera Ibiza očitno ni pretirano škodovala, glede na javnomnenjske 
poizvedbe niso edina koalicijska opcija, ki jo bo Kurz po nedeljskih volitvah imel. Socialdemokrati (SPÖ) 
lahko namreč računajo na podobno število glasov kot FPÖ (okoli 20 odstotkov), Zeleni pa na 10 do 13 
odstotkov. Toda za Kurza, čeprav izrecno seveda ni izključil možnosti sodelovanja, bi bili tako prvi kot drugi 
izhod v sili; iz vlade s socialdemokrati je pred dobrima dvema letoma izstopil, češ da z njimi ni mogoče 
sodelovati, programske razlike z Zelenimi pa so velikanske. Poleg tega bi bila zanesljivo tudi cena, ki bi jo eni 
ali drugi postavili za vstop v koalicijo, zelo visoka. 
Viharji v kozarcu vode 
V celoti vzeto je bila predvolilna kampanja pred nedeljskimi izrednimi parlamentarnimi volitvami vsebinsko 
in tudi drugače prazna in dolgočasna. Številna televizijska soočenja, menda jih še nikoli ni bilo toliko, so 
resda prinesla nekaj viharjev v kozarcu vode, a v glavnem na znane teme in med običajnimi protagonisti. Da 
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bosta Kurz in predsednica SPÖ Pamela Rendi-Wagner potrjevala, da se že povsem osebno »ne moreta«, da 
bo Werner Kogler (Zeleni) izkoristil vsako priložnost za napad na nepregledne finance ljudske stranke ali da 
bo predsednica Neosa Beate Meinl-Reisinger vedno znova terjala razbremenitev gospodarstva, je bilo pač 
mogoče pričakovati.  
Več drame in političnih iztočnic kot sama kampanja je ponudilo nekaj vzporednih dogodkov, kakršni so bili, 
recimo, še nepojasnjeni vdor v strežnike ljudske stranke, med katerim naj bi bilo odtujenih za več kot 
terabajt podatkov, in menda popoln razkol svobodnjakov s prejšnjim predsednikom Heinz-Christianom 
Strachejem, a spet ne ravno vodotesen, saj njegova soproga Philippa na strankini poslanski listi vstopa v 
politiko kot kandidatka na mestu, ki ji jamči izvolitev.  
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• Zaradi afere s stroški svobodnjaki odstop nekdanje vodje Strachejevega urada. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 27. september 2019  

https://www.dnevnik.si/1042909411/svet/zaradi-afere-s-stroski-svobodnjaki-odstop-nekdanje-vodje-
strachejevega-urada  
Dunajska izpostava svobodnjakov (FPÖ) je danes sporočila, da je zaradi t. i. afere s stroški s položaja v 
stranki odstopila nekdanja vodja urada bivšega predsednika FPÖ Heinza-Christiana Stracheja, ki jo zaradi 
suma poneverb skupaj s Strachejem preiskuje tožilstvo. Strache bo moral stranki vrniti 11.500 evrov. 
 

 
Slika: Heinz-Christian Strache. Foto: dpa  
 
Tožilstvo na Dunaju proti Stracheju, nekdanjemu prvaku svobodnjakov in podkanclerju, njegovemu 
nekdanjemu varnostniku ter bivši vodji njegovega urada vodi preiskavo, ker naj bi več let na račun stranke 
poravnavali Strachejeve osebne stroške. 
Nekdanja tesna sodelavka Stracheja je zaradi afere odstopila s položaja svetovalke dunajske izpostave 
svobodnjakov, na njihovo željo pa je za čas trajanja tudi zamrznila članstvo v stranki. 
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Za zdaj ni zelo verjetno, da bi iz stranke odstopil tudi sam Strache, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
O nadaljnjih korakih v zvezi z afero naj bi svobodnjaki razpravljali po nedeljskih predčasnih parlamentarnih 
volitvah. 
Poslovodja dunajske izpostave FPÖ Dominik Napp je napovedal, da bodo podatke o Strachejevih izdatkih 
predali oblastem, ta jim bo moral tudi vrniti poneverjeni denar. Po poročanju časnika Heute naj bi šlo za 
11.500 evrov. 
Afera s stroški je v zadnjih dneh zasenčila predvolilni boj pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi 
volitvami v Avstriji. Vzrok za predčasne parlamentarne volitve je sicer afera Ibiza, ki je v javnosti odjeknila 
maja letos. 
Gre za objavo videoposnetka z Ibize, v katerem Strache domnevni nečakinji ruskega oligarha ponuja vladne 
posle v zameno za finančna nakazila stranki. Zaradi afere je nato razpadla vladajoča koalicija med ljudsko 
stranko in FPÖ. 
Medtem pa po spletu krožijo že druge zgodbe o domnevnih poneverbah v svobodnjaški stranki. Med 
drugim naj bi obstajal sum, da naj bi ta financirala ograjo oz. zid okoli doma aktualnega strankinega 
predsednika Norberta Hoferja. Za to objavo naj bi sicer stal Strache, pri čemer naj bi šlo za maščevanje za 
Hoferjeve kritike zaradi njegove domnevne poneverbe strankinega denarja, navaja APA. 

• Bo von der Leynova vztrajala pri dveh spornih kandidatih? Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 28. 
september 2019  

https://www.dnevnik.si/1042909484/svet/bo-von-der-leynova-vztrajala-pri-dveh-spornih-kandidatih  
Prihodnja predsednica komisije Ursula von der Leyen se je pred zaslišanji komisarskih kandidatov v 
evropskem parlamentu znašla v precejšnji zagati. Rdeča luč grozi romunski kandidatki Rovani Plumb in 
madžarskemu kandidatu Laszlu Trocsanyiju. Njuna usoda bo znana naslednji teden, ko bi ju utegnila 
zamenjati z novima kandidatoma iz obeh držav. 
 

 
Slika: Odbor za pravne zadeve evropskega parlamenta bo v ponedeljek ponovno razpravljal, kako bi bilo 
možno odpraviti nasprotja interesov romunske kandidatke Rovane Plumb (levo) in madžarskega 
kandidata Laszla Trocsanyija. Šele nato se bo Ursula von der Leyen, ki je bila že v stiku z madžarskim in 
bolgarskim premierjem, morala odločiti, kako naprej. Foto: evropska komisija 
 
Evropski parlament je še pred zaslišanji pokazal zobe predlagani komisarski ekipi Ursule von der Leyen. 
Parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri), ki preverja finančno ozadje komisarskih kandidatov, je 
ugotovil, da pri dveh kandidatih prihaja do navzkrižja interesov. Problematična sta Romunka Rovana 
Plumb, kandidatka za prometni resor, in Madžar Laszlo Trocsanyi, ki naj bi zasedel resor za sosedstvo in 
širitev. Kakšno naj bi bilo navzkrižje interesov v odboru za pravne zadeve, niso pojasnili. Tudi pred tem 
zapletom sta tako socialdemokratka Plumbova kot Trocsanyi iz kvote Evropske ljudske stranke veljala za 
problematična kandidata: Romunka zaradi morebitne vpletenosti v korupcijske dejavnosti, Madžar pa 
zaradi očitkov sodelovanja pri krhanju človekovih pravic na Madžarskem.  
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Slika: Laszlo Trocsanyi. Foto: evropska komisija 
 
Zaslišanja dvojice na čakanju 
Za zdaj še ni jasno, ali rdeča luč odbora za pravne zadeve pomeni tudi dejanski konec njunih kandidatur. 
Odbor mora namreč zdaj pripraviti še priporočila, kako bi to nasprotje interesov lahko odpravili. Po pravilih 
parlamenta lahko priporočila vključujejo odpoved morebiti spornim finančnim interesom ali menjavo 
delovnega področja kandidata za komisarja, ki jo določi predsednik komisije. Če gre za resnejši primer 
nasprotja interesov, pa lahko odbor uporabi zadnjo možnost in sklene, da kandidat za komisarja ne more 
opravljati svoje funkcije. Na podlagi priporočil odbora, ki jih bodo predvidoma pripravili v ponedeljek, bo 
predsednik parlamenta David Sassoli prihodnjo predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen 
pozval k ukrepanju. Odločati bi utegnila denimo o zamenjavah resorjev ali pa zamenjavah kandidatov iz 
Romunije in Madžarske. 
Vsaj za zdaj sta zaslišanji Plumbove in Trocsanyija pred pristojnimi parlamentarnimi odbori odpovedani. Vsi 
drugi komisarski kandidati se bodo pred odbori, ki so pristojni za njihov resor, predstavljali od ponedeljka 
naprej. Uspešno so namreč prestali obvezen preizkus pred odborom za pravne zadeve glede navzkrižja 
interesov. Janez Lenarčič bo kot kandidat za komisarsko mesto kriznega upravljanja pred odborom za okolje 
in odborom za razvoj na vrsti v sredo. V svoji finančni deklaraciji je sicer zapisal, da je lastnik dveh stanovanj 
v Ljubljani ter investicij v skladih NLB, ki po trenutni tržni vrednosti znašajo 72.400 evrov. 
Lenarčič želi po petih letih odpornejše družbe 
Prvi, pisni del zaslišanja je sicer Lenarčič že opravil. Na vprašanja, ki jih od pristojnih odborov za njihov resor 
dobijo vsi komisarski kandidati, je Lenarčič zapisal, da se bo zavzemal za celosten pristop pri kriznem 
upravljanju. Zagovarjati namerava razdeljevanje humanitarne pomoči v skladu z mednarodnim pravom in 
humanitarnimi načeli. Krepiti želi tudi sistem nujnega odzivanja in humanitarne pomoči. 
»Ko bom čez pet let pogledal nazaj, bi rad videl, da smo stvari spremenili na bolje, da smo za seboj pustili 
manj trpljenja in odpornejše družbe, skupnosti in posameznike, bolj zdravo in odpornejše naravno okolje 
ter Evropejce, ki verjamejo v prihodnost,« je med drugim odgovoril Lenarčič na vprašanje, kaj ga motivira.  

• Plenkovićeve zapornice na poti v schengen. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 28. september 2019  
https://www.dnevnik.si/1042909421/Komentarji/plenkoviceve-zapornice-na-poti-v-schengen  
Pred skoraj petintridesetimi leti je pet od desetih takratnih držav Evropske gospodarske skupnosti 
sklenilo schengenski sporazum, s katerim so postopoma padle mejne kontrole med državami in se je 
evropski projekt tudi na tej fizični ravni začel tesneje zraščati. 
V naslednjih desetletjih se je dogovor dopolnjeval s skupno vizumsko politiko ter policijskim in pravosodnim 
sodelovanjem. Schengenski prostor se je razraščal tudi na nečlanice Evropske unije, potem ko se je v 
prostem pretoku ljudi in blaga prepoznalo številne koristi. Zapornice na mejah so na evropskih tleh 
postajale relikt nekega prejšnjega časa. Zdaj se čez notranje schengenske meje vsako leto opravi 1,25 
milijarde potovanj. 
A zadnjih osem let se pri širitvi in delovanju schengenskega prostora zatika. Švica je bila leta 2009 zadnja 
evropska država, ki je postala članica schengna. Romunija in Bolgarija na vstop v schengen po izpolnitvi 
tehničnih pogojev čakata že vse od leta 2011, a sta naleteli na politične ovire pri soglasnem odločanju za 
širitev schengna med državami članicami, saj sta predvsem Francija in Nizozemska nezadovoljni z njunim 
bojem proti korupciji. Predvsem politični so tudi razlogi za to, da zadnja štiri leta šest držav članic 
schengenskega sporazuma zaradi groženj migracij in terorizma vedno znova podaljšuje kontrole na 
nekaterih notranjih mejah schengenskega območja ter tako duši prosti pretok ljudi in blaga. Evropska 
komisija podaljšanju mejnih nadzorov nikoli ne nasprotuje, čeprav naj bi ti trajali največ dve leti. 
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Podaljševanje mejnih nadzorov je namreč postalo mehanizem za krepitev zaupanja med državami, potem 
ko Evropska unija zaradi preprosto prevelikega prihoda migrantov ni bila zmožna urediti varovanja svojih 
zunanjih meja v Italiji in Grčiji. 
V takšnih neprijaznih okoliščinah za širitev schengna zdaj sosednja Hrvaška upa, da bo že kmalu postala 
članica tega sporazuma. Že vrsto let poskuša izpolniti vse tehnične zahteve po ustrezni opremljenosti 
mejnih prehodov na prihodnjih zunanjih mejah schengna s Srbijo, Bosno in Črno goro, ustrezni kadrovski 
zasedbi policije in seveda primernem varovanju celotne zelene mejne črte z zahodnim Balkanom. Četudi bo 
evropska komisija morda v kratkem ugotovila, da so te zahteve izpolnjene, in bo državam članicam 
priporočila sprejetje Hrvaške v schengenski prostor, še zdaleč ni gotovo, da bodo na slovensko-hrvaški meji 
in na hrvaško-madžarski meji kmalu padle mejne zapornice. Preskok tehničnih ovir bo hrvaško vlado morda 
še tik pred koncem mandata njej močno naklonjene Junckerjeve komisije pripeljal v drugo čakalnico – pred 
evropski svet. Tam si bo Hrvaška morala izboriti položaj, da se njenega članstva v schengnu ne bo 
obravnavalo paketno z Bolgarijo in Romunijo. Pojasniti bo morala, čemu si sprejetje zasluži prej kot 
omenjena dvojica. Preskočiti bo morala vse politične ovire glede njenega spoštovanja vladavine prava, pri 
čemer pa utegne tudi pri Sloveniji naleteti na nepremostljivo oviro, če ne bo prišlo do poenotenja pogledov 
glede dokončnosti odločitve arbitražnega sodišča o meji na morju in kopnem. 
Seveda je mogoče, da Slovenija blokira Hrvaško pri vstopu v schengen. Nenazadnje je to v preteklosti že 
storila. Z blokado njenih pristopnih pogajanj v času Pahorjeve vlade je dosegla, da sta se državi odločili za 
odhod na arbitražo. Pa vendar se postavlja vprašanje, kakšne so možnosti, da to ponovi tudi pri schengnu. 
Bo za to mogoče doseči notranjepolitični konsenz v Sloveniji? Bo s še eno blokado Slovenija vztrajala pri 
razumljivem načelnem stališču, da je treba spoštovati vladavino prava, a bo tako skupaj z enako trmoglavo 
Hrvaško, ki ne sprejema arbitražne odločbe, zagrenila življenje še eni generaciji državljanov obeh držav? 
Seveda ni težko dvigniti rok, se vkopati in reči, da smo proti. Lahko se računa tudi na to, da bosta Bolgarija 
in Romunija prevzeli nasprotovanje hrvaškemu članstvu v schengnu, če bo evropski svet poskušal prehiteti 
njuni kandidaturi, ki se po izpolnitvi tehnične pripravljenosti ne premakneta na političnem parketu do 
dokončnega članstva. A kaj to koristi državljanom, ki jih politika vedno znova prepričuje, da jim oni drugi 
poskušajo nekaj vzeti? 
Sloveniji je seveda v interesu, da Hrvaška postane članica schengna, saj bi se s tem notranjepolitično breme 
varovanja zunanje schengenske meje preneslo na južno sosedo. Nenazadnje bi s tem odpadle kontrole na 
mejah s Hrvaško, ki vedno znova razburjajo dopustnike in grenijo življenje obmejnemu prebivalstvu. S 
Hrvaško v schengnu bi Slovenija morala odstraniti tudi rezilno ograjo, saj tako obsežne ovire na notranjih 
schengenskih mejah niso dovoljene. Te pozitivne plati podpore hrvaškemu vstopu bo morala pretehtati 
slovenska vlada, ko bo vprašanje širitve schengna prišlo na dnevni red Unije.  
Vsaj v naslednjih mesecih, preden se zaključi sodni postopek Slovenije proti Hrvaški pred Sodiščem EU, 
Sloveniji vendarle ni treba hiteti z odločanjem, kateri vidik nacionalnega interesa glede hrvaškega članstva v 
schengnu naj prevlada. Lahko pa morda premisli o tem, ali je nadaljevanje postopka hrvaške kandidature 
pred evropskim svetom in v okoliščinah nove komisije Ursule von der Leyen, ki si želi nov začetek 
sodelovanja v Evropi, vendarle tudi priložnost, da se mejno vprašanje enkrat za vselej poslovi z dnevnega 
reda medsebojnih odnosov. Ne z grožnjami, temveč z dogovarjanjem. Diplomacija ponuja obilo 
kreativnosti, če le zanjo obstaja volja, in v njej se lahko dva različna pogleda združita v enem dogovoru. 
Temu se lahko reče dvostranski dogovor o uresničitvi arbitražne odločbe ali pa dogovor o meji. Na politiki 
je, da državljanom medsosedskih odnosov ne zagreni še bolj.  

• Schengen smo imeli že v 19. stoletju. Intervju: Annemarie Steidl. Pogovarjal se je: Ervin Hladnik 
Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 28. september 2019 

https://www.dnevnik.si/1042909432/svet/schengen-smo-imeli-ze-v-19-stoletju  
»Veste,« je med delovnim obiskom arhivov v Ljubljani povedala profesorica Annemarie Steidl, 
»schengensko območje prostega pretoka ni nič tako zelo novega. Tukaj smo ga imeli že sredi 19. stoletja. 
Tudi migranti so na območju med Trstom in Dunajem vsaj 200 let množičen pojav.« 
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Slika: Annemarie Steidl: »Schengen smo imeli že v 19. stoletju«. Foto: Ervin Hladnik Milharčič 
 
Gospa Steidl živi z eno nogo na dunajski univerzi, z drugo pa globoko v avstro-ogrski monarhiji. Na fakulteti 
za zgodovinsko-kulturne študije raziskuje, kako so se ljudje od 18. stoletja do konca prve svetovne vojne 
selili z enega konca monarhije na drugega, zakaj ima vsak pravi Dunajčan češko babico in kako zelo težko je 
reči, čigav je Trst. Pravkar pripravlja obsežno knjigo pod naslovom Na mnogih cestah. V njej analizira 
migracije znotraj avstro-ogrske monarhije, selitve v druge predele Evrope in na druge kontinente med leti 
1850 in 1914. Cilji in poti so bolj ali manj isti, ljudje, ki hodijo po njih, pa tudi ne tako zelo drugačni. 
Vtis, da so migracije v naših krajih nekaj novega in nezaslišanega, ni najbolj pravilen, a ne?  
Ne, popolnoma je napačen. Že v 19. stoletju je v Evropi na ozemlju, ki ga danes pokriva schengenski 
sporazum, veljal režim prostega gibanja. V resnici so se takrat ljudje gibali veliko lažje kot danes. Nadzora je 
bilo manj. Od sredine stoletja naprej je bilo preseljevanje znotraj avstrijske monarhije in v državah zahodne 
Evrope zakonito. Z revolucijo leta 1848 so se stvari močno spremenile. Zakonske ovire za selitve so bile 
odstranjene. Z avstrijsko-madžarskim kompromisom iz leta 1867 so ukinili tudi vse zahteve po potnih listih. 
To je veljalo za večino Evrope.  
Je do povečanja pretoka ljudi prišlo zaradi pospešene industrializacije srednje Evrope?  
Industrializacija srednje Evrope je takrat omogočila hitro premikanje, vendar so se ljudje selili sem in tja že 
veliko prej. Migracije se niso začele z industrializacijo, ampak so bile starejši fenomen. Zaradi razvoja 
industrije so postale veliko lažje. Hkrati je bilo na koncu 19. stoletja tukaj veliko več ljudi kot na začetku. V 
monarhiji je okrog leta 1900 živelo 55 milijonov ljudi. In preseljevanja je bilo zelo veliko. 
So se ljudje tudi takrat najraje selili na sever?  
Zaprti sta bili samo dve evropski meji. Na eni strani rusko carstvo nikoli ni odprlo svojih meja, na drugi strani 
pa je bila zaprta meja otomanskega imperija.  
Vse drugo je bilo odprto?  
Celotna Evropa. Odprta je bila tudi čezoceanska pot v Ameriko, Avstralijo, Afriko in drugam. Šele konec 19. 
stoletja je nemški imperij uvedel regulacijo za mobilnost Poljakov. Tam lahko prvič v Evropi vidimo, kako so 
se ksenofobična čustva pretvorila v zakon. Prva tarča so bili poljski ekonomski migranti. Nemški imperij je 
zanje sprejel poseben zakon, ki jim je prepovedoval bivanje v Nemčiji čez vse leto.  
So se Poljaki selili bolj pogosto kot drugi?  
Da, oni so bili najbolj številni. Bili so v zapletenem položaju. En del Poljske je bil pod nemškim imperijem, 
ker je bila Poljska razdeljena med tri države: Nemčijo, Avstrijo in Rusijo. Del Poljakov je bilo nemških 
državljanov, bilo pa je tudi zelo veliko sezonskih delavcev, predvsem iz Galicije, ki je bila del avstrijske 
monarhije, prihajali so tudi iz ruskega dela. Milijoni migrantov so se premikali po Evropi in iskali delo, 
omejitev pa je bilo zelo malo. Če se ti je zdelo, da doma ne moreš preživeti, si šel iskat začasno ali redno 
zaposlitev drugam. Lahko tudi zelo daleč. Nihče te ni oviral. 
So migracije zares potekale brez vsakršnih problemov?  
Težave so nastopile samo zaradi nečesa, čemur se v nemščini reče Heimatsrecht. Zakon o bivališču.  
Zakaj bi to bilo problematično?  
Ljudje imajo pravico do bivališča v svoji domači lokalni skupnosti, občini. Občine pa so imele dolžnost 
skrbeti za starejše, bolne in revne ljudi. Bolj ko so se ljudje selili, bolj so se lokalne skupnosti bale, da bodo 
morale skrbeti zanje če bodo zboleli ali ostareli, in jih niso hotele videti na svojem ozemlju. To je pri gibanju 
oviralo predvsem revne ljudi. 
Na Dunaju je živelo zelo veliko ljudi iz celotne monarhije. Samo Čehov je bilo okrog 450.000. V nekem 
trenutku so jih začeli omejevati s tem, da so jim delali težave pri pridobitvi dokumentov o stalnem bivališču. 



Skozi celotno 19. stoletje so zaostrovali zakonodajo. Če se v svojem novem okolju niso mogli preživljati, jih 
je občina lahko prisilno vrnila v njihovo domače okolje.  
Pojav je bil splošen. V Ljubljani sem pregledovala mestne arhive, kjer je ogromno policijskih dokumentov o 
ljudeh, ki nimajo pravice do stalnega prebivališča v mestu. Na desetine pisem med občinami poskuša 
določiti, kje ima neka določena oseba stalno bivališče in kam jo je treba vrniti. Če je zbolel reven človek, ki 
ni mogel delati, je nekdo moral poskrbeti zanj. Policija za nadzor tujcev, Fremdenpolizei, je morala najti 
njegovo pravo prebivališče in ga usmeriti tja.  
Zakaj so se ljudje selili?  
Skoraj izključno iz ekonomskih razlogov. 
To so bili ekonomski migranti?  
Velika večina da. To velja za celotno 19. stoletje. Ljudje so si hoteli izboljšati življenjski standard in so odšli 
iskat delo v kraje, ki so takšen standard obljubljali. Oblike migracij so bile zelo raznolike. Mnogi so šli 
sezonsko delat v premogovnike. Slovenci, predvsem ženske, so v času žetve hodili na polja v južni Avstriji. 
Tudi danes delajo tako. To ni novo gibanje, ampak je vedno obstajalo. Do prve svetovne vojne migracije 
skoraj niso poznale beguncev. Begunci so postali množičen fenomen med prvo svetovno vojno.  
Kakšen je bil zemljevid migracij? Kdo se je selil kam?  
Zelo veliko ljudi se je selilo iz današnje Češke republike in nekaj manj iz Slovaške. Niso se selili samo ljudje, 
ki so govorili češko, ampak tudi nemško govoreči prebivalci današnje Češke. 
Selili so se na zahod?  
Najbrž. Ampak Dunaj je v resnici vzhodno od Prage. Poglejte na zemljevid. Ljubljana tudi. In največ so se 
selili na Dunaj. V naši imaginaciji je Dunaj na zahodu, v resnici pa ni. Tekstilni delavci so se množično selili na 
območje današnjega Wiener Neustadt, kjer je od sredine stoletja naprej zraslo veliko novih tovarn. Tam je 
bila tudi velika tovarna lokomotiv. Tja je šlo veliko delavcev iz Češke. Slovaki so se tudi selili, vendar so raje 
šli v Budimpešto. Madžarska je bila veliko bolj agrarna dežela, vendar se je prav tako počasi industrializirala. 
Okolica Budimpešte je pritegnila veliko migrantov, predvsem iz Slovaške. 
Kam so se selili Slovenci?  
To je zanimiva zgodba. Slovence in Italijane iz severne Italije, ki je bila del imperija, sta privlačili Štajerska in 
tudi Spodnja Avstrija. Prišli pa so tudi na Dunaj. Bili so predvsem gradbeni delavci, kamnoseki in zidarji.  
Ves Dunaj so zgradili migranti, med njimi zelo veliko Slovencev. Čehi so delali zidake, slovenski in italijanski 
zidarji pa so gradili mesto. Tako je bila zgrajena celotna Ringstrasse. Oni so opravili tudi večino gradbenih 
del pri regulaciji Donave. Celotno Južno železnico med Dunajem in Trstom so zgradili migranti, tudi njen 
najtežji del, visokogorsko železnico Semmeringbahn. Projektant je bil Carl von Ghega. Kot Carlo Ghega se je 
rodil v Benetkah v družini albanskih migrantov. Železnico pa so v glavnem zgradili slovenski in italijanski 
delavci.  
Železnica je bila tehnološki podvig. To je bila prva alpska visokogorska železnica z normalno širino tračnic na 
svetu. Ghega je šel v Ameriko, kjer se je posvetoval z inženirji, ki so hoteli zgraditi železnico čez gorovje 
Rocky Mountains. Idej, kako graditi železnico čez visoke gore, je bilo več, Avstrijci pa so to naredili prvi. To 
je bila ena najpomembnejših železnic sicer goste železniške mreže imperija. Trst je bil glavno pristanišče, 
železnica pa je tovorila ves tovor, ki je z ladjami prišel v mesto.  
Migranti so se torej vozili z vlaki?  
Ne. Gradbeni delavci, ki so gradili železnico, so na Dunaj odšli v glavnem peš. Potrebovali so približno en 
teden hoje. Večina migracij se je v tistem času opravila peš. Ljudje so se v dnevih ali tednih hoje, ki so bili 
potrebni, da so prišli tja, pogovarjali o krajih. Že v 18. stoletju pa so se na Dunaj selili obrtniki, ki so prihajali 
z nemško govorečih območij. Ta ozemlja so zdaj del Nemčije. Od tam so se v glavnem selili po rekah. Rečni 
promet je bil zelo razvit in tudi cenovno dostopen. Poštno kočijo si je lahko privoščilo zelo malo ljudi, prevoz 
z ladjo ali splavom pa je bil veliko cenejši.  
Rekli ste, da so bili Poljaki najbolj močan del migracij. Kako so se selili oni? Gdansk je bil nemški, Krakov 
avstro-ogrski. Kam so šli?  
Tako kot danes so se Poljaki selili po celotni Evropi. Začeli pa so relativno pozno, v primerjavi s Čehi in 
drugimi. Toda potem so se selili v milijonih. Njihove migracije so sovpadle s splošnim razvojem industrije 
konec 19. stoletja. Tudi odročna Galicija se je industrializirala. Okrog leta 1900 je bila Galicija tretja 
najmočnejša proizvajalka nafte na svetu. Danes tam ni več nafte.  



Migracije so najprej šle v smeri Ostrave na današnjem Češkem in v Katovice na Poljskem. Obe območji sta 
bili močno industrializirani že sredi 19. stoletja. Milijoni delavcev so se preselili tja. Večina se je selila sem in 
tja, med industrijskimi delovnimi mesti in poljedelstvom.  
To jasno vidite v mestnih arhivih. Ljudje so prišli v mesto pozimi, ko pa je prišlo poletje in je bilo veliko 
povpraševanja po delovni sili na kmetih, so odšli. To je bil trend. Ljudje so šli tja, kjer je bilo delo. Isto velja 
tako za Dunaj kot za Berlin. Vsaj polovica mestnega prebivalstva je tam živela samo en del leta. Poljaki so 
hodili v Katovice, na vzhodna območja reke Elbe, kjer so bila velika posestva in so vsaj en dela leta 
potrebovali sezonske delavce za kmečka dela. Poljaki so bili tudi največja skupina, ki se je čez Atlantik selila 
v Ameriko in na druge kontinente. Večina pa jih je šla v današnjo Češko in v nemški rajh.  
V otomansko cesarstvo se ljudje niso selili? Je bila meja zaprta?  
Ne. Meja ni bila zaprta, bilo je veliko gibanja iz enega imperija v drugega in nazaj. Vendar so bile med 
avstrijskim in otomanskim imperijem že v 18. stoletju mejne kontrole, promet pa so kontrolirali Avstrijci. To 
je bila sploh prva meja, na kateri so v 18. stoletju imeli strog nadzor. Obmejnim postajam so rekli kotomane. 
Tam so imeli karantene za ljudi, ki so hoteli prečkati mejo. Hoteli so preprečiti, da bi v monarhijo prinesli 
kugo. Čez meje je šlo veliko blagovnega prometa, ker so izmenjevali dobrine. Avstrija je bil konec 19. 
stoletja velika proizvajalke svile. Glavni trg za avstrijsko svilo pa je bil otomanski imperij. Na zahod namreč 
niso mogli izvažati zaradi močne svilarske industrije v zahodni Evropi.  
Kdaj je nastopil strah pred migranti? So se Poljaki, Čehi in Slovenci tudi poročali med seboj ali so držali 
distanco?  
Lahko rečemo, da je bila monarhija talilni lonec. Vsi so se mešali z vsemi. Vendar je bilo tudi veliko diskusij, 
kakršne slišimo tudi danes. »Tujci prihajajo sem v velikih množicah, da bi nam prevzeli delovna mesta in 
pobrali naše ženske.« Če ste okoli leta 1900 odprli dunajski časopis, je bilo vse polno diskusij o tem, da v 
mesto prihajajo Čehi. Pisalo se je, da so sicer državljani Avstrije tako kot mi, ampak govorijo drug jezik, 
imajo preveč otrok, nikoli se pravilno ne naučijo nemščine in še veliko stvari, o katerih se piše in govori tudi 
danes. Mešanje zahteva nekaj generacij. Tudi ljudje, ki so se iz habsburške monarhije preselili na druge 
kontinente, so se v prvi generaciji držali skupaj in se družili samo med seboj. Znotraj monarhije je bilo 
podobno. Ljudje so šli v kraje, v katerih jim nič ni bilo domače. Zelo težko je bilo biti odprtega srca in vzeti za 
partnerja nekoga, ki je odraščal drugje in govori popolnoma tuj jezik. To ni preprosto niti danes, v 
preteklosti pa je bilo še manj. 
Ali ni kljub temu prišlo do mešanih zakonov?  
Seveda je. Vendar so nastopile komplikacije, ki jih danes težje razumemo. Če ste prišli iz zelo katoliške 
Poljske, boste partnerja ali partnerico iskali v svoji skupnosti. V drugi in tretji generaciji pa so se ljudje začeli 
mešati. Ko je skoraj pol milijona Čehov prišlo na Dunaj, so Dunajčani v tem videli problem. Danes pa so 
ponosni, če imajo češke prednike. Če hočeš biti pravi Dunajčan z vsemi urejenimi papirji, moraš imeti eno 
češko babico.  
Če odprete dunajski telefonski imenik, boste našli kopico Novakov, Hawelk, Hidličk, Klimov in vsega 
drugega. Tudi politiki imajo češke priimke. Nihče se ne ukvarja s tem. Dunajčani so zelo ponosni na svojo 
meščansko kuhinjo. Oblikovale so jo češke kuharice, ki so prišle v mesto in kuhale za srednji razred. Vse od 
knedljev naprej je prišlo iz Bohemije in Moravske. Na to smo ponosni. Vendar to zahteva čas. Ljudje se ne 
prilagodijo čez noč.  
Pred tem pa so deležni predvsem predsodkov?  
Da. Denimo, da imajo veliko več otrok kot domače prebivalstvo. Če natančno sledite demografskim 
podatkom tedanje Avstrije in Slovenije, hitro vidite, da imajo že ljudje druge generacije migrantov isto 
število otrok kot preostalo prebivalstvo. Seveda imate še vedno ljudi, ki pravijo, da so oni pravi Avstrijci. 
Ampak kdo je pravi Avstrijec? Vedno so ljudje prihajali in odhajali. 
Iz habsburške monarhije pa so lahko odšli zelo daleč?Da. In to različni narodi na različne kraje. Ukrajinci so 
se denimo od konca 19. stoletja naprej množično selili v Kanado. Tudi iz Galicije. Lvov je bilo največje mesto 
v Galiciji, na vzhodu Galicije pa je živelo veliko Ukrajincev, ki so emigrirali. Izbrali so Kanado. In Kanada je še 
danes cilj Ukrajincev. Med leti 1880 in 1920 so ozemlje monarhije zapustili štirje milijoni ljudi, od skupno 55 
milijonov. Mnogi so se tudi vrnili. Konec leta 1907 in na začetku leta 1908 je bila v Ameriki huda ekonomska 
kriza. V teh dveh letih se je vrnilo 40 odstotkov ljudi, ki so se odselili. Leta 1908 se je več ljudi vrnilo, kot se 
jih je odselilo.  
Danes se migranti povezujejo prek družbenih omrežij. Kako pa so takrat komunicirali?  



Tako intenzivno kot danes. Ljudje so vedeli zelo veliko o krajih, v katere so nameravali oditi, in o tamkajšnjih 
pogojih dela. Veliko so si pisali, tudi telefonirali, in ves čas komunicirali z vsemi, k so hodili sem in tja. Selili 
so se ljudje, ki so iskali delo. Če so slišali, da v Ameriki dela ni, so ostali v Evropi in ga iskali tukaj. Ali pa so se 
odločili, da gredo na druge kontinente. Ko pa so začela prihajati pisma, da so v Ameriki ponovno delovna 
mesta, so se usmerili tja. Ljudje so bili mobilni tako kot danes.  
Kaj se je spremenilo od takrat do danes?  
Prevozna sredstva, denimo. In ne boste verjeli, ne vedno na boljše. Železniško omrežje je bilo v monarhiji 
gostejše od današnjega. Ste kdaj poskusili priti z vlakom z Dunaja v Trst? Danes je to nočna mora. Prej ste 
imeli direkten vlak. Vlak z Dunaja v Krakov je takrat potreboval manj kot pet ur. Danes potrebujete vsaj 
osem ur. Tudi mejne kontrole so danes veliko strožje. Vzpostavili so jih med obema vojnama, ko je 
habsburška monarhija razpadla. Novonastale nacionalne države so vzpostavile nadzor gibanja čez meje. To 
je v srednji Evropi relativno nova praksa. Sezonski delavci iz Spodnje Štajerske, ki so hoteli v Zgornjo 
Štajersko, so morali po koncu prve vojne pokazati potni list. Dežela je bila prerezana na pol.  
Ko so ZDA vstopile v prvo svetovno vojno, so leta 1917 tudi tam vzpostavili sistem pregledovanja potnih 
listov. Pred tem potnega lista in vizuma niste potrebovali. Migranti so morali imeti nekaj dokumentacije, ki 
je dokazovala, da so res to, kar trdijo, da so. Nihče ni potreboval vizuma. Po letu 1917 pa so nadzor meje iz 
Amerike preselili v Evropo. Če ste hoteli v ZDA, ste morali na njihovo veleposlaništvo po vizum, ker vas sicer 
niso spustili na ladjo. Pred tem ste kupili karto za New York in odpluli. Šele tam so vas pregledali in zapisali v 
svoje registre. Kljub novim kontrolam se je med obema vojnama zelo veliko ljudi premikalo tako po Evropi 
kot čez morja. Zanimivo pa je, da veliko več vemo o migracijah v 19. stoletju kot o migracijah v prvi polovici 
20. stoletja. Veliko vemo tudi o tem, kaj se je dogajalo po drugi svetovni vojni. Vmes je skoraj črna luknja. 
Kako je v tistem času deloval Trst?  
V Trstu so v času monarhije živeli ljudje iz celotne Evrope. Pa ne samo iz Evrope. Tam ste našli Maročane, 
Libanonce in Kitajce. V 18. stoletju so se na Dunaju odločili, da bo Trst glavno pristanišče. Marija Terezija je 
dala zgraditi celo novo mestno četrt, ki se še danes imenuje Terezijana. Pod Jožefom II. je Trst postal 
svobodno pristanišče. Dobil je tudi posebne pravice pri obravnavanju različnih verskih skupin. Tam je bila 
številna judovska skupnost, ki je imela posebne pravice. Ob njej so imeli še grško skupnost, Armenci so imeli 
v rokah trgovino z Balkanom in otomanskim imperijem. Zelo močna je bila skupnost srbskih trgovcev. Kako 
vplivni so bili, vidite po cerkvah, ki so jih pustili za seboj. Vsaka skupnost je zgradila veliko in razkošno 
cerkev. Migranti v Trstu niso bili člani revnih skupnosti. V Trst so prišli Švicarji, ki so odprli kavarne in 
pekarne. Riccardo Illy, ki je bil pred leti župan mesta in največji trgovec s kavo, je potomec Švicarjev. 
Presenetljivo močna je bila angleška skupnost. Pripeljala jih je družba Lloyd, ki je potrebovala mehanike za 
vzdrževanje ladijskih motorjev. Zato ste v Trstu imeli tudi anglikansko cerkev. Večina migrantov pa je prišla 
iz neposredne okolice. Prišli so Slovenci in Slovenke. Žensk ne smete pozabiti. Bile so močan del mestne in 
primestne ekonomije. Prišlo je tudi veliko Italijanov iz Kraljevine Italije. Slovenci in Italijani so bili 
najmočnejša skupnost. Bolj kot po izvoru so se razlikovali po statusu. V mestu je bil močan višji ekonomski 
razred. Mesto je imelo elitne in ljudske četrti in je bilo v resnici nekaj zelo posebnega. 
V čem je bila posebnost?  
Prav zdaj pripravljam raziskavo o porokah v Trstu v času monarhije. Tam so se ljudje res mešali med seboj. 
Če se je rimski katolik želel poročiti s protestantko, je potreboval posebno dovoljenje. Bilo je zelo težko. 
Razen v Trstu. Tam je bilo lažje. Uvedli so obliko civilne poroke. Na začetku predvsem za Jude, ki so se želeli 
poročiti z nekom, ki ni bil judovskega porekla. Kmalu pa je to začelo veljati za vse. Trst imamo zapisan kot 
kraj, v katerem so se začele civilne poroke. Porok med pripadniki različnih ver je bilo tam res zelo veliko. 
Drugod po monarhiji pa ne?  
Ne. Že Ljubljana je denimo veliko bolj konservativna. Najdete posamične primere, vendar nisem našla 
zapisa o nobenem duhovniku, ki bi bil pripravljen poročiti protestanta in katoličanko ali obratno. V arhivu 
magistrata pa sem našla zapis o duhovniku, ki je takšno poroko zavrnil. In to je bilo značilno za celotno 
monarhijo. Večina monarhije je bila katoliška, zelo konservativna in tradicionalistična. Poroka ni bila 
preprosta stvar in ločitev ni bilo. Prvi so jih leta 1906 uvedli Madžari v svojem delu monarhije. V Trstu pa so 
bile že veliko pred tem mogoče stvari, o katerih v drugih delih monarhije niso mogli niti sanjati. Zato so se 
ljudje tako radi selili v Trst. 

• Cerar s hrvaškim kolegom danes o zahodnem Balkanu. Agencije. Dnevnik, Ljubljana, 29. avgust 
2019 
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Slovenski in hrvaški zunanji minister sta se danes neformalno pogovarjala ob robu srečanja vodij 
diplomacij članic EU v finski prestolnici. Danes bo v ospredju zahodni Balkan. 
 

 
Slika: Zunanji ministri članic EU na neformalnem vrhu v Helsinkih. Foto: AP 
 
V Helsinskih se je danes začelo dvodnevno neformalno zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije. Ob 
robu srečanja sta se neformalno pogovarjala slovenski in hrvaški zunanji minister Miro Cerar in Gordan 
Grlić Radman. Po srečanju je zunanje ministrstvo sporočilo, da je beseda tekla o predsedovanju svetu 
Evropske unije (Hrvaška v prvi polovici leta 2020, Slovenija v drugi 2021) in o podpori obeh držav širitvi 
Evropske unije na države zahodnega Balkana. Cerar je tu omenil pomen vladavine prava tako za kandidatke 
kot za članice. »Sodelovanje v evropskem duhu, tudi med našima državama, pomeni spoštovanje evropskih 
vrednot in dogovorov, ki sta jih državi sprejeli,« je dejal po navedbah ministrstva, kar seveda pomeni poziv k 
spoštovanju arbitražne odločbe, kar uradni Zagreb zavrača. 
Za ta pogovor je bilo malce več zanimanja iz več razlogov. Hrvaški minister je nov na položaju, stiki med 
vodjami diplomacij obeh držav so zaradi spora o arbitraži postali redkejši, Grlić Radman pa je pred kratkim 
tudi razjezil slovensko zunanje ministrstvo. V intervjuju za hrvaško televizijo je namreč med drugim trdil, da 
je Cerar leta 2017 skoraj sprejel dvostransko rešitev arbitražnega spora, ki jo je predlagal hrvaški premier 
Andrej Plenković. Slovensko zunanje ministrstvo je trditve hrvaškega ministra takoj nato sistematično 
demantiralo kar po alinejah, Cerar pa je dejal, da zaradi teh trditev srečanje s hrvaškim kolegom v Helsinkih 
ne bo ne uradno ne delovno. 
Podpora pogovorom med Trumpom in Rohanijem, a pod pogojem 
Sicer pa so zunanji ministri danes veliko govorili o Iranu in položaju v Hormuški ožini. Šefica evropske 
diplomacije Federica Mogherini je podprla morebitne pogovore predsednikov ZDA in Irana Donalda Trumpa 
in Hasana Rohanija, a ob pogoju, da se obdrži veljavnost jedrskega sporazuma s Teheranom, ki ga skušajo 
evropske sopodpisnice obdržati pri življenju. Nič kaj dosti navdušenja pa ni med članicami EU za soudeležbo 
pri varovanju plovbe v Hormuški ožini. 
Danes so govorili tudi o kibernetičnih grožnjah in podnebju, danes pa bo v ospredju zahodni Balkan. 
Pogovorov v finski prestolnici se bodo udeležili tudi zunanji ministri držav v regiji. agencije 

• Na avstrijskih volitvah zmagoslavje Sebastiana Kurza in Zelenih. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 
29. september 2019  
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Ob več kot 75-odstotni volilni udeležbi so predčasne avstrijske parlamentarne volitve prinesle zmago 
ljudski stranki in Sebastianu Kurzu, Zelenim pa vrnitev v parlament. Svobodnjaki odhajajo v opozicijo, k 
temu pa se nagibajo tudi socialni demokrati. 
 
Premočna, nepričakovano prepričljiva zmaga ljudske stranke Sebastiana Kurza in zmagoslavna vrnitev 
Zelenih v parlament, iz katerega so izpadli pred dvema letoma, sta bistveni značilnosti današnjih predčasnih 
parlamentarnih volitev v Avstriji. Ljudska stranka (ÖVP) je tako dobila več kot 37 odstotkov glasov, dobrih 
pet odstotnih točk več kot pred dvema letoma in celih petnajst odstotkov več od socialnih demokratov 
(SPÖ). Ti so sicer lažje, ko je bilo pričakovati glede na ankete, ubranili drugo mesto, vendar le zato, ker je 
svobodnjakom (FPÖ) hudo spodrsnilo. Dobili so nepričakovano skromnih 16 odstotkov glasov, ravno še 
dovolj, da ostanejo tretji pred Zelenimi, ki so prav tako proti prevladujočim pričakovanjem prišli do 14 
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odstotkov glasov. Kot peta stranka so v parlament prišli še liberalci (Neos) s slabimi osmimi odstotki, 
medtem ko je Lista Petra Pilza (Jetzt) ostala pod parlamentarnim pragom. 
Hipoteke Ibize in drugih afer 
Kurz je v prvi izjavi po objavi začasnih delnih izidov napovedal, da se bodo o oblikovanju koalicije pogovarjali 
z vsemi parlamentarnimi strankami. Vendar so svobodnjaki, s katerimi je sodeloval v vladi, ki ji je bila maja 
po aferi Ibiza izglasovana nezaupnica, že napovedali odhod v opozicijo. Tako predsednik FPÖ Norbert Hofer 
kot nekdanji notranji minister Herbert Kickl, ki velja za drugega moža stranke, sta namreč izjavila, da v 
dobljeni podpori volilcev ne vidita mandata za delo v vladi, ampak v opoziciji. S precej stisnjenimi zobmi sta 
v odgovorih na novinarska vprašanja morala priznati še, da se bodo morali svobodnjaki znebiti vseh hipotek 
iz časov, ko jih je vodil Heinz-Christian Strache – poleg afere Ibiza gre pri tem še za številne osebne izdatke, 
ki si jih je Strache privoščil na račun stranke. 
Tudi socialni demokrati, ki so s slabimi 22 odstotki dosegli zgodovinsko najslabši rezultat, bodo v prihodnjih 
mesecih imeli veliko opravka sami s seboj. Predsednica Pamela Rendi-Wagner, ki je stranko prevzela pred 
dobrim letom, resda ni izključila razprave o morebitnih kadrovskih menjavah, možnost, da bi odstopila, pa 
je zavrnila. Glede morebitnega vstopa v vlado niti ona niti drugi funkcionarji stranke, ki so si danes upali 
pred mikrofone, niso povedali nič določnega. Očitno pa je precej razbita SPÖ v škripcih, kajti v opoziciji jo 
bodo svobodnjaki zanesljivo preglasili, v vladi pa se ne bo mogla regenerirati. 
Koalicija z Zelenimi? 
Poleg obeh omenjenih se Kurzevi ÖVP v parlamentu s 183 poslanci povsem računsko izide tudi koalicija z 
Zelenimi, s katerimi bi imeli skupno 97 sedežev. Zeleni pred volitvami načeloma sodelovanja v vladi niso 
zavračali, toda njihov predsednik Werner Kogler je v svoji prvi današnji izjavi menil, da lahko o tem 
razmišljajo le v primeru korenite spremembe vladnega programa v primerjavi s programom dosedanje 
koalicije. Poleg podnebnih in okoljskih vprašanj je izrecno omenil tudi socialna, saj se je kratkotrajna 
Kurzeva koalicija posvečala zlasti razbremenjevanju gospodarstva, ÖVP pa namerava glede na volilni 
program s tem očitno nadaljevati.  
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• Predstavlja slovenščina slovenskim podjetjem strošek? Ingrid Mager, Maja Šučur. Dnevnik, 
Ljubljana, 30. september 2019  

https://www.dnevnik.si/1042909612/kultura/splosno/predstavlja-slovenscina-slovenskim-podjetjem-
strosek  
Slovenščina, srčika narodne zavesti in identitete, skrb vzbujajoče izgublja svoj pomen na veliko področjih. 
V poslovnem svetu se komunicira le še globalno, slovenska podjetja in tudi tuja s sedežem v Sloveniji pa 
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vidijo vse manj smisla recimo tudi v tem, da bi svoje spletne strani sploh še imela v slovenščini. Ampak 
zakon o javni rabi slovenščine to zahteva. 
 

 
Slika: Zakon o javni rabi slovenščine določa, da govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih 
javnega življenja v državi, z izjemo rabe na območjih narodnih manjšin, poteka v slovenščini. A nekatere v 
Sloveniji registrirane gospodarske družbe bi imele spletne strani raje samo v angleščini. Foto: Tomaž 
Skale 
 
Ko je govor o kulturi in jeziku – recimo ob nedavnem evropskem dnevu jezikov, pa septembrskem 
mednarodnem dnevu pismenosti ali pa februarja ob mednarodnem dnevu maternega jezika in ob 
Prešernovem dnevu – se politika rada ponaša z velikimi besedami o pomenu slovenskega jezika. Toda če so 
zraven drugi interesi, denimo finančni, se nanj pogosto pozabi. To lahko sklepamo tudi iz podatka, da bi se 
gospodarske družbe, registrirane v Sloveniji, rade izognile uporabi slovenskega jezika na svojih spletnih 
straneh. Hitreje, bolj priročno in ceneje je namreč poslovati v globalnem, angleškem jeziku. 
Pritiski iz gospodarstva? 
A v Sloveniji registrirana podjetja k uporabi slovenščine zavezuje zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS). Ta 
določa, da govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v državi, z izjemo rabe na 
območjih narodnih manjšin, poteka v slovenščini; to velja denimo tako za javne prireditve kot za 
poimenovanja društev, navodila za uporabo prodajnih izdelkov in navodila zaposlenim za opravljanje dela. 
Da poslujejo v slovenskem jeziku, ko gre za objave na spletnih straneh, pa posledično velja tudi za slovenske 
gospodarske družbe, ki pretežno poslujejo v mednarodnem prostoru in ne (le) v Sloveniji. Kot tudi za tuje 
družbe, ki želijo svoje podjetje – menda tudi zaradi spodbud s subvencijami, ki jih vlada ponuja v sklopu 
akcijskega načrta Slovenija – dežela inovativnih zagonskih (startup) podjetij – registrirati v Sloveniji.  
Na gospodarskem ministrstvu priznavajo, da slovenski jezik na spletnih straneh očitno predstavlja določeno 
oviro, zato pravijo, da bodo preučili možnosti za spremembo zakonodaje. To ugotavlja tudi delovna skupina, 
ki je zadolžena za pripravo prej omenjenega akcijskega načrta. Startup skupnost jih je namreč opozorila, 
»da predstavlja oviro za podjetja oblikovanje celotnih spletnih strani v slovenskem jeziku, saj poslujejo 
predvsem na globalnem trgu in imajo oblikovane spletne strani v angleškem jeziku. Posledično smo se 
dogovorili, da pripravimo najprej oceno stanja na tem področju, ki ga bo preučilo ministrstvo za kulturo.« 
Dodatno oviro po mnenju startup skupnosti predstavlja uporaba slovenskega jezika tudi pri dajanju navodil 
za delo tujim delavcem. Predstavljajmo si denimo portugalskega programerja, ki sprejema slovenska 
navodila za delo v računalniškem servisu, ali poljsko trgovko, ki bo delala v sosednji veleblagovnici. Po 11. 
členu zakona o gospodarskih družbah mora namreč poslovodstvo zagotoviti, da sporazumevanje z delavci v 
družbi v zvezi z dajanjem navodil za njihovo delo, vodenjem postopkov, v katerih se odloča o njihovih 
pravicah, in sodelovanjem delavcev pri upravljanju poteka v slovenskem jeziku; na območjih italijanske ali 
madžarske narodne skupnosti pa tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. 
Podpora za prevodev tuje jezike 
Kako je lahko za podjetje, ki je registrirano v Sloveniji, strošek, če posluje v slovenskem jeziku? Na 
gospodarskem ministrstvu pojasnjujejo: »Priprava spletnih strani je za podjetje v vsakem primeru strošek. 
So pa novim podjetjem pri pripravi spletnih strani in spletnih trgovin na voljo tudi spodbude, recimo prek 
javnih pozivov za digitalni marketing. Če podjetje izdela in upravlja celostno podobo na spletni strani za tuje 
trge v vsaj dveh tujih jezikih, pa lahko prejme podporo SPIRIT Slovenija prek javnega razpisa za e-
poslovanje.«  
»V družbi Hit imamo osnovno spletno stran v slovenskem jeziku, ker pa naši gostje prihajajo iz sosednjih 
držav, je prevedena tudi v italijanski in nemški jezik, medtem ko je angleški jezik v turističnem sektorju 



seveda nuja,« nam je povedal Jure Boltar, koordinator v kabinetu uprave novogoriškega podjetja. 
»Podstrani za posamezne centre imajo tudi dodatne jezike glede na strukturo gostov, recimo spletna stran 
igralniško-zabaviščnega centra Perla je prevedena v kitajski jezik, spletna stran igralnice Fontana v Rogaški 
Slatini pa v ruskega. V družbi imamo zaposlene prevajalke, ki vsak dan prevajajo vse potrebne tekste tako za 
spletne strani kot za vso preostalo dokumentacijo.«  
Osnovno spletno stran v slovenščini imajo tudi v podjetju Mebor. »Ker pa smo prisotni na tržiščih po vsem 
svetu, jo prevajamo še v devet tujih jezikov. Pomagajo nam prevajalci, pa tudi naši zastopniki, še zlasti pri 
specifičnih strokovnih izrazih,« je povedala Alja Murovec. »Prevajanje seveda predstavlja tudi strošek, ki pa 
je neizogiben, če se podjetje želi predstaviti v dobri luči. Slab prevod pusti slab vtis ne glede na kakovost 
predstavljenih izdelkov.«  
Govorjenje o velikih stroških zaradi »prevajanja v slovenščino«, sploh če lastniki podjetja govorijo 
slovensko, je torej nekoliko pretirano. Bolj se zdi, da (mladi) slovenski podjetniki ne vidijo več smisla in 
nimajo potrebe po rabi slovenskega jezika in skrbi zanj, četudi je eden od njihovih ciljnih trgov tudi 
slovenski.  
Na ministrstvu za kulturo ne nameravajo spreminjati zakona o javni rabi slovenskega jezika, ne nazadnje je 
usklajen z evropskim pravnim redom, pravijo, interese z gospodarskega področja pa poznajo, »a jih ne 
razumemo kot pritiske«. Pobude, da bi se poseglo v 23. in 32. člen zakona o javni rabi slovenščine, ki med 
drugim določata rabo jezika na spletnih straneh slovenskih gospodarskih družb, »ne vplivajo na naše 
stališče, da je treba v prvi vrsti upoštevati 11. člen ustave«. Ta pa govori o tem, da je uradni jezik v Sloveniji 
slovenščina, torej so tudi podjetja, ki so registrirana v Sloveniji, dolžna ohranjati in razvijati slovenski jezik.  
 

 
Slika: Dr. Marko Stabej sociolingvist. Foto: Dnevnik 
 
Dr. Marko Stabej, sociolingvist: 
»Jezikovnopolitična prisila je skoraj zmeraj slaba stalna rešitev, marsikdaj pa je učinkovit kratko- ali 
srednjeročni ukrep. Če širša skupnost nekega jezika v neki vlogi noče uporabljati, jo k temu težko nenehno 
silijo pravni predpisi. Pri nas res marsikdo podcenjuje vlogo in pomen slovenščine, še zlasti takrat, ko je to 
zanj ceneje, ugodneje ali nasploh lagodneje. Take najdemo povsod, v glasbenem svetu, med prireditelji 
kongresov, v znanstvenih krogih, zato tudi podjetništvo nikakor ni izjema. Pravni predpis obvezne rabe 
slovenščine je lahko v teh primerih učinkovit spodbujevalnik. Seveda pa je bistveno učinkovitejša spodbuda 
rabe slovenščine želja in potreba kupcev in strank, ki se izrazi skozi zadovoljstvo ob ustrezni jezikovni rabi, 
pa tudi z izrecnimi protesti ob nezadovoljstvu z jezikovno izbiro ponudnika. Slovenščina tam, kjer je le zato, 
da je, ne pa zato, da bi jo kdo poslušal, bral, razumel (in se z njo izrazil), se dolgoročno ne bo obdržala kljub 
vsem mogočim predpisom.« 
»Problematična« člena zakona o javni rabi slovenščine 
Dva člena zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) sta tista, o katerih se že nekaj časa pogovarjajo predstavniki 
gospodarskega ministrstva, ministrstva za kulturo in po naših informacijah tudi Gospodarske zbornice 
Slovenije (na naše poizvedovanje sicer odgovarjajo, da do zdaj niso prejeli »negativnega inputa članov«, ki 
bi jih ta zakon omejeval pri poslovanju). Najbolj »problematičen« je 23. člen, ki določa spletno 
predstavljanje in oglaševanje v slovenščini, tuje jezike pa omenja zgolj kot dodatno možnost. Na 
gospodarskem ministrstvu bi podjetjem, ki delujejo pretežno zunaj Slovenije, raje omogočili možnost 
spletne predstavitve v tujem jeziku, v slovenščini pa bi bila obvezna le osnovna predstavitev. Predlagala pa 
se je tudi sprememba dela 32. člena, ki določa globo v primeru neupoštevanja 23. člena. 



• Bodo Slovenci iz Venezuele v obdobju repatriacije živeli v hostlih in župniščih? Meta Roglič, Aleš 
Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 30. september 2019 

https://www.dnevnik.si/1042909606/slovenija/bodo-slovenci-iz-venezuele-v-obdobju-repatriacije-ziveli-
v-hostlih-in-zupniscih  
Vlada naj bi danes obravnavala načrt za repatriacijo 55 Slovencev iz Venezuele, napoveduje minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik. Kaj konkretno prinaša načrt, ni hotel pojasniti. “Zadeve ne 
bom komentiral, dokler ne bo tako daleč, da bodo sedli na letalo in prišli sem,” pravi. 
 

 
Slika: Zaradi težkih razmer so pred dnevi pred venezuelskim parlamentom protestirali tudi šolniki. Svet 
Združenih narodov za človekove pravice je medtem potrdil preiskavo o domnevnih kršitvah človekovih 
pravic v Venezueli, vendar uradni Caracas s preiskovalci ne namerava sodelovati. (Foto: Reuters)  
 
Konec minulega tedna se je iztekel enomesečni rok, v katerem bi morala medresorska skupina, sestavljena 
iz predstavnikov sedmih ministrstev, pripraviti repatriacijski načrt za 55 Slovencev iz Venezuele, ki so izrazili 
interes za vrnitev v domovino. »Sledimo 5. členu ustave, ki nas zavezuje, da moramo za njih poskrbeti,« 
nam je v petek dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik. Po njegovih besedah so 
rešitve za repatriacijo pripravljene in jih bo danes predstavil vladi, kaj več pa ni želel razkriti. Svojo 
redkobesednost je utemeljil s prakso Hrvaške, Češke in Madžarske, ki da so repatriacijo več kot 2000 svojih 
državljanov iz Venezuele izpeljale v popolni tajnosti. »Javnost je bila obveščena šele, ko so prispeli v 
domovino. Če mi začnemo z obveščanjem, se bodo govorice vztrajno širile. Zadeve ne bom komentiral, 
dokler ne bo tako daleč, da bodo Slovenci iz Venezuele sedli na letalo in prišli sem,« je dejal Česnik. 
 

 
Slika: Če mi začnemo z obveščanjem, se bodo govorice širile sem in tja. Zadeve ne bom komentiral, 
dokler ne bo tako daleč, da bodo Slovenci iz Venezuele sedli na letalo in prišli sem. Foto: Peter Česnik, 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu 
 
Med pripravami repatriacijskega načrta je po naših informacijah prihajalo do številnih dilem: kako bodo 
prispeli v Slovenijo, kako jim nakazati denar za letalske karte, kje jih nastaniti, kako poskrbeti za njihovo 
zaposlitev… Naši sogovorniki z različnih ministrstev, ki so seznanjeni s potekom priprav, ocenjujejo, da je 
zadeva še vedno premalo premišljena in da odgovorov na mnoga vprašanja še ni. To naj bi bilo razvidno 
tudi iz pisma, ki ga je urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki vodi aktivnosti medresorske skupine za 
repatriacijo Slovencev iz Venezuele, poslal zainteresiranim za vrnitev v domovino. »V pismu so izpostavljene 
dileme, ki so sicer resne, a jih mora rešiti naša država, ne pa da z njimi obremenjujemo Slovence v 
Venezueli. Če bi sam prejel takšen dopis, bi resno podvomil, da bo Slovenija našla ustrezne rešitve,« nam je 
dejal sogovornik z enega od ministrstev, ki pa ni želel biti imenovan.  
Prošnja za razumevanje 
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Česnikov urad na začetku šest strani dolgega pisma Slovence v Venezueli prosi za potrpljenje, saj je treba 
najti veliko odgovorov na vprašanja, s katerimi doslej naša država ni bila soočena. »Povsem vas razumemo, 
da bi si želeli čim prej priti v Slovenijo, kljub temu pa vas prosimo za razumevanje, da je postopek 
repatriacije zelo zapleten, pripraviti je treba zelo veliko stvari, zato traja nekaj časa.«  
Sledi pojasnilo, da morajo prosilci k prošnji priložiti čim več dokumentacije: dokazila o slovenskem 
državljanstvu oziroma o tem, da so slovenskega rodu, potrdilo o aktivnostih v kakšnem slovenskem društvu 
v Venezueli, potrdilo o nekaznovanju, dokazilo o poročenosti ali o daljši zunajzakonski skupnosti… Pismo 
Česnikovega urada s priloženim posebnim obrazcem so prosilci za repatriacijo v Venezueli prejeli v četrtek. 
Če želijo biti obravnavani v prvem krogu, morajo izpolnjeni obrazec z vso potrebno dokumentacijo v 
Slovenijo poslati v tednu dni. 
Želja za dobro počutje v Sloveniji 
V pismu so navedene tudi pravice, ki jih bodo repatriirane osebe imele največ 15 mesecev. Te se bodo 
razlikovale med tistimi, ki so slovenskega rodu, in ožjimi družinskimi člani, ki niso slovenskega rodu, ampak 
se bodo v Sloveniji pridružili sorodnikom s statusom repatriiranca.  
Konkretna višina denarne in druge pomoči bo določena za vsakega posebej po prihodu v Slovenijo. Odvisna 
bo od posameznikovega materialnega statusa, dohodkov, velikosti družine, prostora prebivanja ter drugih 
dejavnikov. »V vsakem primeru bo to le pomoč, ki vam bo omogočala preprosto preživetje. Z delom boste 
seveda lahko sami poskrbeli za izboljšanje vašega materialnega statusa in lagodnejše življenje,« so zapisali 
na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Če osebe, ki bodo prišle v Slovenijo, ne bodo imele možnosti bivanja pri sorodnikih, bodo dobile nastanitev 
v prostorih, ki jim jih bo ponudila država ali nevladne ustanove. Kje se ti nahajajo, v pismu ni zapisano, je pa 
navedeno, da bodo »lokacije zelo verjetno na nižji ravni kot vaša sedanja domovanja«. »Pričakujemo, da bo 
nastanitev možna v mladinskih hotelih, študentskih domovih, župniščih… Kadar koli boste seveda lahko 
našli boljše možnosti (sorodniki, lasten najem…).« 
»Slovenija vam želi po svojih najboljših močeh pomagati. Če se odločite za repatriacijo, si želimo, da bi se v 
Sloveniji dobro počutili, čim prej našli službo in postali enakopraven del slovenske družbe,« sklene urad za 
Slovence v zamejstvu in po svetu.  
Želijo pomagati pri iskanju zaposlitve 
Po 15 mesecih, kolikor traja obdobje repatriacije, si bodo morali Slovenci iz Venezuele, ki se bodo vrnili v 
domovino, urediti zaposlitev ali najti drug vir dohodka. »Pri tem vam bo država pomagala v okviru danih 
možnosti,« so v pismu zapisali na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pomagati pa ni pripravljena 
zgolj država. Na nas se je denimo obrnila ena od agencij, ki posredujejo med iskalci zaposlitev in delodajalci. 
Tilen Prah iz agencije Kariera je zagotovil, da je Slovencem iz Venezuele pripravljen pomagati najti delovno 
mesto pri nas. 

• Število prebivalcev Slovenije povečujejo tujci – med 10 novimi zaposlenimi je kar sedem tujcev. 
Igor Dernovšek. Dnevnik, Ljubljana, 30. september 2019  

https://www.dnevnik.si/1042909607/slovenija/stevilo-prebivalcev-slovenije-povecujejo-tujci-med-10-
novimi-zaposlenimi-je-kar-sedem-tujcev  
V Slovenijo se je lani priselilo 24.100 tujcev, kar je največ po letu 2009. Podoben trend se nadaljuje tudi 
letos, v prihodnje pa naj bi se zaradi ohlajanja gospodarstva nekoliko umiril. Pomanjkanje delovne sile in 
višje plače so ob slabših pogojih za zaposlitev v tujini zmanjšali tudi število izselitev slovenskih 
državljanov. 
 
V Sloveniji je bilo po zadnjih podatkih (1. aprila letos) 2.084.301 prebivalcev ali dobrih 17.000 več kot aprila 
2018 in približno 55.000 več kot pred desetimi leti. Porast prebivalstva ni povezan z večjo rodnostjo (lani se 
je v Sloveniji rodilo 19.585 oseb, kar je najmanj v zadnjem desetletju) ali vračanjem slovenskih državljanov v 
domovino, pač pa z vse večjim številom tujcev. Še zlasti iz držav nekdanje Jugoslavije, ki imajo med tujimi 
državljani v Sloveniji kar 77-odstotni delež. 
Medtem ko se je število slovenskih državljanov v zadnjem desetletju zmanjšalo za okoli 20.000, se je število 
priseljenih tujcev skoraj podvojilo, s 77.000 na dobrih 143.000. Po velikem priseljevanju med letoma 2007 
in 2009, ko se je v Slovenijo v povprečju priselilo med 27.000 in 28.000 tujih državljanov na leto, je sledilo 
obdobje krize, ki je število priselitev za več let znižalo med 10.000 in 12.000 na leto. Priselitve so začele 
znova rasti po letu 2016 in dosegle nov vrh lani, ko je v Slovenijo prišlo 24.100 tujcev (49 odstotkov iz BiH) 
ali 8500 več kot leto prej. 
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Število odselitev se zmanjšuje 
Za lansko leto pa ni značilno le veliko povečanje števila tujcev, ampak tudi močan upad selitev v tujino. Iz 
Slovenije se je lani odselilo 13.500 oseb (od tega okoli 6600 slovenskih in 6900 tujih državljanov), kar je 
4000 manj kot leto prej in najmanj od leta 2013. Še zlasti izrazito se je znižalo število izseljenih slovenskih 
državljanov: v primerjavi z letom 2017 za skoraj tretjino. Selitveni prirast, ki kaže razliko med priseljenimi in 
odseljenimi, je lani znašal 15.000 oseb, največ po letu 2008.  
Enak trend se nadaljuje letos. Na nadaljnji porast priseljevanja tujcev kažejo tudi soglasja k enotnemu 
dovoljenju za prebivanje in delo, ki jih izdaja zavod za zaposlovanje. Medtem ko jih je bilo lani v vsem letu 
izdanih okoli 20.900, jih je bilo letos do konca avgusta že več kot 18.200.  
Večina tujcev prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije 
Če imajo tujci med vsemi prebivalci Slovenije 6,9-odstotni delež, pa je ta še bistveno višji med delovno 
aktivnimi. Po občutnem padcu v času krize med letoma 2008 in 2013, ko se je število zaposlenih tujih 
državljanov znižalo z dobrih 68.000 na 50.000, se je to do konca lanskega leta povečalo na skoraj 90.000, s 
čimer je njihov delež presegel deset odstotkov (10,4 odstotka). V letu 2017 se je število tujih delavcev 
povečalo za nekaj več kot 11.000, lani za več kot 17.000. 
Med zaposlenimi tujci je bila konec lanskega leta polovica (okoli 44.500) državljanov BiH, sledijo državljani 
Srbije (11.400) in Kosova (okoli 7000). Državljanov EU je bilo 15.400, od tega polovica Hrvatov, okoli 2700 je 
Bolgarov in 1850 Italijanov. Po podatkih za leto 2017 je 27 odstotkov tujcev našlo delo v dejavnosti prometa 
in skladiščenja, 23 odstotkov v gradbeništvu in 17 odstotkov v predelovalnih dejavnostih. 
Med novozaposlenimi kar 70 odstotkov tujcev 
Po oceni Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) razlog za povečevanje zaposlovanja tujih 
delavcev tiči v vse večjem pomanjkanju ustrezne delovne sile (o tovrstnih težavah poroča kar polovica 
delodajalcev), ki je posledica demografskih sprememb in zmanjševanja števila prebivalstva v najbolj 
aktivnem obdobju (20–64 let). Zato tudi ob nekoliko nižji gospodarski rasti predvidevajo, da se bo število 
tujih delavcev v prihodnje še povečevalo.  
S pomanjkanjem delovne sile je po oceni Umarja povezano tudi zmanjšanje števila odselitev slovenskih 
državljanov v tujino. »Razmere za zaposlitev so v Sloveniji v zadnjih letih zelo ugodne, rekordno nizki 
brezposelnosti in velikemu povpraševanju po delavcih pa sledijo tudi plače,« pravijo. Na ministrstvu za delo 
dodajajo, da imajo ugodna gibanja na trgu dela vpliv zlasti na mlade, ki se najpogosteje odločajo za izselitev. 
Število brezposelnih, mlajših od 30 let, se je avgusta na letni ravni znižalo za devet odstotkov, iskalcev prve 
zaposlitve pa za 17 odstotkov, kar pomeni, da se je po koncu izobraževanja neposredno zaposlila skoraj 
petina več mladih kot lani.  
Za zmanjšanje odselitev krivo tudi ohlajanje gospodarstva  
Janez Malačič, strokovnjak za demografijo na ljubljanski ekonomski fakulteti, in direktor zaposlovalne 
agencije Kariera Tilen Prah ocenjujeta, da je zmanjšanje odselitev iz Slovenije tudi posledica ohlajanja 
gospodarstva in splošne negotovosti v zahodni Evropi. »Migracijski tokovi sledijo povpraševanju,« 
pojasnjuje Malačič, Prah pa dodaja, da zmanjšanje naročil, zlasti v avtomobilski industriji in v logistiki, v 
Nemčiji že znižuje število agencijskih delavcev in tudi zaposlenih. 
Tako kot Umar tudi direktor agencije Kariera opozarja, da bodo na slovenski trg dela vse močneje vplivala 
neugodna demografska gibanja. »Naravni prirast zaradi zniževanja števila rojstev in vse večjega števila 
upokojitev ne bo mogel pokriti potreb po delovni sili, zato bo tudi v prihodnje treba računati na kakšnih 
20.000 priselitev tujcev na leto,« pravi Prah. Da bi tak selitveni prirast zagotovili, bi po mnenju Umarja 
potrebovali oblikovanje ter izvajanje ustrezne migracijske in integracijske politike ter koordiniranih 
pristopov za privabljanje tujih delavcev in spodbujanje vračanja odseljenih državljanov.  
 



 
Foto: Dnevnik 
 

 
Foto: Dnevnik 
 

• Dolga in ovinkasta pot. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 30. september 2019 
https://www.dnevnik.si/1042909632/mnenja/komentarji/dolga-in-ovinkasta-pot  
Da bo ljudska stranka Sebastiana Kurza, pred dvema letoma iz črne prebarvana v turkizno, premočno 
dobila predčasne avstrijske parlamentarne volitve, je bilo mogoče pričakovati. Ne zgolj zaradi anket, 
pravzaprav sploh ne zaradi njih, pač pa v prvi vrsti zato, ker v bistvu nobena druga večja stranka svojega 
prvega moža ali prve dame niti ni ponujala za mandatarski položaj. Socialni demokrati s Pamelo Rendi-
Wagner na čelu pravzaprav do konca kampanje niso jasno povedali, ali je njihov program vladni ali 
opozicijski, svobodnjaki Norberta Hoferja pa so se vnaprej zadovoljili z vlogo drugega, torej ponovitev 
koalicije pod Kurzevim vodstvom. 
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Je pa presenečenje, s kakšnim dosežkom – in kolikšno razliko – je ljudska stranka zmagala. Verjetno niti Kurz 
sam ni upal na celih petnajst odstotnih točk prednosti pred drugouvrščenimi socialdemokrati. Pa tudi 
drugih presenečenj ni manjkalo, med njimi sta največji gotovo pravcati polom svobodnjakov na eni strani in 
po dvoletni odsotnosti naravnost zmagoslavna vrnitev Zelenih v poslanske klopi z najboljšim volilnim 
dosežkom v zgodovini na drugi. Vse to ni samo precej nepričakovano zakoličilo okvirov za koalicijska 
pogajanja, pač pa tudi nasploh krepko premešalo avstrijske politične karte. 
Prva splošna ugotovitev, ki jo je mogoče izluščiti iz volilnih izidov, je, da so avstrijski volilci negativno ocenili 
sodelovanje svobodnjakov v vladi. To je najbrž predvsem posledica afere Ibiza in nekaterih podobnih 
primerov »zelo širokega« svobodnjaškega razumevanja javnega interesa, davkoplačevalskih sredstev in 
nezdružljivosti določenih funkcij, a tudi spoznanja precejšnjega števila volilcev, da lahko v določenih delih 
zelo podobno politiko (od razbremenitve gospodarstva do migrantske politike) dobijo s Kurzem brez 
»nepotrebnih« ekscesov, ki jih prinašajo svobodnjaki. Hkrati slednje pomeni, da volilci Kurza niso kaznovali 
za to, da je pred dvema letoma svobodnjake povabil v vlado in z njimi sestavil koalicijo, pač pa so ga kot 
nekakšno žrtev celo nagradili. 
Druga splošna ugotovitev je, da so avstrijski socialdemokrati po vzoru nemških programsko in kadrovsko 
povsem »izpraznjeni«, levosredinski prostor pa so – spet podobno kot v Nemčiji – zasedli Zeleni, ki jim je 
poleg razmeroma javnega in preprostega programa in dobrih televizijskih nastopov Wernerja Koglerja 
glasove prinesla tudi, skrajno poenostavljeno rečeno, Greta Thunberg. 
Zaradi obojega bo imel zdaj zmagovalec volitev pri sestavljanju koalicije eno skrb manj in eno več. 
Svobodnjakom, ki so se izkazali za neprijetnega in – zelo pomembno za samovšečnega Kurza – v evropskih 
krogih v glavnem slabo sprejetega partnerja, se bo lahko odpovedal, navsezadnje so včeraj sami napovedali 
odhod v opozicijo. Toda oba druga možna partnerja, socialni demokrati in Zeleni, sta programsko slabo 
združljiva z ljudsko stranko in tudi sicer v morebitnih pogovorih ne bi bila tako prilagodljiva kot svobodnjaki. 
In ker se Kurz in Rendi-Wagnerjeva (ki bo vsaj kratkoročno kljub zgodovinsko najslabšemu dosežku socialnih 
demokratov ostala predsednica) poleg tega osebno ne moreta, socialni demokrati pa potrebujejo mir za 
»celjenje ran«, mu utegnejo na koncu ostati le Zeleni. 
Koalicija z njimi bi bila za Avstrijo premierna, pot do nje pa zanesljivo ne bo ne kratka in ne ravna. Zelenim 
je uspešna vrnitev povrnila samozavest, in čeprav so že med kampanjo dali vedeti, da povabila na 
koalicijska pogajanja ne bi zavrnili, bodo pri nekaterih svojih programskih točkah nepopustljivi. Hkrati pa so 
že včerajšnji prvi povolilni komentarji pokazali, da mora Kurz računati s precejšnjim pritiskom javnosti, da 
koalicijo sestavi prav z njimi. Po včerajšnji presenetljivi zmagi je tako Sebastian Kurz pravzaprav obsojen na 
naslednji uspeh.  

• V prihodnjem sklicu parlamenta na Dunaju tudi Slovenka.  STA. Dnevnik, Ljubljana,  30.09.2019  
https://www.dnevnik.si/kartica/1042909669  
V novem sklicu avstrijskega parlamenta bo tudi koroška Slovenka Olga Voglauer, predsednica Zelenih 
avstrijske Koroške. To je po ocenah predstavnikov manjšinskih organizacij dobra novica za slovensko 
manjšino, upajo pa tudi, da bodo Zeleni z zmagovalno ljudsko stranko (ÖVP) lahko oblikovali vladno 
koalicijo. Sta 

• Razgreto ozračje ob obletnici referenduma. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 30. september 2019 
https://www.dnevnik.si/1042909599/svet/razgreto-ozracje-ob-obletnici-referenduma  
V Kataloniji se je v zadnjih dneh tudi z aretacijo osumljencev, ki naj bi pripravljali različne akcije, 
stopnjevala napetost pred jutrišnjo obletnico referenduma o neodvisnosti. 
Katalonski politični prostor se vnovič nevarno pregreva zaradi vrste dogodkov: aretacije pripadnikov 
skrajnih nacionalističnih skupin minuli ponedeljek, jutrišnje druge obletnice referenduma o samostojnosti in 
v naslednjih dneh pričakovanega izreka sodbe katalonskim politikom, odgovornim za njegovo izvedbo. Vse 
to se dogaja v ozračju kampanje za predčasne španske parlamentarne volitve, ki bodo 10. novembra. 
Minuli četrtek je preiskovalni sodnik nacionalnega kazenskega in upravnega sodišča Manuel Garcia 
Castellon odredil pripor za sedem Kataloncev, osumljenih kaznivih dejanj terorizma, posedovanja eksploziva 
in sabotaž. Gre za pripadnike ekipe za tehnični odziv skrajne nacionalistične skupine za neodvisnost 
Katalonije, Odbora za obrambo republike (CDR). Aretirali so jih prejšnji ponedeljek v obsežni raciji, ki jo je v 
več katalonskih mestih izvedel španski militarizirani policijski korpus Guardia civil. Na podlagi njegovih 
zbranih obveščevalnih podatkov obstaja »gotovost«, da so pripravljali nasilne akcije v bližnji prihodnosti. 
Rečeno je bilo, da so med racijo, izvedeno v popolni tajnosti v šestih katalonskih mestih, v kateri je 
sodelovalo več kot 500 španskih agentov, zasegli večje količine različnih eksplozivnih sredstev. Našli naj bi 
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tudi načrte in fotografske posnetke policijskih postaj in drugih objektov. Aretirane so še isti dan pripeljali v 
Madrid, kjer naj bi dva med zaslišanjem priznala, da sta sodelovala pri nakupu omenjenih kemičnih snovi in 
da je bil namen izdelati eksploziv. Po njunem pričevanju so ga nameravali uporabiti v različnih operacijah, 
da bi opozorili na drugo obletnico referenduma o neodvisnosti, izvedenega 1. oktobra 2017, ki ga je 
špansko ustavno sodišče tedaj razveljavilo. Španski mediji so v soboto poročali, da je eden od priprtih 
priznal, da se je srečal s katalonskim predsednikom Quimom Torro. Drugi pa naj bi sodniku povedal, da bi 
po njegovem vedenju Torra skupini olajšal vstop v katalonski parlament, kjer so nameravali jutri uprizoriti 
njegovo zavzetje, kar je katalonska vlada nemudoma zanikala. 
Po aretacijah se je v Barceloni in drugih katalonskih krajih zvrstilo več protestnih shodov z zahtevo po 
izpustitvi priprtih. 
Legitimacija neposlušnosti 
Z novico o odločitvi sodnika, da se aretirane obtoži terorizma, so bili poslanci v katalonskem parlamentu 
seznanjeni med potekom razširjene seje. Predstavniki levičarske nacionalistične stranke CUP so zahtevali 
takojšnjo prekinitev seje, Torra in drugi nacionalistični poslanci pa so vstali in glasno pozivali, naj se priprte 
takoj izpusti na »svobodo«. Sledila je pravcata zmeda in seja je bila naposled prekinjena. 
Pred tem so sprejeli vrsto resolucij, od katerih so tri ali štiri za špansko vlado nesprejemljive, zato je ta 
napovedala, da bo vložila pritožbo pri ustavnem sodišču. Na pobudo CUP in z glasovi poslancev Skupaj za 
Katalonijo (JxCat) ter Republikanske levice (ERC) so med drugim zahtevali, naj španski policijski korpus 
Guardia civil nemudoma zapusti Katalonijo, ker da se je izkazal za »politično policijo«. 
Katalonski parlament je z 69 glasovi za in 25 proti sprejel tudi resolucijo o »legitimnosti civilne in 
institucionalne neposlušnosti kot instrumenta za zaščito državljanskih, političnih in socialnih pravic«. V 
besedilu je navedeno, da je katalonski parlament popolnoma suveren organ in da zavrača »nedemokratična 
vsiljevanja s strani španskih institucij, posebej ustavnega in vrhovnega sodišča«. Vlada v Madridu se je na to 
odzvala s sporočilom, da za zdaj ne bo uporabila 155. člena ustave, ki pomeni suspenz avtonomne 
katalonske vlade, kar zahtevajo španske desne stranke, a da to še ne pomeni, da do tega ne bo prišlo, če 
bodo katalonski nacionalisti kršili španske zakone in ustavo.  

• Nekdanji vodja avstrijskih svobodnjakov Strache se umika iz politike. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
01.10.2019  

https://www.dnevnik.si/iskalnik?timespan=brez-
omejitve&date_begin=&date_end=&edition=None&author_name=&tags=&q=strache  
Nekdanji vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in nekdanji vicekancler Heinz-Christian Strache je dva dneva 
po neuspehu svoje stranke na parlamentarnih volitvah naznanil, da končuje politično kariero, članstvo v 
FPÖ pa bo zamrznil. Kot je pojasnil, želi s tem preprečiti nadaljnjo škodo stranki. Kot je na novinarski 
konferenci na Dunaju pojasnil 50-letni politik, tudi zaradi zaščite svoje družine ne želi nobenih političnih 
funkcij več. Hoče tudi preprečiti novo škodo, ki bo jo lahko utrpeli svobodnjaki, in razkol v stranki. 
Pomembno je, da FPÖ ostane pomemben dejavnik v avstrijski politiki, je dejal. sta 

• Avstrija po volitvah: Heinz-Christian Strache odšel v politični pokoj. Vojislav Flegar. Dnevnik, 
Ljubljana, 1. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042909840/svet/avstrija-po-volitvah-heinzchristian-strache-odsel-v-politicni-
pokoj-  
Z današnjim prostovoljnim umikom Heinz-Christiana Stracheja iz politike so se avstrijski nacionalpopulisti 
za zdaj izognili nevarnosti razkola, toda znotrajstrankarsko razčiščevanje se po polomu na nedeljskih 
predčasnih volitvah še ne bo končalo tako kmalu. 
Z današnjim dnem se odpovedujem sleherni politični dejavnosti in se ne bom potegoval za nobeno politično 
funkcijo več, je danes dopoldne s kratko izjavo za javnost dolgoletni predsednik avstrijskih svobodnjakov 
(FPÖ) Heinz-Christian Strache napovedal svojo politično upokojitev. Strache je tako potegnil politično črto 
pod vrsto svojih afer. Zaradi prve med njimi, afere Ibiza, je kot predsednik stranke in avstrijski podkancler 
spomladi moral odstopiti, nato pa je razpadla še vladna koalicija med FPÖ in ljudsko stranko (ÖVP) 
Sebastiana Kurza.  
Predčasne volitve, ki jih je s tem izzval Strache, so se v nedeljo za avstrijske nacionalpopuliste končale s 
polomom, saj so s 16 odstotki glasov v primerjavi z volitvami pred dvema letoma izgubili celih deset 
odstotnih točk. Spet predvsem zaradi Stracheja oziroma njegovega življenja na račun stranke, saj je v 
ključnih dneh kampanje prišlo na dan, da je od dunajske deželne organizacije stranke dolga leta dobival za 
več kot 10.000 evrov »priboljška« na mesec, povrhu pa še 2500 evrov za stanovanje. 
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Strah pred razkolom 
Če se je vodstvo FPÖ z novim predsednikom stranke Norbertom Hoferjem pred volitvami iz deloma 
razumljivih razlogov komentarjem na ta razkritja še izogibalo, je bilo od nedelje zvečer jasno, da se bo 
naposled treba odločiti, kaj z nekdanjim predsednikom. A če držijo govorice, ki so v ponedeljek krožile v 
dunajskem političnem zakulisju, prave volje za izključitev Stracheja iz stranke ni bilo. Tveganje, da bi utegnil 
Strache ustanoviti svojo listo in na dunajskih deželnih volitvah prihodnje leto konkurirati FPÖ ter povzročiti 
razkol stranke, v kateri ima še vedno veliko lojalnih privržencev, se je mnogim zdelo preveliko.  
Ne ravno pričakovan prostovoljni popolni politični umik (brez izstopa iz stranke, a z zamrznjenim članstvom) 
je zato prav tisto, kar je Hoferjevo vodstvo potrebovalo, in četudi morda držijo Strachejeva zagotovila, da se 
o tem z nikomer iz FPÖ ni pogovarjal, je v ozadju verjetno vsaj ponudba kupčije: jaz se umaknem, vi pa ne 
boste brskali naprej po denarju, ki sem ga dobil od stranke, sploh pa ne zahtevali odškodnine. Morebitne 
kazenske odgovornosti za poneverbo (preiskava tožilstva poteka) Stracheja to ne bo odvezalo, a bi mu 
prihranilo denarne skrbi, stranki pa javno pranje umazanega perila. 
Možna tudi manjšinska vlada 
Za zmagovalca nedeljskih volitev in verjetnega mandatarja za sestavo nove vlade svobodnjaško 
znotrajstrankarsko razčiščevanje, ki ga še ne bo tako kmalu konec, pomeni, da bodo njegovi pogovori s 
Hoferjem o morebitnem ponovnem sodelovanju v vladi predvsem vljudnostni. Ne glede na to, koliko 
volilcev tako ÖVP kot FPÖ si želi nove koalicije med strankama (v obeh primerih več kot polovica), koliko sta 
si programa strank podobna (v treh četrtinah) in da je vodstvo ljudske stranke danes potrdilo, da bo 
posvetovalni krog pogovorov o sodelovanju opravilo z vsemi strankami, so svobodnjaki zdaj preprosto 
»funkcionalno« nesposobni za delo v vladi. Premočnemu zmagovalcu ostajata dve »pravi« in ena zasilna 
opcija: socialni demokrati (SPÖ) in Zeleni ter – manjšinska vlada. Kdaj naj bi se začeli prvi posvetovalni 
pogovori, še ni znano, gotovo je le, da predsednik republike Alexander Van der Bellen pred četrtkom, ko 
bodo objavljeni uradni izidi volitev, Kurzu mandata za sestavo vlade ne bo zaupal.  

• Na Lezbosu protesti migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 1. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042909802/kronika/na-lezbosu-protesti-migrantov  
Na grškem otoku Lezbos je danes več sto migrantov, večinoma žensk in otrok, protestiralo proti 
razmeram, v katerih so prisiljeni bivati. Grška vlada je dva dni po požaru v tamkajšnjem registracijskem 
centru Moria v skladu s ponedeljkovo odločitvijo na celino preselila prvih 215 ljudi, a tamkaj živeči so 
terjali dodatne selitve. 
 
V Morii, ki je največje taborišče za begunce in migrante v Evropi, je v nedeljo izbruhnil požar, ki je nato 
sprožil nemire med jeznimi migranti. V požaru naj bi življenje izgubila ženska in otrok, 17 ljudi je bilo 
ranjenih. 
To taborišče je namenjeno sprejemu največ 3000 ljudi, a jih je tam od prejšnjega tedna nameščenih že okoli 
13.000. Več kot 40 odstotkov med njimi naj bi bilo otrok. 
Zaradi razmer, v katerih so v tem taborišču prisiljeni bivati, je danes na Lezbosu protestiralo kakih 1500 
migrantov, večinoma žensk in otrok ter starejših. Zahtevali so takojšen odhod z otoka in boljše bivanjske 
razmere, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedla policija. 
Grška vlada je po požaru v taborišču v ponedeljek sprejela izredno odločitev, da migrante z Lezbosa preseli 
na celino in tako izboljša tamkajšnje razmere. Odločitev se nanaša predvsem na družine z otroki in bolne. 
Danes so jih na celino prepeljali 215. 
Pospešili bodo azilne postopke 
Atene so sicer odločile tudi, da bodo pospešili azilne postopke in do konca leta 2020 v Turčijo vrnili 10.000 
migrantov. Cilj naj bi bil posamičen azilni postopek izpeljati v treh mesecev, prihodnji teden naj bi tudi 
spremenili azilno zakonodajo. To mora sicer potrditi še parlament. Zaposlili naj bi tudi dodatno osebje za 
obdelavo prošenj za azil. Atene so poleg tega že v ponedeljek okrepile patrulje obalne straže v Egejskem 
morju. 
Celoten grški načrti bi sicer po ocenah analitikov lahko padel v vodo, saj Turčija migrantom ne preprečuje 
odhoda s svojih tal. Zaradi tega bo v Ankaro na pogovore s turškim notranjim ministrom Süleimanom 
Soylujem v četrtek odpotoval za migracije pristojni grški minister Jorgos Kumucakos, prav tako bodo v 
Ankari v četrtek francoski in nemški notranji minister, Horst Seehofer in Christoph Castaner, ter evropski 
komisar za migracije Dimitrisa Avramopulosa. V petek bodo nato odpotovali še v Atene. 
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Na grški otokih na vzhodu Egejskega morja je trenutno 30.000 migrantov, medtem ko jih je bilo še aprila 
14.000. Gre za najvišjo številko po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o migrantih. Tamkajšnji 
registracijski centri so namenjeni za sprejem manj kot 7000 ljudi. 
Visoki komisariat ZN za begunce je danes v Ženevi Grčijo pozval, naj migrante zaradi slabih razmer, v katerih 
bivajo, hitro preseli na celino. Morio pa je danes obiskala delegacija francoske podružnice človekoljubne 
organizacije Oxfam, ki je tamkajšnje razmere označila za izjemno slabe. 

• Pretanjen občutek za poetiko vsakdanjega. Tina Poglajen. Dnevnik, Ljubljana, 2. oktober 2019  
https://www.dnevnik.si/1042909818/kultura/film/pretanjen-obcutek-za-poetiko-vsakdanjega  
Matjaž Ivanišin se je z dokumentarnimi filmi že od vsega začetka svojega filmskega ustvarjanja vzpostavil 
kot samosvoj avtor, ki poetiko išče v nepričakovanih, vsakdanjih prizorih, pa tudi kot avtor, ki izstopa po 
zavezanosti filmskemu mediju v njegovi klasični obliki – tako v smislu filmskega traku kot poudarka na 
vizualnem. 
 
Na 16-milimetrski filmski trak posneti Oroslan, ki je svetovno premiero doživel poleti v Locarnu, danes pa 
prihaja v redno kinematografsko distribucijo, ohranja Ivanišinov značilni avtorski izraz, a hkrati vpeljuje tudi 
nove elemente. Film temelji na kratki zgodbi Zdravka Duše, a je njegov naslovni lik – Oroslan – zgolj 
izhodišče za tisto, kar zanima Ivanišina: ljudje, kraji, kjer živijo in njihove posebnosti, ki njihove portrete 
naredijo za vesele in melanholične hkrati. 
V dokumentarnem filmu Playing Men je takšne »skupinske portrete« snemal v povezavi s konceptom igre, 
manj pa v navezavi na določeno geografsko lokacijo, z Oroslanom pa se preseli v Porabje, kjer živijo 
pripadniki slovenske manjšine na Madžarskem. Oroslan je mrtev že v uvodnih prizorih – in Ivanišin skozi 
razburjen odziv vaščanov in vaščank spet izkaže odličen občutek za vizualni humor – v preostanku filma pa 
ponovno zaživi skozi njihove pripovedi in spomine. Ti pa več kot o njegovem življenju pravzaprav povedo o 
njih samih. 
V osrednjem prizoru filma za mizo sedita Oroslanov brat – igra ga Milivoj Roš, dobitnik letošnje portoroške 
vesne za najboljšega stranskega igralca –, ki sogovorniku (Dejan Spasić) pripoveduje o ljudeh, ki jih je 
poznal in so umrli. Med njimi je tudi Oroslan; zdaj o tistem, kar smo uvodoma le videli, tudi slišimo. Morda 
je ta prizor še najšibkejši del filma – zdi se, da je kljub ustvarjalni svobodi, v kateri ga pri nas ne dosega 
veliko režiserjev in režiserk, Ivanišin na tem mestu omejen prav s konvencionalnostjo, tako v smislu 
kadriranja kot rezov, in monolog s kimajočim poslušalcem nazadnje izzveni skoraj narejeno. Na srečo se 
kmalu premakne naprej – v delno dokumentarne prizore, med katerimi je tako arhivsko gradivo kot 
Porabci, ki pripovedujejo o Oroslanu ali o ljudeh, ki so zanj v filmu postali navdih. Njihovi nastopi so bolj 
intimni kot v katerem koli avtorjevem filmu doslej in tako delujejo veliko bolj silovito: gube, razbrazdana lica 
in vdrte oči pletejo ikonografijo njihovih obrazov; skozi mešanico naklonjenosti, muzanja in otožnosti, s 
katero jih opazuje Ivanišin, nastopajoči spominjajo tako na filme Karpa Godine kot na zgodnje 
dokumentarne filme Sergeja Loznice. To vzdušje vztraja od začetka do konca: z meglenimi posnetki 
porabske pokrajine, zunanjostjo in notranjostjo vaških hiš, še posebno pa s pivnicami, lokalnimi beznicami, 
ki jih ima Ivanišin, kot kaže, na filmu z njihovimi karirastimi prti, steklenicami piva in lesenimi stoli še 
posebno rad. 
Oroslan v slovenski film prinaša tisto, kar mu tako pogosto manjka: zavedanje, da za film niso potrebni 
dramatični zapleti ali gostobesednost, temveč ostro oko in pretanjen občutek za poetiko vsakdanjega.  
Film – Oroslan - Režija Matjaž Ivanišin - Kinodvor 

• Srečanje višegrajske četverice: Vučić hvaležen Zemanu. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 3. 
oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042910051/svet/srecanje-visegrajske-cetverice-vucic-hvalezen-zemanu  
Višegrajska četverica je po septembrskih pogovorih o odnosih z zahodnim Balkanom na ravni premierjev 
danes namenila pozornost regiji še na ravni predsednikov držav in k izmenjavi mnenj povabila kolega iz 
Slovenije in Srbije. 
 
Septembrski obisk češkega predsednika Miloša Zemana v Beogradu in njegova obljuba, da bo doma sprožil 
preučitev možnosti češkega umika priznanja neodvisnosti Kosova, sta poskrbela za nekaj vznemirjenja na 
srečanju premierjev višegrajske četverice sredi minulega meseca, na katerega so povabili tudi predsednike 
vlad šesterice držav zahodnega Balkana. Kosovski premier Ramush Haradinaj, ki je od julijskega odstopa v 
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vlogi vršilca dolžnosti, se je z izgovorom na volilne priprave tedaj diplomatsko opravičil, udeležba zgolj 
kosovskega atašeja na omenjenem srečanju pa je bila jasno protestno sporočilo Zemanu. 
V sredo in danes pa je češki predsednik v letni rezidenci na baročnem gradu Lany okoli 40 kilometrov iz 
Prage gostil višegrajske kolege iz Poljske, Madžarske in Slovaške. Andrzeja Dudo, Janosa Aderja in Zuzano 
Čaputovo. Četverica se je prvi dan posvetila položaju V4 znotraj Evropske unije, migracijam, ekološkim 
vprašanjem in možnim posledicam brexita, drugi dan pa je bil namenjen zahodnemu Balkanu in podpori 
njegovemu vključevanju v EU. Zeman je po poročanju srbskih medijev osebno povabil srbskega predsednika 
Aleksandra Vučića, enako povabilo pa je po navedbah kabineta Boruta Pahorja prišlo tudi na naslov 
slovenskega predsednika.  
V sporočilu za javnost so navedli, da je Pahor na srečanju pozdravil odločitev četverice, da na njem sodeluje 
tudi Srbija. Povedal je, da je Slovenija iskrena podpornica Srbije na njeni evropski poti in tako bo tudi ostalo, 
kljub temu da imata državi glede neodvisnosti in diplomatskega priznanja Kosova različni stališči. Ob tem je, 
tako Pahor, treba imeti pred očmi celovit pogled na širitev EU na zahodni Balkan in razmišljati tudi na bolj 
izvirne načine ter iskati rešitve zunaj ustaljenih okvirjev. 
Vučić je na vprašanje srbskih novinarjev, ali so na srečanju govorili o tudi Kosovu, dejal, da je »bilo tema«, 
da pa od gostitelja ne more pričakovati veliko. »Omenil sem, da ne vemo več, kaj se razume pod 
predhodnim dogovorom s Prištino, še posebej če upoštevamo stališče Washingtona, da mora priti do 
priznanja, kar prej ni bil pogoj,« je strnil svoje izvajanje preostali peterici. O teh državah je dejal, da nanje v 
Srbiji gledajo enako, kot te države gledale na zahodnoevropske, ko so se vključevale v Unijo. »Upamo na 
vašo veliko pomoč, nimamo pa pravice kar koli zahtevati. Hvala vam,« se je za povabilo zahvalil srbski 
predsednik. de 
 
Večer, Maribor 

• Trije komisarji Hrvaški ne bi prižgali zelene luči. Darja Kocbek. Večer, Maribor, 27.09.2019 
https://www.vecer.com/schengen-trije-komisarji-hrvaski-ne-bi-prizgali-zelene-luci-10070385 
 
Kolegij komisarjev naj bi 16. oktobra odločal o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje. 
Šarec iz New Yorka: "Neresno, da ob odhodu komisije dajo to na dnevni red" 
Kolegij evropskih komisarjev bo 16. oktobra predvidoma obravnaval vprašanje pripravljenosti Hrvaške na 
vstop v schengensko območje, izhaja iz osnutka dnevnega reda seje, vendar se ta še lahko spremeni. Da pa 
Hrvaška izpolnjuje pogoje, je po neuradnih informacijah evropski komisar za notranje zadeve Dimitris 
Avramopulos v notranjih postopkih sicer že potrdil, v Bruslju je včeraj pri predsedniku odhajajoče Evropske 
komisije Jean-Claudu Junckerju lobiral predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković. 
V komisiji pa so po srečanju sporočili, da je Juncker ponovil stališče komisije, da bi Hrvaška morala postati 
polnopravna članica schengna in da komisija končuje svojo oceno. V komisiji so po neuradnih navedbah 
vprašanje vstopa Hrvaške v schengensko območje želeli uvrstiti že na sejo kolegija, ki bo 2. oktobra, a so po 
poročanju STA takrat prvi podpredsednik komisije, Nizozemec Frans Timmermans, komisarka iz Slovenije 
Violeta Bulc in komisar iz Francije Pierre Moscovici izrazili zadržke. Slovenija naj bi bila v zadržkih 
izpostavila politično občutljivost tega vprašanja in problematičnost časovnega okvira - da se o tem odloča 
tik pred koncem mandata komisije. Francija in Nizozemska po neuradnih informacijah nista naklonjeni 
novim širitvam schengna. Bulčeva je včeraj pisno pojasnila, da kolegij komisarjev o evalvaciji hrvaške 
pripravljenosti za vstop v schengensko območje še ni razpravljal. "Internih postopkov, ki pa tečejo znotraj 
komisije, ne komentiramo, jih pa budno spremljamo in v njih aktivno sodelujemo," pravi slovenska 
komisarka. 
Če bo Evropska komisija delovala politično in 16. oktobra Hrvaški dala zeleno luč za vstop v območje 
schengna, bo tudi Slovenija ravnala politično, pa je včeraj iz New Yorka sporočil predsednik slovenske vlade 
Marjan Šarec. Slovenijo po njegovih besedah skrbi predvsem varnostni vidik, zdi pa se mu zelo neresno, da 
so to zadevo uvrstili na dnevni red tik pred iztekom mandata te komisije. 
"Vemo, da je imeti schengensko mejo izjemno zahtevno," je poudaril. Dodal je, da ga skrbi, ker Hrvaška 
nima rešenega praktično nobenega mejnega vprašanja z nobeno državo. "Kako lahko potem zaobidemo ta 
vprašanja in je kar avtomatično nekdo primeren za vstop v schengen?" je dodal. Po njegovih besedah je bila 
Slovenija doslej vedno konstruktivna, vedno je izpolnjevala vse zaveze Evropske komisije in je bila vedno 
solidarna ter iskala rešitve skupaj z drugimi. Na vprašanje, ali bo Slovenija vložila veto, Šarec po poročanju 
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STA ni odgovoril naravnost. "Slovenija bo ravnala tako, kot se bo v tistem trenutku pokazalo, da je prav in v 
interesu Slovenije, pa ne samo Slovenije, ampak predvsem v interesu vladavine prava," je odgovoril. 
V Evropski komisiji so na vprašanje STA, kako komentirajo Šarčevo izjavo, ponovili, da je "komisija politično 
barvno slepa" ter da je primer Slovenije in Hrvaške glede arbitraže na sodišču. Končno odločitev o tem, ali 
lahko neka država vstopi v schengen, sprejmejo članice EU s soglasjem. 
MNZ: Naš interes ob izpolnjevanju pogojev 
"Sloveniji je v interesu, da Hrvaška postane članica schengenskega območja. A zavedati se moramo, da je 
osnovni pogoj za vstop posamezne države izpolnjevanje strokovno-tehničnih kriterijev, opredeljenih v 
evropski zakonodaji," pa so nam včeraj pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.  

• Kazen za svobodnjake ne bo prehuda. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 27.09.2019 
https://www.vecer.com/kazen-za-svobodnjake-ne-bo-prehuda-10070289 
 

 
Slika: Dr. Christian Fleck: ”Morda pa le bomo v nedeljo presenečeni.” Foto: Boris Jaušovec  
 
V nedeljo se obeta zmaga donedavnega kanclerja Sebastiana Kurza in njegove ÖVP, veliki povratek v zvezni 
parlament pa se napoveduje Zelenim, na listi katerih visoko kandidira tudi koroška Slovenka Olga Voglauer 
Avstrijci gredo to nedeljo vnovič na predčasne volitve. Po aferi Ibiza, ko se je podkancler Heinz-Christian 
Strache zapletel v korupcijski škandal, saj je ruskemu oligarhu pred volitvami leta 2017 za vpliv na medije in 
podporo njegovi svobodnjaški stranki (FPÖ) ponujal posle z vlado, je kancler Sebastian Kurz maja letos z 
besedami "Dovolj je dovolj!" vlado razpustil. Predsednik Alexander Van der Bellen je predčasne 
parlamentarne volitve razpisal za 29. september. 
Po zadnji javnomnenjski anketi na tisočglavem vzorcu spletnega portala Oe24 oziroma časnika Österreich, 
objavljeni v torek, je v vodstvu prav Kurzeva Ljudska stranka (ÖVP) s 34 odstotki glasov. To je kakšno 
odstotno točko manj od nekaterih prejšnjih anket, denimo časnika Der Standard, ki je še v petek ÖVP 
nameril 35 odstotkov. Pa vendar je to dve ali tri odstotne točke več, kot jih je stranka dosegla na volitvah 
pred dvema letoma in zmagala. Na drugem mestu so socialdemokrati (SPÖ) s 23 odstotki. To je skoraj štiri 
odstotne točke manj kot na zadnjih volitvah in le dve odstotni točki več od FPÖ, ki je z 21 odstotki tretja. 
Vendar bodo svobodnjaki v nedeljo kaznovani. Grozi jim izguba vsaj petih odstotnih točk glede na rezultat iz 
leta 2017. A kazen za populistične desničarje ne bo tako velika, kot so mnogi napovedovali. O tem smo 
včeraj govorili z dr. Christianom Fleckom z graškega Inštituta za sociologijo: "Izidi anket kažejo, da FPÖ 
premore trdno jedro, ki se ne osuje zlahka. Sploh je dve leti razkrivanj afer morda celo premalo, da bi 
njihovi volivci verjeli škodljivemu početju. No, vseeno rečem, morda pa bomo v nedeljo zvečer kljub temu 
presenečeni." 
Ta teden je namreč pri svobodnjakih izbruhnila še ena afera, ko je nekdanji Strachejev varnostnik razkril, da 
naj bi bil njegov nekdanji šef mesečno razpolagal z okoli deset tisoč evri strankinega črnega fonda. "Iz njega 
si je Strache med letoma 2014 in 2018 pokrival tudi zasebne stroške, med drugim 2500 evrov mesečno za 
najem razkošne hiše na Nižjeavstrijskem, v kateri je živel," nam pojasnjuje novinarski kolega iz Celovca 
Bojan Wakounig. Svobodnjaki so namesto Stracheja, ki je po aferi Ibiza moral iti, za vodjo stranke 14. 
septembra v Gradcu z več kot 98-odstotno podporo izvolili Norberta Hoferja. Ta je leta 2016 le za las izgubil 
predsedniško bitko proti Van der Bellnu. 
Vrnimo se k anketam. Na četrtem mestu so Zeleni, ki se pri vseh javnomnenjskih raziskavah držijo nad 
desetimi odstotki. Oe24 jim je prisodil enajst odstotkov, kar pomeni, da bi se v zvezni parlament na Dunaju 
zanesljivo uvrstila koroška Slovenka Olga Voglauer, ekološka kmetica iz Bilnjovsa. "Sem na sedmem mestu 
na listi Zelenih, in če res dobimo 18 poslancev, bomo koroški Slovenci spet imeli predstavnico v zveznem 

https://www.vecer.com/kazen-za-svobodnjake-ne-bo-prehuda-10070289


parlamentu," je potrdila za Večer. Zeleni, ko je njihov nekdanji vodja Peter Pilz šel na svoje, so sicer pred 
dvema letoma izpadli iz parlamenta, saj niso dosegli štirih odstotkov glasov. Sedaj se očitno vračajo. Pilzeva 
lista Jetzt pa z dvema odstotkoma nima možnosti, da ponovi uspeh izpred dveh let, ko se je uvrstila v zvezni 
parlament. Vanj pa bo spet šel Neos, saj naj bi dobil osem odstotkov glasov, kar je tri odstotne točke več kot 
nazadnje. 
Rudi Vouk iz iniciative Slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) medtem močno upa, da bodo afere v 
FPÖ dobile odraz v volilnem rezultatu: "FPÖ se predstavlja za zastopnico malega človeka in se zmeraj 
zaganja v domnevno korupcijo drugih. Vselej pa se izkaže, da so najbolj koruptivni politiki v njenih vrstah. 
Stranki je to imanentno, tako je bilo pod Haiderjem in pod Strachejem. Da pa Kurz znova pogleduje k njim, 
je morda zgolj predvolilna taktika, da ne bi od sebe odgnal kaj glasov. Kajti, če bo zopet vzel v vlado to 
ekstremno stranko z desnega roba, si pa lahko mislim, da ni sposoben za kanclerja. V demokraciji s takšnimi 
ljudmi pač ne gre." 
Manjšino na agendo 
Iz iniciative SKUP so strankam pred volitvami poslali spomenico, v kateri ob 100. obletnici saintgermainske 
pogodbe opisujejo, kakšne pravice bi morali koroški Slovenci imeti, če bi bil sedmi člen Avstrijske državne 
pogodbe na Koroškem uresničen. Rudi Vouk: "Velik del kritike v spomenici leti na osrednje manjšinske 
organizacije, ki javnosti niso znale predstaviti naših težav. Ni bilo dovolj angažmaja in pritiska, da bi se naše 
teme znašle na politični agendi. Zato ni čudno, da razen Zelenih in levičarskih strank, ki se strinjajo z našimi 
predstavami, etablirane stranke na spomenico še niso odgovorile. To je treba spremeniti."  

• Plenković kritičen do groženj z blokadami. STA, M.D.  Večer, Maribor, 28.09.2019 
https://www.vecer.com/plenkovic-kriticen-do-grozenj-z-blokadami-10071093  
 
Potem ko bo Hrvaška dobila zeleno luč Evropske komisije, morajo njen vstop v schengensko območje še 
vedno potrditi vse države članice. 
Hrvaški premier Andrej Plenković danes v Bruslju ni želel dodatno pojasniti svoje izjave, da Slovenija ne bo 
mogla v nedogled blokirati hrvaškega vstopa v schengensko območje. Dodal je le, da kakršnokoli poseganje 
po nekih blokadah in zlorabljanje tem, ki niso povezane z osrednjim problemom, ni dobro, poroča hrvaška 
tiskovna agencija Hina. 
"Ni potrebe po nadaljnjemu pojasnjevanju. Nisem tak, kot nekateri drugi, ki se vznemirijo, ko pridem na 
obisk v Bruselj in potem to komentirajo. Ne vem, ali smo mi kdaj komentirali obisk slovenskega premierja," 
je odgovoril hrvaški premier na vprašanje, ali lahko pojasni svojo izjavo glede Slovenije. 
"Povedal sem dovolj, vse so dobro razumeli. Imamo načine, kako rešujemo dvostranska vprašanja, 
sosedsko, trezno in razumno. Kakršnokoli poseganje po nekih blokadah, izkoriščanje tem, ki niso povezane z 
osrednjimi problemi, to ni dobro in na koncu kratko potegne tisti, ki to počne," je dodal. 
Plenković je v petek na vprašanje hrvaških novinarjev, ali bi lahko Slovenija na dolgi rok blokirala vstop 
Hrvaške v schengen, dejal, da Slovenija ne more v nedogled blokirati. "Mi smo članica, imamo zadostne 
mehanizme, samo to bom rekel," je dejal. 
Tudi danes je novinarjem zagotovil, da je za Hrvaško zelo pomembno, da do konca leta dobi pozitivno 
oceno Evropske komisije glede vstopa v schengen. Datuma sicer ne more navesti, je dodal. V petek je dodal, 
da je dobil "zelo jasna zagotovila" predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da bo komisija 
Hrvaški dala zeleno luč za vstop v schengen do konca svojega mandata. 
Potem ko bo Hrvaška dobila zeleno luč Evropske komisije, morajo njen vstop v schengensko območje še 
vedno potrditi vse države članice. 

• Avstrijci na volišča za Kurza, kdo bo drugi. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 29.09.2019 
https://www.vecer.com/avstrijci-na-volisca-za-kurza-kdo-bo-drugi-10071255  
 
Danes zjutraj se je v sosednji Avstriji odprlo okoli 10 tisoč volišč za predčasne parlamentarne volitve, na 
katere je povabljenih okoli 6,4 milijona volilnih upravičencev, to je državljanov, starih vsaj šestnajst let. Za 
petletni mandat v zveznem parlamentu, ki premore 183 sedežev, se poteguje osem zveznih strank in še pet 
list v posameznih zveznih deželah. 
Volišča se zaprejo ob 17. uri, ko naj bi nacionalka ORF že objavila prve vzporedne izide. Prve uradne 
rezultate sicer pričakujejo nocoj po 22. uri. Posebnost Avstrije je, da veliko ljudi voli predčasno, oziroma po 
pošti in teh je bilo na zadnjih, prav tako predčasnih volitvah, ko je razpadla velika koalicija, kar 15 
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odstotkov. Teh okoli 950 tisoč glasov bodo šteli šele v ponedeljek in torek. Kljub temu pa bodo nocojšnje 
napovedi rezultatov verjetno že precej točne. 
Zmago, drugo zapored, kot poroča ORF, kar se Ljudski stranki (ÖVP) ni zgodilo od davnega leta 1966, si 
lahko po vseh predvolilnih anketah obeta dosedanji mladi kancler Sebastian Kurz. Kurz je pred štirimi 
meseci razpustil vlado, zavoljo proslule afere Ibiza svojega manjšega partnerja v vladi svobodnjaka (FPÖ) in 
vicekanclerja Heinz-Christiana Stracheja. Javnomnenjske raziskave ÖVP napovedujejo od 34 do 36 
odstotkov glasov, kar pa še ne bo izboljšan rekord iz leta 2002, ko je ta stranka pod Wolfgangom Schüsslom 
vknjižila 42,3 odstotka glasov. 
Hud boj pa se napoveduje za drugo mesto. Malce boljše kaže socialdemokratom (SPÖ), ki so jim v minulih 
dveh mesecih ankete kazale od 21 do 23 odstotkov. Toda FPÖ SPÖ diha za ovratnik. Sredi meseca so pri 
svobodnjakih izvolili novega predsednika Norberta Hoferja, ki je pred tremi leti za las izgubil predsedniško 
bitko z neodvisnim Alexandrom Van der Bellnom. Saj ne, da je Strachejeva afera pozabljena, toda mož se je 
takoj umaknil iz politike, pa čeprav mu še zdaj padajo okostja iz omare. Desničarskim in populističnim 
svobodnjakom ankete prisojajo od 19 do 21 odstotkov. To je sicer okoli šest odstotnih točk manj kot pred 
dvema letoma, toda še zmeraj dovolj, da bi jih Kurz kljub grenki izkušnji s Strachejem znova lahko vzel v 
vlado. Prav zato v FPÖ še upajo celo drugo mesto, saj jih tedaj Kurz, ki je v predvolilni kampanji uporabljal 
podobno protimigrantsko retoriko kot svobodnjaki, zagotovo ne bi mogel odpisati. Sploh analitiki glede 
avstrijskih volitev ugotavljajo, da je strank na volitvah sicer veliko oziroma dovolj, da je izbira pestra, a 
možnosti za oblikovanje različnih koalicij ostajajo pičle. 
Veliki povratek v zvezni parlament se obeta Zelenim. Merijo jim namreč dvomestne številke, od 11 pa celo 
do 13 odstotkov. Na njihovi listi je na visokem, sedmem mestu tudi koroška Slovenka Olga Voglauer. 
Stabilna stranka, z rednimi 8 odstotki, ostaja Neos. Tak rezultat bi bil celo boljši za blizu tri odstotne točke 
kakor leta 2017. To so vse stranke, ki naj bi se danes prebile v parlament. Iz njega pa naj bi izpadla stranka 
Petra Pilza, imenovana Jetzt, ki je nekakšna odpadnica od Zelenih. Manj kot štiri odstotke se obeta tudi še 
dvema zveznima strankama, komunistom (KPÖ), in stranki Wandel. Prav tako na preboj ne morejo upati v 
petih deželnih listah, recimo v protimanjšinskem Gibanju za Avstrijo (BZÖ) na Koroškem. 
Povejmo še, da vsak avstrijski volilec danes odda štiri glasove. Prvega za stranko, nato pa še preferenčni glas 
za kandidate iz te stranke v volilnem okrožju, teh je po vsej Avstriji 39, v deželi in na zvezni ravni. Je treba 
tudi reči, da se je v vsej zgodovini tega volilnega sistema, ki je v rabi skoraj pol stoletja, s preferenčnim 
glasom v parlament uspelo uvrstiti le četverici. 

• V Avstriji zmaga za Kurza in za Zelene. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 29.09.2019 
https://www.vecer.com/v-avstriji-zmaga-za-kurza-in-za-zelene-10071315  
 
Svobodnjaki so po prvih neuradnih rezultatih predčasnih parlmentarnih volitev zgrmeli za več kot tretjino in 
pristali pri 16 odstotkih. 
Po neuradnih podatkih, kot jih je predstavila nacionalna radiotelevizija ORF, je zmago na avstrijskih 
predčasnih parlamentarnih volitvah s 37,1 odstotka glasov prepričljivo odnesla Ljudska stranka (ÖVP) 
donedavnega kanclerja Sebastiana Kurza. Kurz nocoj v novinarskem središču ni želel špekulirati o tem, 
kakšno vlado bo sestavil. Je pa dejal, da se bo pogovarjal z vsemi, tudi s svobodnjaki (FPÖ), "kajti zdaj ne gre 
več za stranke, ampak za državo". ÖVP je dosegla kar 5,7 odstotne točke več kot pred dvema letoma. Dovolj 
za rekordni naskok katerekoli stranke pred zasledovalci v povojni zgodovini Avstrije. Torej so volivci 
nagradili drzno Kurzevo potezo maja letos, ko je bil zavoljo afere Ibiza razpustil vlado in nagnal glavnega 
akterja te afere vicekanclerja Heinz-Christiana Stracheja iz manjše koalicijske partnerice FPÖ. Volilni boj se 
je nato malce manj vrtel okoli te afere, več poudarkov je bilo na (proti)imigracijski in davčni politiki, pa tudi 
na podnebnih spremembah. Avstrijska začasna vlada je celo pred dnevi zavoljo tega razglasila, simbolično 
sicer, izredne razmere. 
Ljudska stranka je prejela več kot tretjino glasov 
Zeleni val 
No, prve izide, čeprav je bilo obdelanih okoli 95 odstotkov podatkov, je bilo treba še jemati z nekaj rezerve, 
čeprav naj bi bila statistična napaka plus ali minus poldrugi odstotek. Tu je treba omeniti še avstrijsko 
posebnost, da veliko ljudi voli predčasno oziroma po pošti. Teh je bilo na današnjih volitvah 1,040.000. Te 
glasove bodo šteli jutri in v torek, toda pri napovedih izidov so jih projekcijsko oziroma statistično že 
upoštevali. 
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Na drugem mestu so vendarle pristali socialdemokrati (SPÖ) z 21,8 odstotka, kar je za 5,1 odstotne točke 
manj kot leta 2017. Toda tak rezultat so jim pripisovale vse predvolilne ankete. So pa bili svobodnjaki za 
svoje malopridnosti dokaj kaznovani, čeprav se po javnomnenjskih raziskavah to ni napovedovalo v tolikšni 
meri. Izgubil so 10 odstotnih točk in telebnili s 26 na komaj 16 odstotkov glasov. Še večji triumf od 
napovedanega pa doživljajo Zeleni, ki se po izpadu iz zveznega parlamenta zdaj vanj vračajo z vsaj 14 
odstotki. Njihov izid je kar za 10,2 odstotne točke boljši rezultat kot leta 2017. Na njihovi listi se je v 
parlament prebila tudi koroška Slovenka Olga Voglauer, ekološka kmetica iz Bilnjovsa. V parlament na 
Dunaj se je uvrstil tudi Neos s 7,8 odstotka glasov, dve in pol odstotni točki bolje kakor nazadnje. Iz 
parlamenta je izpadla stranka Jetzt, ki je z dvema odstotkoma ostala daleč pod štiriodstotnim 
parlamentarnim pragom. 
Kurz ostal brez besed 
V prvih izjavah so svobodnjaki skesano napovedovali, da bodo sedaj morali v opozicijo. Generalni sekretar 
FPÖ Harald Vilmsky je tako izrazil največjo bojazen te protimigrantske, desničarske in populistične stranke, 
da bo namreč Kurz naslednjo vlado sestavil z Zelenimi in bi se vsa Avstrija nagnila na levo. Zbranim v svojem 
volilnem štabu je Kurz dejal: "Brez besed sem nad velikim veseljem, ki nam ga je pričaral volilni rezultat. Saj 
smo pričakovali dober rezultat, a kar smo dosegli, je še več. Volivci ste nam izkazali ogromno zaupanja, mi 
pa prevzemamo veliko odgovornost, da bomo to zaupanje v naši čudoviti Avstriji koristno uporabili za vse." 
Prešerno vzdušje je bilo seveda tudi pri Zelenih, ki so dosegli rekorden izid od sredine osemdesetih let, ko 
so se prvič pojavili na avstrijski politični sceni. Njihov vodja na volitvah Werner Kogler pa na novinarska 
vprašanja o vstopu v vlado nikakor ni želel odgovoriti: "Kako bo z vlado, bomo videli v tednu ali dveh. 
Najprej bomo imeli delo z vrnitvijo v parlament, kamor gre več kot dvajset naših poslancev. Seveda se bomo 
z ÖVP pogovarjali. Vendar o tem, ali so pogajanja za naš vstop v vlado sploh smiselna. Kajti Kurz je še pred 
dvema dnevoma hvalil svojo politiko, ki pa nam nikakor ni blizu." Veliko bolj poklapani so bili pri SPÖ. To je 
zanje najnižji v drugi republiki. Predsednica Pamela Rendi-Wagner je malce na silo skušala dvigniti 
razpoloženje: "Izid res ni takšen, kot smo si ga želeli in se zanj do zadnje sekunde borili. A smo bili izjemni, 
kajti startali smo z zelo težkega izhodišča. Zato je to za nas zgolj etapni rezultat, saj bomo pot človečnosti 
nadaljevali skupaj in še naprej načenjali prave probleme, take, ki tarejo ljudi." 
Na predčasne, že drugič zapored, parlamentarne volitve je bilo na okoli deset tisoč volišč povabljenih okoli 
6,4 milijona volilnih upravičencev, to je avstrijskih državljanov, starih vsaj šestnajst let. Za petletni mandat v 
zveznem parlamentu, ki premore 183 sedežev, se je skupaj potegovalo osem zveznih strank in še pet list v 
posameznih zveznih deželah. Manj kot po odstotek sta zbrali še dve zvezni stranki, komunisti (KPÖ) in 
stranka Wandl. Prav tako v parlament ne bo prišla nobena od deželnih list, recimo tudi ne protimanjšinsko 
Gibanje za Avstrijo (BZÖ) na Koroškem. 

• Mariborska premiera Oroslana. Kr. Večer, Maribor, 30.09.2019 
https://www.vecer.com/mariborska-premiera-oroslana-10071366  
 
Jutri, v torek, ob 19.30 bo v Mariboru prva mariborska projekcija celovečernega igranega filma Matjaža 
Ivanišina 
Oroslan, prvi celovečerni igrani film režiserja Matjaža Ivanišina, prihaja v Maribor. Avgusta je doživel 
svetovno premiero na filmskem festivalu v švicarskem Locarnu, uvrščen je bil v tekmovalno sekcijo Cineasti 
del presente, temu so sledila vabila na druge pomembne festivale. Oroslan gre v bližnji prihodnosti v 
Avstrijo, Grčijo, Španijo in Veliko Britanijo, napoveduje producent Miha Černec iz produkcijske hiše 
Staragara. Med prvo slovensko projekcijo na festivalu v Portorožu (kjer je dobil Milivoj Miki Roš igralsko 
vesno) in jutrišnjo v Mariboru je bil film to soboto v Gornjem Seniku v Porabju, v polni dvorani kulturnega 
doma. 
To je bila posebna, "in situ" projekcija. Izvirna kratka zgodba Zdravka Duše o smrti in ohranjanju spomina 
na mrtve v vaškem okolju je umeščena na Tolminsko, režiser in scenarist Ivanišin pa jo je prenesel v 
Porabje, da so ji pripadniki slovenske manjšine "posodili življenje". "Nisem ga poznal, nikoli ga nisem srečal 
ali videl. Mnogo kasneje sem bral zgodbo o njegovi smrti in potem še vrsto zgodb o njegovem življenju. 
Tako v sebi nosim podobo popolnega neznanca, ki se v mojih predstavah meša s podobo nekoga iz moje 
družine. To je bilo izhodišče za film o Oroslanu," pravi Matjaž Ivanišin. 
Toda na poti od Tolminskega do Porabja je bil tudi Maribor, režiserjevo domače mesto je postalo prizorišče 
urbanega dela zgodbe. V drugem delu filma je tako precej netipičnih vedut mesta, prepoznavanje rahlo 
zasneženih ulic je lahko dober izziv za Mariborčane. Tudi mariborska projekcija bo torej "projekcija na licu 
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mesta". Predvajanju bo sledil pogovor s filmsko ekipo, Matjažem Ivanišinom seveda in Ivanom Antičem, 
Primožem Ledinekom, Vidom Hajnškom, Mojco Pernat, Zdravkom Dušo, Maticem Drakuličem in Mikijem 
Rošem. 

• Vsa Avstrija v turkizno modri. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 30.09.2019 
https://www.vecer.com/vsa-avstrija-v-turkizno-modri-10071681  
 

 
Slika: Po vsej verjetnosti novi stari kancler Sebastian Kurz napoveduje, da bo ”temelj koalicijskih 
pogovorov uspešna gospodarska politika”. Foto: Reuters  
 
Od volivcev kaznovani svobodnjaki se zaklinjajo, da gredo v opozicijo, Zeleni bodo za Kurza trd pogajalski 
oreh, SPÖ pa bi šla v vlado, a si tega še ne upa priznati. 
Sebastian Kurz, komaj 33-letni nekdanji kancler, je jasni zmagovalec nedeljskih predčasnih volitev v Avstriji. 
Od Nižjeavstrijskega pa vse do Predarlskega je Avstrija zavita v turkizno modro barvo, ki je nova barva 
nekdanjih črnih in nove Ljudske stranke (ÖVP), kot ji reče prav Kurz. Nekaj socialdemokratskih (SPÖ) rdečih 
otočkov je sicer še ostalo. Predvsem Dunaj ostaja rdeč pa posamezne občine na Zgornjeavstrijskem in 
Gradiščanskem ter na severu Štajerske in na jugu Koroške. SPÖ je namreč pristala pri zgodovinsko najnižjem 
rezultatu. 
Med blizu 2100 avstrijskimi občinami pa je vendarle nekaj svobodnjaško modro obarvanih. Ena je na 
Zgornjeavstrijskem, osem pa na severu Koroške. Avstrijski volivci so afero Ibiza prejšnjega vodje 
svobodnjakov Heinza-Christiana Stracheja, ko je v vili na španskem otoku - tajno in seveda ilegalno sneman 
- ob vodki, red bulu in vrečici kokaina lažni nečakinji ruskega oligarha pred volitvami, tudi predčasnimi, leta 
2017 sproščeno obljubljal posle z vlado, če le podprejo njegovo FPÖ in ji čez kupljene medije zagotovijo 
vpliv na javnost. Predvolilne ankete so sicer kazale, da desničarska in populistična FPÖ ne bo zgrmela za kar 
deset odstotnih točk. A očitno ji je tako rekoč žebelj v krsto zabila še ena afera Stracheja, ki je prišla na dan 
le nekaj dni pred 29. septembrom letos. V njej se je razkrilo, da je poglavar svobodnjakov za zasebne račune 
uporabljal strankarski črni fond. 
O vladi z vsemi strankami 
Pa poglejmo. Glede na današnje, še zmeraj začasne rezultate, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, saj 
glasove po pošti, ki jih je 1,040.000, še štejejo, je ÖVP dobila 37,1 odstotka glasov. Zgodovinsko zmago s 
ponovnim vstopom v zvezni parlament, iz katerega so na volitvah 2017 tako neslavno odleteli, slavijo Zeleni 
s 14 odstotki glasov, svojim rekordom. Kot že omenjeno, je hud poraz utrpela SPÖ, ki so ji našteli le 21,7 
odstotka glasov, in še hujšega FPÖ. FPÖ je dobila 16,1 odstotka, še pred dvema letoma pa 26 odstotkov 
glasov. SPÖ je takrat imela še 27 odstotkov glasov. Volilna udeležba 6,4 milijona volilnih upravičencev naj bi 
bila nekaj nižja kot leta 2017, ko je bila 80-odstotna. 
1 milijon in 40 tisoč glasov po pošti v Avstriji še štejejo  
Po vsej verjetnost novi stari kancler Kurz je danes v pogovoru za radio Ö1 dejal, da bo "temelj koalicijskih 
pogovorov uspešna gospodarska politika". Kot že v povolilni noči je znova ponovil, da se bo o oblikovanju 
nove vladne koalicije pogovarjal z vsemi strankami. Tudi s FPÖ, zavoljo katere je moral maja letos razpustiti 
vlado in znova iti na volitve. Iz vrst svobodnjakov sicer prihajajo zaklinjanja, da je po takšnem debaklu 
njihovo mesto v opoziciji. 
Prav tako Kurz danes še ni želel izpostaviti, s kom bi najraje oblikoval koalicijo. "Na pogovorih z vsemi 
strankami bomo skušali ugotoviti, s katerimi obstajajo dobra ujemanja," je povedal, kot poroča avstrijska 
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tiskovna agencija APA. Priznal pa je, da bo to tokrat precej "večji izziv, kot je bil leta 2017". Tedaj so se 
koalicijska pogajanja med ÖVP in FPÖ končala že v dveh mesecih. 
Odločitev potrdi še baza 
Ker so poleg ÖVP najbolj jasni zmagovalci Zeleni, se že pojavljajo ugibanja, ali bosta ti dve stranki oblikovali 
vlado. Na listi Zelenih je v zvezni parlament prišla koroška Slovenka Olga Voglauer. Danes je za Večer 
povedala: "Res nismo pričakovali tako visokega rezultata za nas. Je še višji, kot so nam ga napovedovale 
predvolilne ankete. O morebitnem vstopu v vlado bodo odločali strankini gremiji, a ta teden nas najprej 
čaka analiza volilnih izidov. Kot je že dejal naš prvi kandidat Werner Kogler, pa smo na pogovore s Kurzem 
pripravljeni. To že, vendar vsebinsko vprašanje med nami in ÖVP prej ali slej ostaja. Najtežje bo Kurz ugodil 
naši zahtevi za davek na izpuste CO2 pa tudi našim stremljenjem, da se vsa davčna politika usmeri v 
ekološko in socialno bolj pravično smer. Za zdaj vidim med nami zelo malo stičnih točk. Upoštevati pa bo 
treba tudi, da bo vsaka odločitev vodstva Zelenih morala biti demokratično potrjena tudi med članstvom, 
torej v bazi." 
No, Kurz bi lahko v vlado pritegnil tudi SPÖ, katerih manjša partnerica v vladi je bila pred 2017 letom 
njegova ÖVP. Tudi ta velika koalicija se je predčasno končala. V SPÖ, ki so maja vložili nezaupnico zoper 
kratko manjšinsko Kurzevo vlado, za zdaj ne dajejo nobenih signalov, ali bi spet radi šli v vlado. Naš današnji 
graški sogovornik z Inštituta za sociologijo dr. Christian Fleck meni, da bi to strašno radi storili in čakajo 
zgolj na pravi trenutek, da se ojunačijo. 

• Kurzeva vlada. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 01.10.2019 
https://www.vecer.com/kurzeva-vlada-10071717?lnlarticle 
 
Sebastianu Kurzu kljub bleščeči zmagi na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Avstriji ne bo 
lahko. Njegova Ljudska stranka (ÖVP) je zabeležila največjo prednost pred zasledovalci, toda povolilna 
politična aritmetika ostaja neizprosna. 
A pojdimo najprej k svobodnjakom (FPÖ). Kurz jih je vzel v vlado po predčasnih volitvah leta 2017, ker je 
podobno kot na prelomu tisočletja njegov predhodnik v stranki Wolfgang Schüssel menil, da jih lahko 
domesticira, ukroti za politične salone. Schüssel si je tedaj s povabilom svobodnjakov v vlado, kjer pa 
njihovemu vodji Jörgu Haiderju ni dal ministrskega stolčka, prislužil sankcije 14 članic EU. Nato je Haider šel 
na svoje, Schüsslova ÖVP pa je dosegla največjo zmago in spet je bil takrat Haiderjev BZÖ povabljen v vlado. 
Ni se izšlo. ÖVP je leta 2006 pristala kot manjši partner v veliki koaliciji s socialdemokrati (SPÖ). Za nameček 
se je Schüssel malce kasneje moral iz politike osramočeno umakniti, saj se je tako kot Haiderjeva stranka 
moral ukvarjati z obtožbami o korupciji. Kot pravi naš celovški sogovornik, odvetnik Rudi Vouk, član 
iniciative Skup, so se obtožbe o korupciji s primerom Heinz-Christiana Stracheja ponovile. To kaže, da FPÖ ni 
imanentna samo proslula politika tretjega rajha na mnogih področjih, pač pa tudi korupcija. 
Toda po vseh javnomnenjskih raziskavah Strachejeva afera Ibiza stranki FPÖ niti ne bi bila tako zelo 
škodovala. Je že v človeški naravi, da si ne znamo predstavljati stotine milijonov dolarjev, ki bi izpuhteli iz 
proračuna za neke sumljive infrastrukturne posle nekega daljnega ruskega oligarha. Če ste fan 
svobodnjakov, potem tako ali tako verjamete, da so te obtožbe konstrukt, izmišljotina in zarota lažnivega 
tiska. Ne nazadnje je bil video na Ibizi posnet protizakonito, kajne? Toda javnomnenjske ankete še niso 
zaznale učinka še ene Strachejeve afere, ki je privrela na dan tik pred volitvami. Da je namreč mož za 
zasebne namene mesečno obračal okoli deset tisoč evrov strankinega črnega fonda. To je že bolj 
oprijemljivo. Še zadnji klošar na Ottakringer Strasse na Dunaju si čisto jasno predstavlja, kaj vse se da s tem 
denarjem. Tudi zlahka dati 2500 evrov za mesečni najem vile, kot je to počel Strache. Mali človek, za 
katerega se je na jeziku zmeraj zavzemal Strache, se je ovedel in stranka je na volitvah v nedeljo zgrmela za 
dve petini glasov navzdol. 
S Kurzem je pa tako. Njegova predvolilna retorika je precej spominjala na ozkosrčno, tudi protimigrantsko 
FPÖ. Če je mladi Kurz to samo glumil, bo kljub vsem oviram oblikoval koalicijo s triumfalnimi Zelenimi. Če ne 
z njimi, pa morda s SPÖ, ki komaj čaka, da jo opazi. Če je bil pa resen, bo po večmesečnem zavlačevanju 
ugotovil, da bi vajo s svobodnjaki v vladi in brez Stracheja lahko ponovil. Kot je storil tudi Schüssel. Kako se 
je končalo, smo omenili. 
Ali je mladi nekdanji kancler samo glumil? 

• Lenarčiču se ni treba bati usode Bratuškove. Uroš Esih. Večer, Maribor, 02.10.2019 
https://www.vecer.com/lenarcicu-se-ni-treba-bati-usode-bratuskove-10072071  
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Slika: Drugače od predstavitve slovenskim parlamentarcem bo soočenje z evropskimi za Lenarčiča 
vsebinsko bistveno bolj zahtevno. Foto: BOBO  
 
Zaslišanje slovenskega kandidata za člana Evropske komisije Janeza Lenarčiča v Evropskem parlamentu bo 
po pričakovanjih minilo brez metanj polen pod noge s strani slovenskih evropskih poslancev. 
Drugače od zaslišanja samonominirane kandidatke za evropsko komisarko iz Slovenije, nekdanje premierke 
Alenke Bratušek pred petimi leti, je pozornost slovenske javnosti ob zaslišanju tokratnega slovenskega 
kandidata Janeza Lenarčiča, ki mu je novoizvoljena predsednica komisije Ursula von der Leyen dodelila 
področje kriznega upravljanja, precej manjša. Triurno večerno zaslišanje bo potekalo pred odborom 
Evropskega parlamenta za razvoj (DEVE) skupaj s pridruženim odborom za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (ENVI). 
Lenarčič je bojda pripravljen tudi na provokativnejša vprašanja 
Po 15-minutni predstavitvi programa in vizije vodenja resorja bodo na vrsto prišli evropski poslanci, ki bodo 
Lenarčiču zastavili skupaj 25 vprašanj. Med člani odbora DEVE ni nobenega slovenskega evropskega 
poslanca, tudi med nadomestnimi člani odbora ne, članica odbora ENVI pa je Ljudmila Novak (NSI/EPP), ki 
naj bi zastavila po pričakovanjih "konstruktivno in državotvorno vprašanje". Ne nazadnje je Novakova po 
tem, ko je predsednik vlade Marjan Šarec obelodanil ime slovenskega kandidata, izrazila pričakovanje, da 
bo Lenarčič Slovenijo v Evropski komisiji zastopal z jasno vizijo in visoko stopnjo integritete, saj ima njegov 
resor predviden proračun v višini milijarde evrov. 
Nadomestna člana odbora ENVI sta tudi Milan Brglez (SD/S&D) in Irena Joveva (LMŠ/Renew). Ali bosta 
dobila možnost, da Lenarčiču zastavita vprašanje, pa bo odvisno od dogovora v Evropskem parlamentu. V 
primeru pozitivnega razpleta je pričakovati Brglezovo vprašanje, ki je znan kot zagovornik mednarodnega 
humanitarnega prava. Sicer pa je neuradno iz Lenarčičevega tabora slišati, da zaradi vprašanj, ki bi ga 
pahnila v zadrego, kot se je to zgodilo pri Bratuškovi, ni skrbi. Lenarčič je bojda pripravljen tudi na 
pričakovana provokativnejša vprašanja. 
Komisarske rošade 
Med komisarskimi kandidati, ki jih je predlagala šefica bodoče komisije, sta iz igre že izpadla Romunka in 
Madžar, socialdemokratka Rovani Plumb in kandidat madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana Laszlo 
Trocsanyi. Med problematičnimi kandidati so še Belgijec Didier Reynders, Francozinja Sylvie Goulard in 
Poljak Janusz Wojciechowski pa tudi Hrvatica Dubravka Šuica, bivša učiteljica angleščine in nemščine, ki ima 
veliko težav z dokazovanjem izvora svojega premoženja, ki naj bi znašalo pet milijonov evrov.  
Lenarčič je v odgovorih evropskim poslancem na njihova pisna poslanska vprašanja pred zaslišanji izrazil 
željo, da bi mu v petih letih uspelo prispevati k temu, da bi bilo na svetu manj trpljenja, da bi imeli bolj 
zdravo okolje in da bi Evropejci verjeli v prihodnost. Zanj ni normalno, da v sodobnem, povezanem in 
tehnološko naprednem svetu skoraj 130 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč. 
Lenarčič obljublja, da pri vodenju svojega resorja sledil trem ključnim ciljem. Tesno bo sodeloval s kolegi na 
področju zunanje politike, razvoja, soseščine in varnosti za zagotavljanje koherentnega in skupnega 
naslavljanja vseh vidikov kriz, odločno bo zagovarjal, da se humanitarna pomoč EU dodeljuje v skladu 
mednarodnim humanitarnim pravom in humanitarnimi načeli, ter stremel k zagotavljanju nadaljnje krepitve 
nujnega odzivanja in humanitarne pomoči. 
Včeraj je bila pred odborom že zaslišana Jutta Urpilainen, komisarska kandidatka za resor za mednarodna 
partnerstva, ki se vsebinsko delno prekriva oziroma dopolnjuje z Lenarčičevim odborom. Finska kandidatka 
je povedala, da se je že srečala z Lenarčičem. 
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Kako naprej? 
Ta in prihodnji teden potekajo zaslišanja kandidatov za evropske komisarje, 23. oktobra pa bo Evropski 
parlament na plenarnem zasedanju v Strasbourgu odločal o celotni ekipi Ursule von der Leyen. Evropski 
parlament lahko na glasovanju zavrne le celotno ekipo, ne posameznega kandidata. Po potrditvi z večino 
glasov evropskih poslancev komisijo formalno imenuje Evropski svet s kvalificirano večino.  
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Kam v Pomurju se lahko odpravite na svetovni dan turizma? STA, I. B., Vestnik, Murska Sobota, 
27. 9. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/kam-se-lahko-odpravite-na-svetovni-dan-turizma-732616 
 

 
Slika: 3. zeleno okno bodo danes odprli v Moravcih v Slovenskih goricah. Foto: Vida Toš  
 
Po vsem svetu danes obeležujemo svetovni dan turizma, pod naslovom Turizem in delovna mesta - boljša 
prihodnost za vse. Tako na ministrstvu za gospodarstvo kot na Slovenski turistični organizaciji poudarjajo 
pomen kakovostnih kadrov za dvig dodane vrednosti v turizmu, sindikati pa opozarjajo, da so zaposleni v tej 
panogi še vedno preslabo plačani in premalo cenjeni.  
Tematika letošnjega svetovnega dneva turizma, ki ga obeležujemo pod okriljem Svetovne turistične 
organizacije, je tesno povezana z uresničevanjem vizije slovenskega turizma, to je zagotavljanjem 
trajnostnih butičnih petzvezdičnih doživetij za zahtevne obiskovalce. "Za zagotavljanje avtentičnih 
petzvezdičnih doživetij in aktivacijo dodane vrednosti v turizmu je ustrezno usposobljen in motiviran kader 
ključnega pomena, zadovoljen kader pa pomeni tudi zadovoljnega gosta," je poudarila direktorica 
Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. "Za preboj v sfero butičnosti v prvi vrsti potrebujemo 
kreativne in zadovoljne zaposlene. Le takšni zaposleni bodo ustvarjali visokokakovostne storitve in 
inovativne turistične produkte," se je strinjal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek. 
A kljub temu, da kakovostnih kadrov v gostinstvu in turizmu krepko primanjkuje, so zaposleni v panogi 
prepogosto še vedno slabo plačani in premalo cenjeni, je dejala generalna sekretarka Sindikata delavcev 
gostinstva in turizma Slovenije Breda Črnčec. "Še vedno je veliko prekarnega dela, veliko zaposlitev za 
določen čas, sezonskih delavcev, študentskega dela ... mnogi tuji delavci iz bivših republik Jugoslavije 
ostanejo le kratek čas, nato pa svojo priložnost iščejo čez mejo in v drugih državah EU, kjer so boljši pogoji 
dela in višja plača," je izpostavila za STA. 
Kakšno bo dogajanje v Prekmurju na svetovni dan turizma?  
V Galeriji-Muzej Lendava pripravljajo dvojezično strokovno vodenje po razstavi Christo & Jeanne-Claude: 
Skrita stvarnost ter predstavitev knjige z naslovom Legenda in resnica o Hadikovi mumiji. Publikacije bodo 
ob tej priložnosti na voljo po polovični ceni. Tudi v Murski Soboti pred TIC-em in Expanom bodo interesenti 
lahko brezplačno najeli kolesa, nižje bodo cene vstopnine v Expano, Pomurski muzej, Escape Room 
Enigmarium, v dvorcu Rakičan pa pripravljajo brezplačno vodenje po dvorcu in ogled Razstavno-
doživljajskega kočijaškega centra ter razstavo Kočije skozi čas.  
Brezplačni vodeni ogledi bodo tudi v Rotundi v Selu, v Plečnikovi cerkvi v Bogojini ga bo vodil Jože Puhan, 
župnijsko cerkev Sv. Martina v Martjancih pa bo predstavil umetnostni zgodovinar Janez Balažic. V 
Moravcih v Slovenskih goricah pa bodo danes ob 17. uri odprli 3. zeleno okno v občini Ljutomer.  
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• (FOTO) Na OŠ Sveti Jurij gostijo učence iz štirih držav. Maja Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, 
27. 9. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/na-os-sveti-jurij-gostijo-ucence-iz-stirih-drzav-732359 
 

 
Slika: 9. razred je predstavil Grčijo. Foto: Maja Hajdinjak  
 
Te dni se na OŠ Sveti Jurij mudijo učenci in učitelji iz štirih držav – Italije, Španije, Grčije in Poljske. OŠ Sveti 
Jurij je namreč ena od petih šol, ki je del mednarodnega projekta v okviru Erasmus + 
Innovation=motivation.  
Poleg jurijske sodelujejo še šole CEIP Santa Maria la Bianca iz Barcienca, Istituto Comprensivo A. Molinaro iz 
Montefiasconeja, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ryszarda Knosaly iz Olsztyna in 40 dimotiko scoleio Peristeriou 
iz Peristerija. Mentorji posameznih šol so Anita Fartek z domače šole, Eleni Rekouti iz Grčije, Paola Romoli iz 
Italije, Anna Golyga iz Poljske in Javier Valle Rey iz Španije, ki je tudi glavni koordinator projekta.  
 

 
Slika: Koordinatorji projekta Innovation=motivation. Foto: Maja Hajdinjak 
 
Kot nam je povedal, so se učitelji omenjenih šol spoznali pred skoraj štirimi leti na spletni platformi, ki je 
namenjena izmenjavi informacij med učitelji iz celotne Evropske unije, in začeli sodelovati pri nekaj spletnih 
projektih. »Nato smo se odločili, da naredimo svoj projekt. Dvakrat smo bili s prijavo neuspešni, lani pa nam 
je končno uspelo,« je povedal.  
 
Namen projekta je predvsem izboljšati digitalne kompetence učencev in jih uporabiti pri pouku in učenju. V 
sklopu projekta tako učenci in učitelji delajo z aplikacijami, jih razvijajo, delajo videoposnetke in se učijo 
kodiranja. »Delajo torej nekaj, kar običajno ni vključeno v učni načrt, vendar bi moralo biti, saj so te 
kompetence pomembne za njihovo življenje v prihodnosti.« Učenci, nadaljuje Javier Valle Rey, v tovrstnih 
projektih uživajo, saj pri pouku uporabljajo tablice, telefone in prenosne računalnike, poleg tega pa spoznajo 
tudi druge države. Na takšen način pa želijo učitelji tudi vzpodbuditi motivacijo pri učencih. 
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Slika: Učitelj iz Španije je učence naučil makareno. Foto: Maja Hajdinjak 
 

 
Slika: Grki pa so učili sirtaki. Foto: Maja Hajdinjak 
 
Pa je prihodnost šolanja resnično v računalniških aplikacijah in tablicah? »Pravzaprav menim, da moramo 
najti neko ravnotežje. Danes je nemogoče delati samo z aplikacijami ali pa samo s knjigami, a se časi hitro 
spreminjajo. Pred dvajsetimi leti je bilo nemogoče razmišljati o tovrstnih aktivnostih, ki jih izvajamo v 
projektu, menim pa, da bo v naslednjih dvajsetih letih enako težko razmišljati o knjigah kot o edinem načinu 
učenja,« je zaključil. 
 

 
Slika: Na italijanski stojnici so za učence in učitelje pripravili tiramisu. Foto: Maja Hajdinjak 
 
Tuji učenci, prišlo jih je 17, tako te dni bivajo pri svojih vrstnikih v rogašovski občini, izziv pa obojim predstavlja 
uporaba tujih jezikov. V torek so posamezni razredi za goste v šolskem amfiteatru pripravili stojnice, kjer so 
predstavili vse sodelujoče države. Gostujoči učenci pa so na kratko predstavili svoje šole in slovenske učence 
naučili nekaj plesov, kot sta sirtaki in že ponarodela makarena. Gostujoči učitelji in učenci bodo tukaj do 
petka, v tem času pa so si ogledali znamenitosti v Prekmurju, Ljubljano in Bled. 
 



 
Slika: Na španski stojnici so ponujali tudi sangrio – brezalkoholno, seveda. Foto: Maja Hajdinjak 
 
 

 
Slika: Na slovenski stojnici ni manjkala niti prekmurska gibanica. Foto: Maja Hajdinjak 
 
Projekt Innovation=motivation vključuje šest mobilnosti, tri za učitelji in tri za učence ter učitelje. Na 
izmenjavah se učitelji izobražujejo in spoznavajo nove metode dela z učenci ter nadgrajujejo svoje. To je 
poudarila tudi glavna slovenska koordinatorica Anita Fartek. »Dobro je, da izmenjamo informacije, da vidimo, 
kako delajo z učenci drugje, kakšne so razlike in navsezadnje tudi ugotovimo, da pri nas le ni tako slabo.« 
Naslednja izmenjava za učitelje bo februarja v Španiji, zadnja, za učence in učitelje, pa v Italiji maja prihodnje 
leto. Učitelji imajo v načrtu sicer tudi nadaljnje sodelovanje in že razmišljajo o novem projektu, je še povedal 
Javier Valle Rey. Nanj upajo že naslednje leto. 

• V Gornji Radgoni pripravili etno večer. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota,  29. 9. 2019  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/v-gornji-radgoni-pripravili-etno-vecer-732989 
 

 
Slika: Etno večer v Gornji Radgoni. Foto: M. V.  
 
Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev (PPZDU) Murska Sobota in Društvo upokojencev (DU) 
Gornja Radgona sta pripravila Etno večer ljudskih pesmi in plesa  
Na srečanju, ki je potekalo v avli OŠ Gornja Radgona je nastopilo petnajst skupin iz celega Pomurja. 
Prireditev je vodila Alenka Regoršek, ki je v spremstvu Andreja Vreča in Milana Klemenčiča tudi zapela 
uvodno pesem. Dogodka so se je udeležili tudi predsednica PPZDU Viola Bertalanič, podžupan radgonske 
občine David Roškar, pomočnica ravnatelja OŠ Gornja Radgona Sonja Muršec in predsednica DU Gornja 
Radgona, Inge Ivanek. Slednja se je zavzela za ohranitev ljudskega petja in domačih pesmi. „Ohranjati jih 
moramo mi starejši, ker mladi žal nimajo preveč občutka za to“,  je dejala. 
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Slika: "Ne pojemo, igramo in plešemo le zase, ali le za današnji večer, pač pa zato, ker želimo sebi in vsem 
okoli nas pokazati, da je to večer radosti, ker med nami še živi ljudsko izročilo. Tudi naša želja je, da se to 
ohrani, ker ravno preko te - takih pesmi in plesov spozna gledalec, da smo Pomurci, da smo Slovenci," je 
med drugim dejala Danica Kocet. Foto: M.V. 
 
S po dvema pesmima so se predstavili: Tamburaška skupina KD Peter Dajnko, Črešnjevci (vodja: Danilo Banfi) 
- Vesela plesalka in Alte; Pevska skupina – Hiša sadeži družbe MS (Marjana Škrilec) – Ležij, ležij ravno polje in 
Po zemlji plaval vesne dih; Ljudski godci in pevci „Gomilički degaši“ (Slavica Nedelko) – Jes pa moja Micika in 
Nega lepšega; Veseli Prleki – etno skupina, Križevci pri Ljutomeru (Dragica Škarjot) - Prleški vasovalec in 
Šumijo gozdovi domači; Vokalni tri DU Rogašovci (Štefan Rožman) – Rože je na vrtu plela in Slavček; Folklorna 
skupina DU Črenšovci (Vera Zver) – Po zeleni trati in Sotiš polka; Pevska skupina DU Bakovci (Biserka Flegar) 
– Kam le čas beži in Venček ljudskih; Ljudske pevke upokojenke DU Črenšovci (Marjeta Lutar) – Slovenska 
krajina in Na šörkoj ravnici; Ljudske pevke DU Negova – Spodnji Ivanjci (Vlado Maguša) – Je živela deklica in 
Tam v Karpatski gori; Neman časa DU Rogašovci (Štefan Rožman) – Kak lepo je na ton svejti in Venček ljudskih; 
Pevci ljudskih pesmi DU Moravske Toplice (Marjeta Maučec) – Ge san edno deklo meo in Tan gori na brejgi; 
VIS Cbetje v jeseni – DU Tišina (Ema Vezjak): Dobro jütro ljubca moja in Tam na brvi sva sedela: Ljudski pevci 
– DU Grozdek Janežv Veh (Marta Kovačič): Danes daleč v kraju tujem in Zaplula je barčica moja; Ljudske pevke 
„Večernice“ DU Beltinci (Katica Tkalec) – Ena ptička priletela in Sijaj, sijaj bleda luna; Folklorna skupina DU 
Turnišče (Danica Kocet) – Trojka, Muzolin in Satiš – splet prekmurskih plesov. 
 

 
Slika: Etno večer v Gornji Radgoni. Foto: M.V. 
 

• Noč raziskovalcev v Pomurju: "Če ne poznaš svojih korenin, te ni". M. Ha., Vestnik, Murska 
Sobota, 30. 9. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/noc-raziskovalcev-v-pomurju-ce-ne-poznas-svojih-korenin-te-ni-
733125 
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Slika: Noč raziskovalcev v Pomurju. Foto: Špela Sevšek Šramel  
 
V petek so v Murski Soboti in Ljutomeru potekale delavnice in predavanja v okviru Noči raziskovalcev. 
Humanistika, to si ti! pod naslovom projekta Prekmurščina, prekmurska kultura in Prekmurci med slovensko 
in slovaško preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, ki sta jih organizirala Oddelek za slovenistiko in 
Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete (FF) Univerze v Ljubljani.  
Dopoldan so na soboški gimnaziji izvedli dve delavnici. Na eni, ki sta jo izvedla dr. Tatjana Balažic Bulc s FF in 
dr. Aleksander Sadikov s Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani, so se dijaki seznanili s 
slovanskimi jeziki. Šlo je za računalniško delavnico z e-bralcem glede na različne slovanske jezike. Dr. Špela 
Sevšek Šramel pa je izvedla kratki tečaj slovaščine. Popoldan se je dogajanje preselilo v prleško prestolnico, 
kjer sta dr. Jozef Pallay s Filozofske fakultete in dr. Matej Meterc z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU predstavila svojo primerjalno paremiološko raziskavo dijakom Gimnazije Franca Miklošiča. To sta 
nato predstavila še zbranim na večernem dogodku, ki se je odvijal v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski 
Soboti. 
 

 
Slika: Dr. Matej Materec in dr. Jozef Pallay sta predstavila primerjalno paremiološko raziskavo – 
slovenščina in slovaščina v stiku. Foto: Špela Sevšek Šramel 
 
V uvodu dogodka je zbrane s premislekom, zakaj sploh razmišljati o prekmurščini in Prekmurcih med 
slovenskim in slovanskih leta 2019, nagovoril dr. Hotimir Tivadar. »Pomembno je razmišljati o lastnem 
jeziku,« je dejal in dodal zelo pomembno sporočilo: »Če ne poznaš svojih korenin, te ni.«  



 
Slika: Dr. Hotimir Tivadar, dr. Špela Sevšek Šramel in dr. Jozef Pallay, organizatorji Noči raziskovalcev v 
Murski Soboti. Foto: Špela Sevšek Šramel 
 
Predaval je tudi dr. Alojz Šteiner, upokojeni generalmajor slovenske vojske in podpredsednik Prekmurskega 
društva general Maister Murska Sobota, in predstavil usodne dogodke, ki so se zgodilo pred, v in po letu 1919 
z vojaško-narodne perspektive in ki so bili ključni, da je Prekmurje danes del Slovenije. »Prekmurje je bilo 
priborjeno na pariški mirovni konferenci. Predvsem pa bi se brez Matije Slaviča stvari verjetno odvile zelo 
drugače.« Ta je namreč popisal prebivalce med Muro in Rabo po župnijskih knjigah in naredil etnografsko 
karto ter z njo dokazal, da tudi na tem območju živi slovenski živelj, kar je bilo ključno pri odločitvi, da se ta 
del priključi Kraljevini SHS. 
 

 
Slika: Dr. Alojz Šteiner je opozoril na usodne dogodke, ki so bili ključni, da je Prekmurje danes del 
Slovenije. Foto: Hotimir Tivadar 
 
Na dogodku je študentka slovenistike Maja Hajdinjak predstavila tudi ugotovitve svoje ankete o odnosu 
govorcev v Prekmurju do knjižne slovenščine in prekmurščine. Za Prekmurce je najbolj naravna socialna zvrst 
jezika narečje, tudi v večini govornih položajev prevladuje uporaba prekmurščine. Kljub temu slovenski knjižni 
jezik zanje predstavlja identiteto, saj, po navedbah anketirancev, krepi narodno zavest, je vezivo med rojaki, 
predvsem pa je jezik, ki je držal skupaj ljudi v različnih obdobjih zgodovine.  



 
Slika: Maja Hajdinjak je predstavila ugotovitve ankete o odnosu govorcev v Prekmurju do knjižne 
slovenščine in prekmurščine. Foto: Špela Sevšek Šramel 
 
Na dogodku sta Irma Benko in Suzana Panker predstavili tudi pobudo uvedbe predmeta prekmurščina v 
slovenske šole oziroma evalvacijo izvajanja tega predmeta v prejšnjem šolskem letu. Šest pomurskih osnovnih 
šol je namreč v šolskem letu 2018/2019 izvajalo predmet Prekmurski jezik in kultura v okviru interesnih 
dejavnosti.  
 

 
Slika: Irma Benko je predstavila idejo in razvoj pobude uvedbe prekmurščine v slovenske šole. Foto: 
Hotimir Tivadar 
 

 
Slika: Suzana Panker je predstavila evalvacijo predmeta Prekmurski jezik in kultura za lansko šolsko leto. 
Na fokovski osnovni šoli so sicer že v preteklosti v okviru interesnih dejavnosti izvajali prekmurščino. 
Foto: Špela Sevšek Šramel 
 
Med njimi so bile šole Beltinci, Grad, Fokovci, Tišina, Kobilje in Kapela. Slednja se je s prekmurščino zgolj 
informativno spoznavala, medtem ko so ostale šole aktivno sodelovale. Rezultat so bili številni nastopi na 
raznih prireditvah, skeči, popisi prekmurskih besed itd., učenci pa so spoznali prekmurske ustvarjalce in 
njihova dela, prebirali so prekmurske pesmi in pripovedke … Učitelji so pri izvedbi predmeta lahko sledili 



letnemu načrtu, ki ga je pripravila Pankerjeva, ali pa so prilagodili vsebine interesu. »Sodelujočih šol bi bilo 
verjetno še več, če bi ravnatelji opravili svojo nalogo. Mi smo namreč na vsako šolo poslali letno pripravo, 
vendar je ravnatelji niso posredovali naprej,« je še povedala Pankerjeva. Letos so priprave še enkrat poslali 
vsem šolam, katere so se izvajanju priključile, še ni znano. Predavanjem in diskusiji je sledila še pogostitev z 
glasbenim nastopom. 

• Osnovna šola Puconci prejemnica nacionalnega jezikovnega priznanja.  Uredništvo Vestnika. 
Vestnik, Murska Sobota,  1. 10. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/osnovna-sola-puconci-prejemnica-nacionalnega-jezikovnega-
priznanja-733226 
 

 
Slika: Ravnatelj,vodja sodelovanja in 2 učenki na podelitvi. Foto: Osebni arhiv OŠ Puconci  
 
Na osrednji prireditvi za evropski dan jezikov v Ljubljani je osnovna šola Puconci za uspešno desetletno 
sodelovanje s šolo iz avstrijske Lipnice prejela priznanje.  
"Obe šoli se s sodobnimi metodami dela, poučevanjem rojenih govorcev jezika, medvrstniško pomočjo pri 
učenju ter poznavanjem avstrijske in slovenske kulture, ter zavedanjem lastne, zavzemata za ohranjanje 
poučevanja nemškega jezika na OŠ Puconci in slovenskega jezika na avstrijski šoli (NMS II Leibnitz). Število 
učencev, ki izberejo nemščino na naši šoli in slovenščino na avstrijski, z vsakim šolskim letom narašča," je 
povedala vodja sodelovanja Irena Sabo. 
Prejeto priznanje je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja 
tujih jezikov. Je rezultat dela vseh učiteljev, ki so se v vseh desetih letih vključili v aktivnosti v okviru 
sodelovanja ter učencev, ki so z velikim veseljem pričakovali mednarodne izmenjave. 
 

 
Slika: Podelitev Nacionalnega jezikovnega priznanja skupaj z predstavniki partnerske šole iz avstrijske 
Lipnice in predstavnico ZRSŠ. Foto: Osebni arhiv OŠ Puconci 
 
Za obdobje 2018-2020 je Evropska komisija sprejela prednostni nalogi za evropsko in nacionalno 
jezikovno priznanje: Razvoj boljših in bolj vključujočih šol ter podpora učiteljem in vodstvenim delavcem 
šol za sprejemanje raznolikosti ter Odprava jezikovnih ovir za večjo dinamičnost obmejnih regij. Prioriteti 
temeljita na sporočilih Komisije „Razvoj šol in odlično poučevanje za dober začetek v življenju“ (maj 
2017), ter „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“ (september 2017) ter odražata tudi 
tekoči pregled Evropskega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. 
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• Prelomnica 1919: Kako so te dogodke doživljali prekmurski in drugi Slovenci.  A. Nana Rituper 
Rodež. Vestnik, Murska Sobota,  2. 10. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/prelomnica-1919-kako-so-te-dogodke-dozivljali-prekmurski-in-drugi-
slovenci-733480 
 

 
Slika: Predstavitev zbornika Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919 avtorice in urednice Klaudije 
Sedar. A. Nana Rituper Rodež  
 
V letošnjem jubilejnem letu se je veliko govorilo o mirovni konferenci v Parizu, o tamkajšnjem sprejemanju 
odločitev, manj pozornosti pa se je posvečalo dogajanju in razmeram v Prekmurju.  
To plat zgodbe nam razkriva zbornik avtorice in urednice Klaudije Sedar z naslovom Prekmurje ob 
zgodovinski prelomnici 1919, v katerem so zbrani dokumenti ob 100. obletnici združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Zbornik je izdala Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. 
Sedarjeva, ki je preučevala gradivo v različnih arhivih, knjižnicah in muzejih ter prelistala tudi periodiko, je 
povedala, da je zajela čas od oktobra 1918 do podpisa trianonske pogodbe 4. junija 1920. Na koncu je 
dodana tudi bibliografija publikacij, člankov in tiskov, ki se vsebinsko nanašajo na zgodovinsko prelomnico, 
ki je tako pomembna za Prekmurje. Gre za izbor vsebin in dokumentov, ki nas popeljejo v čas pred stotimi 
leti med Prekmurce in prikažejo, kaj se je takrat dogajalo, kako so prekmurski Slovenci doživljali ta 
turbulentni čas ter kako so združevanje na podlagi pisanja v različnih časopisih dojemali v osrednjem 
slovenskem prostoru. 
Pokrajina Prekmurje se v zgodovinskih virih pojavlja že v srednjem veku kot Districtus ex altera pars Murae, 
torej kot okraj onkraj Mure. Ime Slovenska krajina se razširi z Jožefom Kosičem sredi 19. stoletja, madžarska 
oznaka za to območje pa je bila Totsag. Ime Prekmurje je v kontekstu splošnega narodnega prebujenja prvi 
zapisal slovenski duhovnik in publicist Božidar Raič leta 1862. Sedarjeva spomni tudi na demografsko 
podobo na prelomu stoletja. Leta 1890 je po ljudskem štetju tu živelo 81.816 prebivalcev, od tega skoraj 
64.000 Slovencev. Leta 1900 so ogrska uradna štetja Slovence prenehala šteti in jih po novem uvrščala v 
rubriko »drugi«.  
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Slika: O veličastni slovesnosti ob 10. obletnici osvobojenja Prekmurja so na naslovnici pisale tudi Novine, 
glasilo Slovenske krajine. Foto: Zbornik 
 
Prekmurski Slovenci se začnejo narodno prebujati  
Piše tudi o sistematični madžarizaciji v drugi polovici 19. stoletja v Prekmurju in uvajanju madžarščine v vse 
pore življenja. Kljub temu ali prav zaradi nje so se začeli prekmurski Slovenci vse bolj narodno prebujati, 
zapiše Sedarjeva. Proti jezikovni madžarizaciji je ostro nastopil župnik na Tišini Franc Ivanocy in v verouk 
vpeljal slovenščino, skrbel pa je tudi za prevode in izdaje tiskov v prekmurščini. Bil je tudi tisti, ki je skupaj s 
sodelavci Jožefom Kleklom st., Jožefom Kleklom ml., Ivanom Bašo, Jožefom Sakovičem in Štefanom 
Küharjem začrtal pot nadaljnjemu razvoju slovenske identitete.     
Eno ključnih vlog pri ozaveščanju v tistem času so odigrali narodni sveti, ki so se po Sloveniji ustanavljali 
avgusta 1918. Ker narodna vlada v Ljubljani ni imela v načrtu zasesti Prekmurja, se je narodni svet za 
Štajersko skupaj z generalom Maistrom zavzemal, da se Prekmurje vojaško zasede. To se ni zgodilo, so pa 
na prvi seji Matijo Slaviča določili za izvedenca za prekmursko pokrajino. Kako ključno vlogo je odigral za 
Prekmurje, je znano. 
Nad Prekmurjem »lečejo« letaki  



V jeseni 1918 so se začela organizirati zborovanja tako v Prekmurju kot v krajih na desnem bregu Mure, kjer 
so prekmurski Slovenci protestirali proti madžarskemu nasilju, ki jim ne dovoli, da bi pokazali in izrazili svoje 
slovensko narodno prepričanje. Že na prvem zborovanju, 18. oktobra v Murski Soboti, so jasno sporočili, da 
niso vendsko govoreči Madžari, temveč Slovenci. To je bil tudi čas, ko so nad Prekmurjem iz letal trosili 
letake in Prekmurce nagovarjali k združitvi. Da v »Soboti lečejo letaki (pamflet, röpirat, cedale)«, so 
poročale tudi Novine v začetku februarja 1919. Letake, s katerimi bi Prekmurce prepričali o nasprotnem, so 
trosile tudi madžarske oblasti. 
Sedarjeva je na kratko pogledala tudi v Pariz in spomnila na odločilno vlogo Matije Slaviča ter prikazala, kaj 
je bil tehten razlog, da so se na mirovni konferenci začeli ukvarjati s Prekmurjem. Slabo je kazalo, potem pa 
je, kot piše dr. Slavič, sredi maja »bil prvi majhen solčni žarek, ki je posijal na Slovence«, in konec maja je 
bilo znano, da bo Prekmurje jugoslovansko. Žal pa prizadevanja na mirovni konferenci za pridobitev rabskih 
Slovencev niso bila uspešna. Vrhovni svet je 1. avgusta dovolil, da vojska Kraljevine SHS zasede Prekmurje in 
v Prekmurje je vkorakala 12. avgusta, veliki ljudski tabor, ko bo »celokupno Prekmurje prvič pozdravilo 
svojo svobodo in ujedinjenje, pa bo v nedeljo, 17. avgusta«, so nekaj dni prej napovedali v Straži. Vendar se 
takrat še ni vedelo natančno, kje se bo pojavila možnost, v Murski Soboti ali Gornji Radgoni. Na koncu se je 
slovesna izročitev oblasti zgodila v Beltincih, kot so zapisali mnogi časopisi, v »narodno najzavednejši vasi«. 
 

 
Slika: Eno od zborovanj ob deseti obletnici ali vsesplošno narodno slavje, kot so zapisali, je bilo tudi v 
Murski Soboti. Foto: Zbornik 
 
V zadnjem delu zbornika je poglavje posvečeno proslavljanju okroglih obletnic zgodovinske prelomnice 
1919, to je od leta 1929 do 2019. Te so se slavile do 2. svetovne vojne, po vojni pa tega niso več tako 
proslavljali, šele po osamosvojitvi so temu zgodovinskemu trenutku spet začeli dajati večjo pozornost. K 
pogostejšemu proslavljanju je prispevala razglasitev 17. avgusta za državni praznik leta 2006. Od leta 2009 
je po sklepu vlade uradna državna proslava ob tem prazniku vsako peto leto, vmes jih pripravljajo občine. 
 Spontano, od nikogar gnani 
Vse slovesnosti so bile, tako Sedarjeva, zelo veličastne, večdnevne, medijsko izpostavljene in dobro 
obiskane. Nadvse veličastna proslava desete obletnice osvobojenja Slovenske krajine je potekala 18. 
avgusta 1929 v treh krajih, v Murski Soboti, Črenšovcih in Dolnji Lendavi, kjer se je zbralo od 26 do 31 tisoč 
ljudi. Časopis Slovenec je takrat pisal o tem, da »vsi ljudje v Slovenski krajini gredo na proslavo v strnjenih 
vrstah, spontano, od nikogar gnani«. 
Pomemben poudarek je Sedarjeva namenila tudi periodiki, ne le prekmurski, ampak tudi slovenski, ki je 
zelo dobro poročala o dogajanju v Prekmurju. »O priključitvi Prekmurja h Kraljevini SHS so slovesno poročali 
domala vsi tedanji slovenski tiski. Preseneča nas, s kakšnim navdušenjem so pisali o Prekmurju, saj so bili vsi 
zelo naklonjeni, da Prekmurje pripade slovenskemu miljeju. Morda je bilo kaj prenapihnjeno, so pa hoteli 
nazorno prikazati utrip med prebivalci,« ugotavlja Sedarjeva. V Slovencu so avgusta 1919 med drugim pisali, 
da s Prekmurjem pridobi Slovenija in država izredno bogato pokrajino. »Ljudje so dobri, verni in delavni ter 
iskreno vdani naši troimenski državi. Naša skrb bo morala biti, da jim hitro in uspešno zacelimo gospodarske 
in kulturne rane, ki jih je vsekalo stoletno suženjstvo in strašni režim po vojski.«   

• OŠ Razkrižje gostila nemške učence. Ines Baler, Vestnik, Murska Sobota, 2. 10. 2019  



https://vestnik.si/clanek/aktualno/os-razkrizje-gostila-nemske-ucence-733533  
 

 
Slika: Razkriški učenci se že veselijo obiska prijateljev v Nemčiji, ki bo prihodnje leto. Foto: Arhiv šole  
 
Na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje je minuli teden gostovalo 26 učencev in trije učitelji iz Nemčije, 
natančneje z evropske šole Mornewegschule iz Darmstadta pri Frankfurtu.  
Učenci 8. razreda pod koordinatorstvom Anite Danč Ismajlovič sodelujejo kot partnerska šola v projektu 
Erasmus+. Udeleženci pod naslovom Forests – our green lungs of Europe (Gozdovi – zelena pljuča Evrope) 
raziskujejo gozdove v Sloveniji in Nemčiji ter nato primerjajo rezultate. »Ob tem so razvijali svoje kritično 
mišljenje in vključevali ideje za izboljšanje razmer v gozdnih ekosistemih, ki predstavljajo pljuča našega 
planeta,« je razložila Danč Ismajlovičeva. V gozdu ob reki Muri sta skupini nemških in slovenskih otrok v 
okviru projekta Life Naturaviva opravili terensko delo, pri tem pa jim je pomagal naravovarstveni sodelavec 
na Javnem zavodu Krajinski park Goričko Tomaž Koltaj. »V sodelovanju s Turistično narodopisnim društvom 
Razkrižje so učenci in učitelji pobližje spoznali nekaj glavnih turističnih točk, kot je prazgodovinska naselbina 
in muzejska zbirka čevljarstva, dimnikarstva in studenčarije pri družini Gašparičevih. Poskusili so razkriške 
mlince, pri domačiji Ferlinovih so pripravili in pokusili razkriške pogačice, ogledali pa smo si tudi pripravo 
domačega bučnega olja v oljarni Zanjkovič in čistili buče,« je opisala koordinatorka.  
 

 
Slika: Čistili so tudi buče. Foto: Arhiv šole 
 

 
Slika: Erasmus+, Razkrižje, izmenjava. Foto: Arhiv šole 
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Mladi so na izmenjavi krepili raziskovalni duh in razvijali čut do narave, razvijali jezikovne kompetence ter 
premagali strahove ob srečanju s tujci, kar je pripomoglo k lažjemu razumevanje medkulturnih razlik in 
sprejemanju drugačnosti. Predvsem pa so se spopadli z reševanjem globalnih problemov. Ogledali so si tudi 
nekaj slovenskih znamenitosti, in sicer glavno mesto, Postojnsko jamo, bili pa so tudi v paviljonu Expano. Ob 
koncu izmenjave so predstavili ugotovitve in vtise. »Učenci iz Nemčije so bili presenečeni nad ugotovitvijo, 
kako velika biotska raznovrstnost nas obkroža,« je izpostavila Danč Ismajlovičeva in dodala, da razkriški 
učenci komaj čakajo, da prihodnje leto obiščejo Nemčijo in spoznajo bogastvo tamkajšnjih gozdov. 
 

 
Slika: Ob koncu so predstavili ugotovitve. Foto: Arhiv šole 
 
Primorske novice, Koper 

• “Mislim, da ne poznam nobene manjšine, ki je povsem izginila”. Intervju: Tove H. Malloy. 
Pogovarjala se je: Petra Mezinec. Primorske novice, Koper, 27.9.2019, letnik 73, št. 223, str. 12-14 

Tove H. Malloy, direktorica Evropskega centra za manjšinska vprašanja 
Tove H. Malloy, direktorica Evropskega centra za manjšinska vprašanja v Flensburgu pozitivno o 
prihodnosti manjšin v EU 
Tove H. Malloy je direktorica Evropskega centra za manjšinska vprašanja v nemškem Flensburgu. Že vse 
življenje se ukvarja s političnimi in pravnimi vidiki narodnostnih in etničnih manjšin v mednarodnem pravu. 
Slovenijo je tokrat obiskala zaradi mednarodne znanstvene konference Družbe in prostori v stiku: stičišča 
in razhajanja, ki so jo pripravili v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, bila pa je tudi na festivalu 
Slofest v Trstu, s katerim se slovenska skupnost predstavlja mestu. 
 

 
Slika: Tove H. Malloy, direktorica Evropskega centra za manjšinska vprašanja v Flensburgu. Foto: Primorske 
novice 
 



 
Slogan Evropskega centra za manjšinska vprašanja je “Ker so manjšine pomembne”. Zakaj so manjšine 
pravzaprav tako pomembne za evropsko družbo? 
“Slogan smo izbrali med več predlogi. Na koncu pa smo se odločili za tega, saj se stopnja demokratičnosti 
držav odraža prav v odnosu do manjšin. Država ne more biti demokratična, če z manjšinami ne ravna dobro.” 
Center je bil ustanovljen leta 1996, kar pomeni da deluje že več kot dve desetletji. Kako in če sploh se je v 
tem času spre-menil odnos do manjšin na območju Evropske unije? 
“Mislim, da se je spremenil na boljše, ker se o manjšinski problematiki več govori v Strasbourgu in včasih tudi 
v Bruslju. Ljudje tudi bolje razumejo pravico biti manjšina. Zato sem prepričana, da se je v zadnjih 20 letih 
položaj manjšin znotraj Evropske unije izboljšal.” 
S katerimi državami se zdaj največ ukvarjate? 
“Trenutno preučujemo predvsem države vzhodne Evrope, pa tudi južnega Kavkaza in srednje Azije. Naša 
primarna naloga je, da sodelujemo v državah, kjer je ali pa je bil v preteklosti konflikt med manjšinskim in 
večinskim prebivalstvom.” 
Kje v Evropi so trenutno točke največjih konfliktov? 
“Najobsežnejši program v sklopu naše institucije poteka v Ukrajini. Še posebej po krimskem konfliktu leta 
2014 se je položaj manjšin tam zelo poslabšal. Govorimo o madžarski, bolgarski, romunski, muslimanski, 
poljski in judovski manjšini. Zaradi napetosti med Ukrajino in Rusijo so mnoge manjšine in manjšinska 
vprašanja zapostavljena. Posledica konflikta je tudi pojav nacionalizma, kar ne-posredno vpliva na življenje 
pripadnikov manjšin.” 
Kaj konkretno so vaše naloge v teh državah? 
“Na tem obisku sem izvedela, daje tako v Sloveniji kot Italiji za narodnostne manjšine dobro poskrbljeno, saj 
obstaja zakonodajni okvir, s katerim so zaščitene njihove pravice. Pripadniki manjšin imajo svoje šole in ostale 
ustanove, brez težav lahko ohranjajo svojo kulturo, prirejajo festivale in še bi lahko naštevala. Vendar pa to 
ni realnost v vseh državah vzhodne Evrope. Konflikt je še vedno preveč svež, zato morajo manjšine ostajati 
znotraj svojih okvirjev. Mogoče celo imajo svoje šole, a te praviloma niso odprte navzven. Naši programi v 
teh državah se osredotočajo predvsem na izobraževanje javnih uslužbencev na eni in predstavnikov manjšin 
na drugi strani. Nujno je, da obe strani razumeta pomen dobrega dialoga, ki je ključ za sodelovanje pri 
procesih odločanja.” 
Romska manjšina predstavlja največji izziv 
Največja etnična manjšina v Evropi so Romi, ki pa so vendarle specifična skupina. 
“Včasih je v njihovi skupnosti le nekaj dovolj izobraženih predstavnikov, ki lahko govorijo v njihovem imenu. 
Šole so slabe, pogosto vanje niti ne hodijo ali pa redkokdaj. Poleg vprašanja manjšine je pri Romih pomembno 
socialno vprašanje.” 
Kako se njihov položaj razlikuje od države do države? 
”Pred kratkim so v študiji preučevali položaj romske manjšine v Nemčiji, na Češkem, v Sloveniji, v Srbiji, na 
Madžarskem in v Ukrajini. Rezultati so pokazali, da je zelo odvisno, kateri vidik spremljamo. Glede politične 
participacije je stanje zelo dobro v Srbiji in v Sloveniji. Na področju medkulturnega dialoga pa sta prednjačili 
Nemčija in Češka. Zanimivo je, da so države, v katerih je spomin na konflikt v 90. letih prejšnjega stoletja še 
zelo živ, bolj uspešne pri soočanju z manjšinskimi vprašanji, kot bi si predstavljali pred dvajsetimi leti. Ne le, 
ko gre za romsko manjšino. Slovenija, Srbija in do neke mere tudi Hrvaška so uspešne pri implementaciji 
manjšinskih pravic v izobraževalne in kulturne institucije ter vključevanju manjšin v politično odločanje. 
Včeraj sem se srečala s predstavniki italijanske manjšine na Hrvaškem in prijetno sem bila presenečena nad 
dejstvom, da hrvaška vlada plačuje za italijanske šole na Hrvaškem. Ni bilo vedno tako. Najbrž je uspešnost 
držav na tem področju povezana tudi z Evropsko unijo in dejstvom, da so si te države želele oziroma si želijo 
vključitve vanjo.” 
V Sloveniji vedno znova iz-postavljamo, da je položaj slo-venske manjšine v državah, ki so že dalj časa 
članice Evropske unije, kot sta Italija in Avstrija, slabši kot položaj narodnostnih manjšin v Sloveniji. Bi se 
strinjali? 
“Pred časom sem sodelovala v odboru v Strasbourgu, kjer smo preučevali odnos držav članic do manjšin. 
Takrat nisem obiskala Italije, a kolegi, ki so jo, so omenili, daje v Italiji položaj romske manjšine slab. Vendar 
pa bi za deželo Furlanijo-Julijsko krajino težko trdila podobno. Mislim, da je to celo primer dobre prakse v 
Evropski uniji.” 



Romska manjšina je specifična tudi v tem, da nima svoje matične države. Je tudi zato težje doseči določeno 
stopnjo pravic? 
“Ni dvoma, da imajo skupine, ki so videti drugače, več težav pri doseganju pravic. Poglejmo že, kaj se dogaja 
s temnopoltimi v ZDA. Romi imajo drugačen način življenja in kulturo, ki je ne poznamo in ne razumemo. 
Večinsko prebivalstvo nima dovolj informacij o tem, zakaj živijo kot živijo. O njih preprosto premalo vemo. 
Istočasno pa smo prepričani, da bi morale tudi v skupinah, ki so drugačne od nas, veljati podobna pravila, kar 
zadeva zaščito otrok in žensk. Drugačen način življenja pomeni, da otroke v šole ne vozijo ali pa le poredko. 
Posledično so težje zaposljivi in ker ne dobijo službe, postajajo drugorazredni državljani. Vprašanje, ki ostaja 
odprto je, ali želimo, da postanejo kot mi? To je zelo nevarno in nepošteno. Vprašanje vključevanja romske 
manjšine je zato gotovo največji izziv, s katerem se na tem področju soočamo v Evropi. A na žalost nimam 
rešitve.” 
Evropska unija je izboljšala položaj manjšin 
V nekaterih evropskih državah živijo tudi staroselci, ki so danes etnična manjšina. Prihajate z Danske, kjer 
na Grenlandiji živijo Inuiti. Kakšen je danes njihov položaj? 
“Vprašanje narodnostnih manjšin v Evropski uniji obravnava evropska zakonodaja, ki države članice zavezuje, 
kako morajo ravnati. Vprašanje staroselcev, med katere sodijo tudi grenlandski Iniuti, pa obravnava OZN. V 
zadnjih letih se je zaradi njihovih določil položaj staroselcev izboljšal, saj jim omogoča pravico do 
samoodločbe in s tem do lastne vlade. V tem se razlikujejo od denimo Slovencev v Italiji. Grenlandija je bila 
dolgo časa le ena od regij na Danskem. Tako je bilo vse do 1972, ko so v OZN dansko vlado pozvali, naj Inuitom 
ponudi avtonomijo, s čimer so dobili svojo vlado. Leta 2002 so jim prav tako na njihovo pobudo še povečali 
avtonomijo in danes bi lahko njihov status primerjali s statusom Škotske v Združenem kraljestvu. Zato 
ameriški predsednik ne more kar kupiti Grenlandije. Danska vlada je ne more kar tako prodati, ampak bi lahko 
o tem odločili le tamkajšnji prebivalci.” 
Vendar pa se prebivalci Grenlandije še vedno soočajo z mnogimi težavami, kot večina na rob potisnjenih 
skupin. Ali v prihodnosti vidite možnost njihovo osamosvojitev? 
“Na Grenlandiji živi 50.000 ljudi. Gospodarstvo ni močno, zato večino denarja dobijo iz danskega proračuna 
iz žepov danskih davkoplačevalcev. Zato ne vem, ali je njihova popolna neodvisnost sploh mogoča. Položaj 
Iniutov na Grenlandiji se ne more primerjati z na primer Katalonci v Španiji, ki so gospodarsko zelo močni.” 
Ustanoviteljice Evropskega centra za manjšinska vprašanja so Danska, Nemčija in nemška zvezna država 
Schleswig-Holstein. Tudi središče, mesto Flensburg v Nemčiji, ni bilo izbrano po naključju, saj tu živi danska 
manjšina. 
“V zvezni državi Schleswig-Holstein v Nemčiji živi približno 50.000 pripadnikov danske skupnosti, na Danskem 
pa približno 18.000 pripadnikov nemške skupnosti. Do vojne med Dansko in Prusijo leta 1848 je to, kar je 
danes obmejno območje, v celoti pripadalo Danski, vendar pa ga je po porazu izgubila. Po prvi svetovni vojni 
so se na plebiscitu na podlagi Versajske pogodbe odločali o prihodnosti. Približno 75 odstotkov prebivalcev 
se je odločilo za priključitev Danski, na južni strani, kjer danes poteka meja, pa je predlog podprla le četrtina 
prebivalcev. Zato so mejo vzpostavili tam, kjer je danes.” 
Danes velja sodelovanje med državama za primer dobre prakse. Kako se je začelo? 
“Po drugi svetovni vojni sta se danska in nemška vlada zavezali, da bosta našli mirno rešitev za zaščito manjšin 
na obeh straneh, saj jim je bilo jasno, da bo meja ostala. Obe strani sta si želeli enakovredne obravnave. Ne 
gre za formalni dogovor, ampak je kljub temu močan. Bistvo dogovora je enakovredna obravnava manjšin na 
obeh straneh. To traja že vse od leta 1952. Nemčija plačuje za danske šole v zvezni državi Schleswig-Holstein, 
Danska pa za nemške na Danskem. Poleg tega prispevajo za čezmejne dogodke, ki promovirajo kulturo in 
med-kulturno povezovanje. Danes je to dober primer čezmejnega sodelovanja, vendar ni bilo vedno tako. 
Takoj po vojni je bila meja močno zaprta. Nov korak naprej pomeni vstop Danske v Evropsko unijo leta 1973 
in kasneje vstop v schengensko območje. Z odprtjem meje se je pričelo sodelovanje med ljudmi, veliko več je 
na primer transportnih povezav, ki so zelo pomembne. Eden od pozitivnih premikov je denimo dejstvo, da 
lahko zdaj ljudje z Danske neomejeno poiščejo zdravstveno oskrbo v zvezno državo Schleswig-Holstein. 
Zanimivo je, da so veliko danes veljavnih dogovorov začeli prav na pobudo manjšin. Njihovi pripadniki so 
dragoceni ne le zato, ker govorijo oba jezika, ampak tudi zato, ker dobro poznajo obe kulturi in razumejo 
politiko obeh držav. To je njihova prednost. Od leta 2001 se je tako prav na račun teh pridobitev izboljšala 
kakovost življenja. Seveda niso bile v vse spremembe vključene manjšine, a gotovo so prispevale pomemben 
delež. Danes je gotovo bolje biti pripadnik manjšine kot po drugi svetovni vojni. Evropska unija je z odprtjem 
mej posredno pozitivno vplivala na njihovo življenje.” 



Pravna zaščita je boljša kot zgolj zaveza vlade 
Obstaja kar nekaj podobnosti v čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo. Kakšne pa so razlike? 
“Nekaj dni sem preživela tukaj in sem zelo navdušena nad zakonodajno in politično zaščito, ki ob-staja tako v 
Italiji kot tudi v Sloveniji. Čeprav nisem obiskala vseh manjšinskih institucij, sem dobila občutek, da obstaja 
dober in učinkovit sistem izobraževalnih in znanstvenih institucij. Zdi se mi, da je tu tudi prisotno, kar je 
pomembno, razumevanje, da gre za multikulturno regijo. Dobila sem občutek odprtosti. Tudi pri nas imamo 
šole z manjšinskim jezikom in različne ustanove, vendar pa ne obstaja prej omenjena pravna zaščita. Pri nas 
zaščita temelji na zaupanju, kar ni slabo, dokler to zaupanje obstaja. Razširjeno je prepričanje, da gre za dobro 
zaščitene manjšine, a to temelji tudi na dejstvu, da gre za dve socialni državi, kjer demokracija deluje. Manjšini 
dobivata pomoč pri financiranju institucij in praviloma se jima ni treba boriti za denar. Čeprav sta se obe vladi 
zavezali, da bosta delovali v dobrobit manjšin, pa je zakonodajna zaščita veliko bolj gotova možnost.” 
V slovenskih šolah v Italiji je v zadnjih letih opazen trend, da jih obiskuje vse več otrok, ki razen tega nimajo 
nobenega stika s slovensko skupnostjo. Se podobno dogaja tudi pri vas? 
“V veliko regijah opažamo ta trend. Tudi pri nas. Veliko nemških staršev vpisuje otroke v danske šole, ker 
mislijo, da so naprednejše in bolj ekološko usmerjene kot nemške. To je seveda le eden od razlogov. 
Pomembno pa se mi zdi, da v danskih šolah v Nemčiji od staršev že pred vpisom zahtevajo dvoje. Najprej, da 
se vsaj en starš nauči danskega jezika. Filozofija v ozadju je, da se morajo starši sporazumevati v jeziku, v 
katerem poteka šolanje. Lahko si predstavljamo, da za otroka, ki dopoldne v šoli ali v vrtcu govori en jezik, 
popoldne doma pa drugega, ni enostavno. V resnici se pogosto dogaja, da starši opravijo eno leto tečaja in 
še vedno ne govorijo danskega jezika, vendar pa se morajo vsaj obvezati. Druga zahteva je, da otrok nadaljuje 
in zaključi šolanje v danskih šolah. S tem želijo preprečiti, da bi starši nadaljevali s tako imenovanim 
“nakupovanjem šol”, kar se, v skrbi, da bi svojim potomcem omogočili čim boljšo izobrazbo, prepogosto 
dogaja.” 
 Veliko mladih odhaja v tujino, tudi pripadnikov manjšin. Kako preprečiti njihovo odhajanje ali pa vsaj 
zagotoviti, da se bodo v okolje, kjer so se rodili, tudi vračali? 
“S tem vprašanjem se sooča veliko manjšinskih skupnosti. Ponekod višja izobrazba v manjšinskih jezikih sploh 
ni mogoča, zato je že to velikokrat razlog za selitev. Če manjšine živijo v gospodarsko bolj zaostalih regijah, 
običajno tudi služb ni, zato se mladi odseljujejo. Naloga lokalnih vlad je da ustvarijo več delovnih mest. A to 
je seveda težko in pravega odgovora, kako to doseči, nima nihče. Zelo pomembno pa je, da pripadniki 
manjšin, tudi in če se odselijo, ohranijo stik s svojo kulturo. V mestih je to seveda težko, mogoče je zaradi 
družbenih omrežij to celo nekoliko lažje danes.” 
Manjšine se skozi leta spreminjajo. Mnoge od njih izgubljajo kompetentne govorce in s tem tudi del lastne 
identitete. Ali lahko zato govorimo o življenjski dobi manjšine? 
“Mislim, da ne poznam nobene manjšine, ki je povsem izginila. Včasih postanejo manjše in, še posebej, če je 
vladna politika podpira asimilacijo, lahko se zgodi, da izginejo z nekega območja. Vendar pa mislim, da še 
nobena manjšina v Evropi ni preprosto prenehala obstajati. Seveda pa se spreminja, njeni pripadniki se 
poročajo izven skupnosti. Postajajo vse bolj multikulturni, uporablja se tudi izraz hibridna identiteta. Ko je pri 
nas tekma med Nemčijo in Dansko, si mnogi mladi na eno lice narišejo dansko zastavo, na drugo pa nemško. 
S tem jasno povedo, da imajo radi obe kulturi in da obe tudi živijo. Ne vem pa, kako bi na isto vprašanje 
odgovorila čez sto let, kajti podobo manjšin bo gotovo spremenil prihod ljudi iz drugih koncev sveta.” 
Kdaj določena etična skupina postane manjšina? 
V Evropi se ves čas pojavljajo nove skupine ljudi, ki pa ni majo statusa manjšin. Hkrati s prihodom 
imigrantov in beguncev narašča sovražna nastrojenost do drugačnih. Bodo tudi oni kdaj deležni podobne 
obravnave kot današnje narodnostne manjšine v Evropi? 
“Zelo velika razlika je med tradicionalnimi etničnimi in kulturnimi skupinami na eni strani ter imigranti na 
drugi strani. Ne razlikuje se le odnos večinskega prebivalstva do njih, temveč tudi zakonodajni okviri, na 
podlagi katerih delujejo države članice Evropske unije. Ta še vedno nima pristojnosti, da bi postavljala pravila, 
kako bi morale države članice obravnavati imigrante ali begunce.” 
Ali obstaja meja, ki določa, kdaj neka skupina tujcev ura-dno postane manjšina? 
“Ne, čeprav je to dobro vprašanje. Zelo enostavno je reči, kdaj so Slovenci v Italiji postali manjšina in obratno, 
ker je jasno, kdaj se je vzpostavila meja. Drugače pa je z imigranti, kjer države članice Evropske unije nimajo 
predvidenega vprašanja, kdaj postane določena skupina ljudi manjšina. Izjema je Madžarska, kjer je v ustavi 
določeno, da bodo kot manjšino priznali skupino ljudi določene etične pripadnosti, ki je v državi prisotna že 
vsaj sto let. V Nemčiji živi ogromna turška skupnost, ki pa je integrirana v delovanje države. Prisotni so v 



parlamentu, lokalni politiki in so gospodarsko močni, vendar niso priznani kot manjšina in mislim, da zaradi 
teh razlogov tudi nikoli ne bodo.” 
Omenili ste, daje v vaši regiji veliko čezmejnih povezav, ki povezujejo prebivalce z obeh strani meje. S 
katerimi povezavami bi lahko po vašem mnenju spodbudili sodelovanje ljudi na čezmejnih območjih? Kako 
lahko pri tem pomaga lokalna oblast? 
“Občine na obeh straneh se morajo dobiti in dogovoriti, kaj želijo doseči skupaj. Posebni odbori se nato 
dobivajo nekajkrat letno na sestankih, na katerih določijo nadaljnje korake. Vendar pa je uspešnost tovrstnih 
delovnih skupin vedno odvisna od politične volje. Če politika vidi interes za sodelovanje, potem je napredek 
mogoč.” 
Velikokrat težavo predstavlja tudi jezik oziroma nepoznavanje jezika sosedov. Mlajši Primorci se od 
starejših generacij ločijo po tem, da italijanskega jezika ne govorijo več. Bi moralo biti učenje jezika sosedov 
obvezen predmet v šolah v obmejnih regijah? 
“Tudi pri nas se soočamo s podobnimi ovirami. Naklonjena sem ideji, da bi bile vse obmejne občine 
dvojezične, vendar pa se zavedam, da je to zelo problematična tema, čeprav sem prepričana, da bi jo morala 
Evropska unija podpreti. Vsekakor pa bi se jezika sosedov morali učiti v šolah, je pa res, da je učenje jezikov 
vedno povezano z motivacijo vsakega posameznika. Tudi pri nas se vse več Nemcev uči danskega jezika, saj 
jih zanimajo poklicne možnosti na drugi strani meje.” 
“Zanimivo pa je, da so države, v katerih je spomin na konflikt v 90. letih prejšnjega stoletja še zelo živ, bolj 
uspešne pri soočanju z manjšinskimi vprašanji, kot bi si predstavljali pred dvajsetimi leti.” 
“Danes je gotovo bolje biti pripadnik manjšine kot po drugi svetovni vojni. Evropska unija je z odprtjem meja 
posredno pozitivno vplivala na njihovo življenje.” 
 
PROFIL 
Zagovornica evropskih manjšin 
Prof. dr. Tove H. Malloy prihaja z Danske, a jo je raziskovalna pot po opravljenem magisteriju na domačih tleh 
vodila po številnih evropskih državah. 
Je politična teoretičarka, ki je po-zornost posvetila političnim in zakonodajnim vidikom pravic narodnostnih 
in etničnih manjšin v mednarodnem pravu s posebnim poudarkom na pravu Evropske unije. Trenutno 
preučuje področja neteritorialne avtonomije etničnih manjšin, državljanstvo manjšin, agonistično 
demokracijo, etnično ekologijo in večplastno diskriminacijo. 
Doktorirala je iz upravnih ved na Univerzi v Essexu v Združenem kraljestvu. Veliko časa je preživela prav v 
Italiji, kjer je poučevala na fakultetah v Benetkah, v Bologni in v Bolzanu. Trenutno je direktorica Evropskega 
centra za manjšinska vprašanja v Flensburgu v Nemčiji. Na tamkajšnji Evropski univerzi tudi poučuje. 
Poleg tega je dodatna članica Svetovalnega odbora Evropske konvencije za zaščito narodnostnih manjšin, ki 
deluje pod okriljem mednarodne organizacije Svet Evrope. Med letoma 2014 in 2018 je bila stalna članica 
istega odbora in poročevalka za enakost spolov. Kot strokovnjakinja je velikokrat sodelovala z lokalnimi in 
nacionalnimi vladami, Svetom Evrope, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi in Evropsko komisijo. 
Kot predstavnica danske vlade je sodelovala pri pripravi resolucij po premirjih na nekaterih vojnih območjih, 
med drugim tudi v Ruandi in Bosni. Tove H. Malloy je odlična poznavalka manjšin po vsej Evropski uniji in 
trdna zagovornica ohranjanja njihovega obstoja, saj se, kot pravi sama, v odnosu do manjšin odraža stopnja 
demokratičnosti posameznih držav. 
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• Več kot 15 odstotkov Zagrebčanov je bilo slovenskega rodu. Iztok Ilich. Fotografije: Iztok Ilich. 
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V zadnjih 60 letih se je število Slovencev na Hrvaškem dvakrat zmanjšalo. Razlike med narodoma se 
poglabljajo, premošča jih razstava v Nuku. 
 
 



 
Slika: Hudomušna ilustracija Bojana Grlice na vabilu na razstavo. Fotografija: Iztok Ilich 
 
Ljubljana. Velik del današnjega ozemlja Slovenije in Hrvaške povezuje večstoletna zgodovina bivanja v 
skupnih drža vali, po osamosvojitvi leta 1991 pa ju ločuje najdaljša skupna meja. Na več mestih, kljub vsemu, 
še vedno sporna, nedogovorjena. 
Tak položaj ni ugoden za nikogar. Niti za slovensko manjšino na Hrvaškem, ki se v zadnjih letih pospešeno 
asimilira, ne. Največ zato, ker so potomci rojakov, ki se ob raznih preštevanjih še izrekajo za Slovence, v 
primerjavi z manjšinami v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, deležni manjše pozornosti in pomoči matične 
države. To stanje zgovorno potrjujeta razstava in spremljajoči katalog z naslovom Sosedje Slovenci na 
Hrvaškem v veliki razstavni dvorani Plečnikove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) v Ljubljani. Postavili 
sta jo izvrstna poznavalka te teme, dr. Barbara Riman z Inštituta za narodnostna vprašanja, in Helena Janežič, 
ki v Nuku vodi Zbirko tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije. 
 

 
Slika: Barbara Riman je izvrstna poznavalka sosedov Slovencev na Hrvaškem. Fotografija: Iztok Ilich 
 
Za večino Slovencev je Hrvaška že desetletja najljubša počitniška destinacija, a le malokdo pomisli, da bi tam, 
predvsem v Istri, utegnil srečati rojake s hrvaškim državljanstvom. Še bolj je pozabljeno, da so bili zlasti pod 
habsburško oblastjo stiki med pripadniki obeh narodov tesnejši in bolj samoumevni. Če ostanemo samo pri 
Slovencih, je bil na primer pisatelj Janez Trdina profesor na Reki, pesnik Stanko Vraz, navdušen za ilirsko 
idejo, se je zavzemal za kulturno zlitje obeh narodov, Zofka Kveder je bila slovenska in hrvaška pisateljica, 
dolg je seznam gledaliških in glasbenih ustvarjalcev, ki so nastopali tako v Zagrebu kot tudi v Ljubljani, 
gospodarstvenik in mecen Josip Gorup je gradil na obeh straneh itn. 
Jezika, kljub delni sorodnosti narečij vzdolž meje, sta ostala vsaksebi. Razlike se še poglabljajo. Današnja 
mlajša rodova se z usihanjem t. i. srbohrvaščine že zelo slabo razumeta. Najmlajši vrstniki, ki se srečujejo med 
počitnicami bodisi na morju bodisi na naših smučiščih, pa se tako in tako že sporazumevajo v angleščini. 
Pešanje slovenske manjšine v naši vzhodno-južni sosedi ilustrirajo nezanesljive, a uradne statistike, ki jih 
povzema Helena Janežič. Še leta 1953 je na Hrvaškem živelo nekaj več kot 43.000 Slovencev. 
 



 
Slika: Triglav otrok reškega vrtca je, čerpav z enim samim vrhom, Triglav! Fotografija: Iztok Ilich 
 
Do leta 1991 se je njihovo število prvič in nato leta 2011 še enkrat razpolovilo - na 10.517! Nič dobrega ne 
obeta niti podatek, da so hrvaški državljani, ki se imajo za Slovence, v povprečju stari skoraj 60 let, žensk pa 
je skoraj trikrat več kot moških. Ob vsaki zaostritvi odnosov med državama se očitni posredni pritiski na 
manjšino še povečajo. 
 

 
Slika: Sedež slovenskih organizacij in ustanov na Reki. Fotografija: Iztok Ilich 
 
Najtrdnejši braniki slovenstva so bila in ostajajo slovenska kulturna oziroma kulturno-prosvetna društva v 
skoraj vseh večjih mestih. V letih med svetovnima vojnama jih je bilo 22 – takrat je bilo več kot 15 odstotkov 
Zagrebčanov slovenskega rodu!-, po koncu druge vojne osem, zdaj pa jih je 15. Delujejo v Osijeku, Varaždinu, 
Zagrebu in Karlovcu ter v Zadru, Splitu in Dubrovniku, večina pa jih je na severovzhodu, v Istri in na Reki. V 
krovno Zvezo slovenskih društev v Republiki Hrvaški sta vključeni še EU korak in Kmetijsko izobraževalna 
skupnost Gorski kotar. Njihovo delovanje v preteklosti in danes , je temeljito raziskala ter z izbranim gradivom 
predstavila Barbara Riman. Med drugim ugotavlja, da so nekatera, kot prvo iz leta 1886 v Pulju, že zamrla, 
nastajajo pa tudi nova.  Nekaj optimizma prav tako zbuja dejstvo, da ponekod narašča število učencev in 
dijakov, ki se učijo slovenščine. Avtorica ta gibanja dobro pozna, saj je že poldrugo leto tudi predsednica zveze 
s sedežem na Reki. Pred tem je bilo središče društev v Zagrebu, kjer najdlje, nepretrgoma 90 let, deluje 
društvo Slovenski dom. Prav ta obletnica je spodbudila ljubljansko razstavo, ki bo na ogled do 5. oktobra, ko 
jo bodo preselili v Karlovec na Hrvaškem.  
 
MMC RTV SLO   
 

• Kje je trenutno slovenščina in kako ji kaže na področju digitalizacije? P. G. Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA  

                 27. september 2019  
Po posvetu o digitalni prihodnosti slovenščine 
https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/kje-je-trenutno-slovenscina-in-kako-ji-kaze-na-podrocju-
digitalizacije/500741  
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Potekal je posvet o digitalni prihodnosti slovenščine, na katerem so se udeleženci strinjali predvsem, da 
je treba slovenščino na področju jezikovnih tehnologij priključiti primerljivim jezikom, saj ta vsaj za zdaj 
na področju digitalizacije zaostaja. 
 

 
Slika: Namen posveta je bil ugotoviti, kateri ukrepi bi najučinkoviteje prispevali k uspešnemu razvoju 
slovenščine v digitalnem okolju v času pospešene digitalizacije in globalizacije. Foto: Center za jezikovne 
vire in tehnologije  
 
Simon Krek s Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani je v uvodu poudaril, da so bili na 
področju umetne inteligence narejeni ključni preboji, ki omogočajo hiter razvoj jezikovnih tehnologij, a 
jezikovne tehnologije v evropski politični agendi nimajo zadostne vloge. Pri večjih jezikih je težav zaradi tega 
manj, saj obstaja komercialni interes za razvoj tehnologij, medtem ko pri manjših tega interesa ni. 
"Prišel je trenutek, ko je treba javnost in deležnike opozoriti" 
Udeleženci so bili enotni, da je "prišel trenutek, ko je treba javnost in deležnike opozoriti", da je treba čim 
prej ubrati korake, ki bodo slovenščino na tem področju priključili drugim primerljivim jezikom. 
Dejstvo je, da je pri večjih jezikih težav glede tega manj, saj obstaja komercialni interes za razvoj tehnologij, 
medtem ko pri manjših tega interesa ni. Prav to težavo naslavlja resolucija Evropskega parlamenta o 
enakopravnosti jezikov v digitalni dobi, v kateri parlament poziva članice, naj razvijejo celovite politike, in 
poudarja skupno odgovornost EU-ja in prost dostop do podatkov. 
Nujnost načrta za razvoj jezikovnih virov in tehnologij za slovenščino 
Ne glede na to pa slovenščina na področju digitalizacije zaostaja tudi za primerljivimi jeziki, zaradi česar bi 
bilo treba ukrepati. Prvi ključni korak je zagotavljanje okvira oziroma načrta za razvoj jezikovnih virov in 
tehnologij za slovenščino, je poudaril Krek. 
Zatika pa se že pri nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki bi moral biti za obdobje 2019–2023 že 
sprejet, a je za zdaj še na ministrstvu za kulturo. Zato so danes ministrstvo tudi pozvali, naj dokument pošlje 
v državni zbor v potrditev. Ob tem so na ministrstvo naslovili še poziv, naj čim prej objavi javni razpis za 
razvoj slovenščine v digitalnem okolju s poudarkom na jezikovnih virih in tehnologijah – ki je bil napovedan 
za letošnji januar – in obudi delo sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov, ki je deloval od marca do 
septembra 2017. 
Posvet Kako bo mogoče? 
Posvet o digitalni prihodnosti slovenščine so organizirali Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v 
Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI (Institut 
"Jožef Stefan") in Slovensko društvo za jezikovne tehnologije.  
Težavnost družne gradnje infrastrukture 
Poskrbeti je treba tudi za racionalno organizacijo v sami skupnosti, ki se ukvarja s tem področjem, da se po 
Krekovih besedah "ne bi podvajale dejavnosti na področju gradnje virov in tehnologij". Tudi Kozma Ahačič z 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša je opozoril na to: "Težava ni v tem, da ne znamo in ne zmoremo, 
niti ni težava zgolj v neustreznem financiranju – čeprav se vsi strinjamo, da je neustrezno –, težava je za zdaj 
predvsem v tem, da ne znamo in ne zmoremo graditi infrastrukture skupaj ter da se pri financiranju 
dojemamo predvsem kot konkurenca, in ne kot skupnost." S čimer je Ahačič k sodelovanju pozval sodelujoče 
na posvetu. 
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Slika: Kontekst.io je iskalnik sorodnih besed in fraz, samodejno generiran iz več besedilnih korpusov 
sodobne slovenščine. Foto: Kontekst.io  
 
Brez konkurence idej ni napredka 
Po besedah Marka Stabeja pa je vendarle poleg sodelovanja za napredek nujna tudi konkurenca idej. 
"Moramo pa vedeti, kam gremo," je dejal. Pri tem je treba v dialogu postaviti cilje in način njihovega 
doseganja, hkrati pa ostati odprt za morebitne alternativne poti in cilje. Vendar pa razvoj jezikovnih 
tehnologij prav tako ni mogoč brez zagotovljenih sredstev, kjer je žogica predvsem "na strani ministrstev in 
vlade" ter drugih relevantnih institucij, še meni Krek. 
Pozivi, naslovljeni na več institucij 
Udeleženci posveta so danes naslovili poziv na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Javno 
agencijo za raziskovalno dejavnost RS, naj pri dodeljevanju sredstev napovedanim programom nacionalnih 
raziskav na področju jezikoslovja in povezanih področjih podpreta programe, ki zagotavljajo uspešen razvoj 
slovenščine v digitalnem okolju. 
Na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti pa so naslovili poziv, "naj s proračunskimi sredstvi, ki jih 
prejema za financiranje infrastrukturnega programa naravna in kulturna dediščina, (so)financira izdelavo 
virov, ki so odprto dostopni in primerni za računalniško obdelavo". Na ta način bi dobili načrt in sredstva ter 
zagotovili skupnost, ki bo lahko vsem govorcem in govorkam slovenščine zagotovila "tiste tehnologije in 
vire, za katere se pričakuje, da so dostopni vsem v 21. stoletju", je še prepričan Simon Krek. 

• Pet slovenskih vasi, ki so 2. svetovno vojno preživele pod NDH. Ana Svenšek. Ljubljana - MMC 
RTV SLO. 27. september 2019  

Spomin na del ozemlja, ki ga je okupiral četrti okupator 
https://www.rtvslo.si/zidovi/pet-slovenskih-vasi-ki-so-2-svetovno-vojno-prezivele-pod-ndh/500655  
V učbenikih smo se učili o treh okupatorjih slovenskega ozemlja med 2. svetovno vojno, a del južnega 
Posavja je okupiral četrti - NDH. Ravno na današnji dan, 27. septembra leta 1941, so ustanovili občino 
Bregana, s katero so priključili zasedene vasi. 
6. aprila 1941 sta Nemčija in Italija napadli Kraljevino Jugoslavijo in kmalu je sledilo razkosanje ozemlja. 
Revizija meja, ki jih je postavil pariški mir po prvi svetovni vojni, je bila namreč eden odločilnih vzrokov, da 
se je svetovna vojna razplamtela še v drugo. Takoj so nastale nove meje, ki so ločile povezane pokrajine in 
ljudi. Kjer so še včeraj živeli sorodniki, znanci, poslovni sodelavci, so naenkrat stale neprehodne prepreke, 
bodeča žica, stražarji, minska polja. Prečkanje pa je lahko pomenilo smrtno obsodbo. 
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Slika: Spominska plošča na ostankih nemškega stražnega stolpa na Ponikvah. Foto: Bojan Balkovec  
 
Majhno slovensko ozemlje je postalo prostor kar petih različnih tipov meja – med Nemci in Hrvati, med 
Nemci in Madžari, med Nemci in Italijani, med Madžari in Hrvati in med Hrvati in Italijani. Razpad 
Jugoslavije je namreč omogočil - s pristankom Hitlerjeve Nemčije in Mussolinijeve Italije - nastanek 
Neodvisne države Hrvaške (NDH). Le njena meja je potekala pretežno po nekdanji etnični razdelitvi ozemlja, 
čeprav so si želeli drugačne razdelitve. "Vendar NDH pri določanju meja po razpadu Jugoslavije kot aktivni 
udeleženec ni sodelovala. Meje so bile v glavnem postavljene tako, kot je to določil Hitler," pojasnjuje 
zgodovinar Bojan Balkovec, ki v ekipi raziskovalcev s Filozofske fakultete v Ljubljani v okviru projekta 
raziskuje, kako natančno so potekale meje med okupiranimi ozemlji, kje lahko ostanke opazimo še danes 
ter zbira pričevanja tistih, ki so ta čas doživeli. 
Izsledke projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga 
okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva bodo predstavili na 
razstavi, tokrat o okupacijskih mejah na Dolenjskem. Odprta bo 29. 10. v novomeškem muzeju.  
Majhno slovensko ozemlje so si razdelili: pod nemški rajh so prešla ozemlja Gorenjske, Koroške, Štajerske, 
severozahodnega dela Prekmurja in severnega dela Dolenjske. Italija je zasedla Notranjsko, Ljubljano ter del 
Dolenjske. Madžarska je okupirala večino Prekmurja in tudi Medžimurje, čeprav si je tamkajšnje vasi želela 
NDH, NDH pa je dobila manjši del južnega Posavja. Pod Neodvisno državo Hrvaško je tako prišlo pet 
slovenskih naselij: Bregansko selo (današnja Slovenska vas), Nova vas pri Bregani (današnja Nova vas pri 
Mokricah), Jesenice na Dolenjskem, Obrežje in Čedem. V teh krajih je živelo okoli 800 ljudi, raztezali pa so 
se na okoli 20 kvadratnih kilometrih. 
27. septembra 1941 so jih zasedli formalno: z vključitvijo v novoustanovljeno upravno občino Bregana. 
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Foto: GIAM ZRC SAZU/Projekt Okupacijske meje  
 
Diplomatska prizadevanja za več ozemlja 

Foto: Arhiv projekta Okupacijske meje  
 
Že pred tem so se hrvaške oblasti prizadevale prisvojiti še več slovenskega ozemlja, ki ga je Hitler dodelil 
drugam. Tako je hrvaški zunanji minister Mladen Lorković z diplomatsko noto 15. julija 1941 italijanskemu 
veleposlaniku v Zagrebu Casertanu Raffaello Casertano skušal pojasniti, da bi Žumberak moral pripasti NDH. 
To področje je po njegovem vedno pripadalo Hrvaški. "Zanimiv pa je del, ko omenja, da tam živijo Hrvati. 
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Prebivalstvo se ni imelo za Hrvate, temveč za Srbe, ki pa so bili po verski opredelitvi unijati. Protest je bil 
neuspešen, ker je bila meja že določena in Žumberak je ostal v okviru Ljubljanske pokrajine, ki je bila že 3. 
maja 1941 priključena Italiji," diplomatske manevre opiše Balkovec.  
Pozitivneje se je za NDH končala zgodba o občini Hum, kjer je bila steklarna in so si jo zato Nemci vzeli zase. 
"Hrvati so očitno uspešno lobirali in 17. junija je bil podpisan zapisnik Lorković-Kasche. Kasche je bil nemški 
veleposlanik v Zagrebu. S tem sporazumom so Nemci Hum vrnili NDH. Zato je bil tudi sentimentalni razlog. V 
okolici Huma je namreč dvorec, povezan z Antunom Mihanovićem, piscem pesmi, ki je postala hrvaška 
himna," izpostavi naš sogovornik.  
Življenje se povsem spremeni 
Za 800 prebivalcev slovenskih vasi, ki so naenkrat postale obmejne, se je življenje zelo spremenilo. Ukinjen 
je bil pouk v slovenščini in otroci so morali v šolo v hrvaški Lug, kjer so se učili v hrvaščini. Izgnan je bil 
župnik, novi iz župnije Samobor pa je v te kraje prišel predvsem zaradi pogrebov. Žal so bili ti potrebni tudi 
zaradi novopostavljene stroge meje. "Po meni znanih podatkih je na meji umrlo šest ljudi. Najmlajši je bil 
fant star devet let, ki ga je mina ubila nekaj dni po koncu vojne - maja leta 1945. Poznan je tudi primer 
ubitega moškega, ki ga je ubila mina, z njim pa je umrl tudi njegov prijatelj. Žena enega od obeh, ki je bila z 
njima, je bila v osmem mesecu nosečnosti in mož ji je izdihnil pred očmi," pove zgodovinar Balkovec, ki je 
zadnje tedne s kolegom Božidarjem Flajšmanom te kraje raziskal na terenu in zbiral zgodbe domačinov. 
Kaj je ostalo po 75 letih? 
 

 
Slika: Mejni kamen na strani Nemčije. Foto: Bojan Balkovec  
 
Po njegovih besedah še danes v naravi najdemo ostanke stražnih stolpov, v Novi vasi pri Mokricah pa je 
ohranjen mejni kamen z oznakama D in H. Označuje razmejitev med Nemčijo in NDH, ki je bila zavarovana z 
žično ograjo in dva do štiri metre širokimi minskimi polji. Na izpostavljenih mestih so bili nemški stražni 
stolpi. Oktobra leta 1944 so Nemci vzdolž celotne meje začeli obsežna obrambno-utrjevalna dela. Gradili so 
strelske jarke ter bunkerje. Mine, ki so ostale ob Sotli še po koncu vojne, so bile krive za številne smrtne 
žrtve še desetletje pozneje.  
V zasedenih slovenskih vaseh so se pred vojno seveda ukvarjali pretežno s kmetijstvom. "Prehajanje meje 
zaradi dela iz NDH v Nemčijo je bilo zagotovo oteženo. V nekaj primerih se je zgodilo, da so prebivalci vasi, ki 
so bile tik ob meji, a na nemški strani, pred izselitvijo zbežali v Slovensko vas (tedaj Bregansko selo). Ti so v 
glavnem ostali brez virov dohodka, saj je zemlja ostala v Nemčiji," pripoveduje Balkovec. 
Tako se je morala v novi resničnosti znajti tudi družina, ki je imela mlin na današnji slovenski strani in žago 
na današnji hrvaški strani, vmes pa zaseben most z graničarjem na njem. 
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Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije  
 
Prebivalci so v pomanjkanju začeli čez mejo tihotapiti - s hrvaške strani so preko reke spravljali tobak ter 
meso, v zameno pa so jim slovenski sosedje dajali sol, moko, sladkor, kavo in celo galico. Čez mejo so si 
izmenjevali tudi pomembno pošto. 
Posledice teh vojnih razdelitev so ljudje čutili še leta po koncu 2. svetovne vojne. Kje je potekala meja med 
okupatorjema, pa se domačini s tradicionalnim pohodom spominjajo vsako leto znova. Pohod je običajno 
vsako prvo soboto v juniju. Najpogosteje se po besedah Bojana Balkovca začne v Novi vasi pri mejniku in 
konča v gozdu nad Ponikvami, pri ostankih nemškega stražnega stolpa - nekoč simbola ločevanja, ki je zdaj 
postal simbol združevanja. 

• Marina Lukšič Hacin: "Spodbujanje priseljevanja je pravilna pot". Saša Banjanac Lubej. MMC RTV 
SLO. 28. september 2019  

Predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC-ja SAZU-ja za NaGlas!  
https://www.rtvslo.si/zunanje-vsebine/naglas/marina-luksic-hacin-spodbujanje-priseljevanja-je-
pravilna-pot/500681  
Slovenija je imela lani najvišji selitveni prirast v desetih letih – skoraj 15 tisoč ljudi. Samo lani se je k nam 
priselilo dobrih 24 tisoč tujcev. Vlada je julija sprejela prvo strategijo za področje migracij, v kateri 
spodbuja priseljevanje. 
Poudarki 

 
Slika: Strokovnjakinja za migracije Marina Lukšič Hacin pravi, da bi se morala Slovenija, ko gre za 
vključevanje priseljencev v družbo, zgledovati po Švedski. Foto: BoBo  
 
"Zelo dobro je, da je vlada vzpostavila urad za oskrbo in integracijo migrantov, a je preozko usmerjen v tiste, 
ki prosijo za mednarodno zaščito. Morali bi vzpostaviti medvladni urad zunaj MNZ-ja, kjer bi delali 
strokovnjaki za integracijo, ne pa za varnost," pravi strokovnjakinja za migracije in vključevanje priseljencev 
v družbo, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC-ja SAZU-ja Marina Lukšič Hacin. 
"Področje vključevanja mora biti kulturno, ne pa varnostno obravnavano," je opozorila v oddaji NaGlas! TV 
Slovenija. 
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Slovenija je imela lani najvišji selitveni prirast v desetih letih – skoraj 15 tisoč ljudi. Samo lani se je k nam 
priselilo dobrih 24 tisoč tujcev. Vlada je julija sprejela prvo strategijo na področju migracij, s katero zaradi 
staranja prebivalstva spodbuja "priseljevanje delovne sile". Kako ocenjujete strategijo? 
Osebno mislim, da je pot spodbujanja priseljevanja zaradi staranja slovenske družbe, pa tudi gospodarskega 
stanja pravilna. Sicer pa je strategija znotraj samostojne Slovenije korak naprej, pa vendar še ne zadosten. 
Temu moramo posvetiti še ogromno pozornosti, če res želimo vzpostaviti pogoje za spoštljivo življenje za 
vse ljudi.  
Tukaj bi morali resno vzpostaviti neki urad, medvladni, zunaj ministrstva za notranje zadeve, ki trenutno 
večinsko skrbi za integracijsko problematiko. Na ministrstvu za notranje zadeve imajo vrhunske 
strokovnjake za varnost, ne pa za integracijo. In če daš samo strokovnjake za varnost na integracijo, 
potem na neki način sekuritiziraš integracijsko področje, ki pa mora biti kulturirano, ne pa varnostno 
obravnavano. 
Prof. dr. Marina Lukšič Hacin 
Z delavci pridejo tudi njihove družine. Kdo bi moral poskrbeti za njihovo vključevanje v družbo? 
Ne samo za njihovo, ampak tudi za vključevanje delavcev – moramo vedeti, da k nam prihajajo ljudje. Torej, 
ljudje živimo kompleksna življenja in za vključevanje v družbo bi morali poskrbeti vsi družbeni, politični, 
ekonomski akterji – od lokalne skupnosti do zvezne ravni, vključno z večjo soodgovornostjo delodajalcev. 
Kakšna pa bi morala biti vloga Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov?  
To, da se je vzpostavil urad, je zelo dobro, vendar bi potreboval veliko več pristojnosti in veliko več finančne 
podpore. Hkrati pa je preozko usmerjen v populacijo, ki prosi za mednarodno zaščito. Tukaj bi morali resno 
vzpostaviti neki urad, medvladni, zunaj ministrstva za notranje zadeve, ki trenutno večinsko skrbi za 
integracijsko problematiko. Na ministrstvu za notranje zadeve imajo vrhunske strokovnjake za varnost, ne 
pa za integracijo. In če daš samo strokovnjake za varnost na integracijo, potem na neki način sekuritiziraš 
integracijsko področje, ki pa mora biti kulturirano, ne pa varnostno obravnavano. 
Kako so se vključevanja tujcev lotili na Švedskem?  
Na Švedskem so se pravzaprav na tak način, ki ga opisujem, lotili že v 70. letih, kjer so v parlamentu sprejeli 
tri glavne predpostavke: to je spoštljivost, pravica do izbire, enakost in partnerstvo. To so bile zahteve, ki so 
bile zavezujoče za vse družbene, politične in gospodarske akterje – od lokalne skupnosti do zvezne. In 
potem se je zadeve veliko bolj decentralizirano urejalo, kot pa se jih pri nas. 
Tudi slovenski državni zbor je soglasno leta 2011 sprejel deklaracijo o položaju narodnih skupnosti 
pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji – ustanovljen je bil svet pri vladi za te skupnosti, 
ampak nobene pomembnejše odločitve ni sprejel. Torej od 2011 do danes se ni nič zgodilo – navkljub 
najširši politični volji – tako levih kot desnih političnih sil. Kako to razumete? 
Osebno bi rekla, da vidim konflikt med tem pristopom k manjšinam s klasičnim pristopom, ki manjšine 
pravzaprav ne veže na človeka, ampak na prostor. Mi imamo manjšinske prostore, medtem ko se je znotraj 
teh poskusov manjšinstvo dodeljevalo posamezniku.  
Je treba razlikovati t. i. stare priseljence, tiste, ki so v Slovenijo prišli v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja 
in imajo zdaj tukaj že vnuke, od t. i. novih priseljencev, ki so k nam prišli v zadnjih desetih letih?  
Z vidika poznavanja dediščine, zgodovine, slovenske dinamike da. Z vidika določanja pravic pa je 
pomembno, da imamo vsi prebivalci enake pravice – ne glede na to, kako smo si različni in katerim 
skupinam pripadamo. Znotraj tega ne bi smelo biti pomembno. 
Toda zaradi spremenjenega zakona statistični urad že leta ne sme več spraševati prebivalcev po njihovi 
narodnostni pripadnosti. Posledično sploh ne poznamo narodnostne strukture in natančnega števila 
priseljencev, vlado na to opozarjajo tudi Združeni narodi. Je zdajšnja ureditev torej dobra ali slaba? 
Z vidika demokratične družbe to ni pomembno, ker tudi če je človek eden, mora imeti zagotovljene enake 
pravice. S stališča odkrivanja morebitnih diskriminacij pa so takšne baze podatkov še kako pomembne, ker 
za to, da dokazuješ, da je neka populacija diskriminirana, moraš imeti podatke o njeni številčnosti oziroma 
kje živi. 
Ali pa če želiš voditi resno integracijsko politiko?  
Natančno tako! 

• Kurz pred novo zmago - bo svobodnjake v koaliciji zamenjal za Zelene? Jaša Rajšek. Dunaj - MMC 
RTV SLO, Reuters. 28. september 2019  

Najmlajši kancler po aferi Ibiza le še pridobil podporo 
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https://www.rtvslo.si/svet/evropa/kurz-pred-novo-zmago-bo-svobodnjake-v-koaliciji-zamenjal-za-
zelene/500787  
Sebastian Kurz je po aferi Ibiza, zaradi katere je padla vlada s svobodnjaki, prepričljivo glavni kandidat za 
vnovično zmago na predčasnih volitvah v Avstriji. Veliko vprašanje ostaja, s kom bo Avstrijska ljudska 
stranka (ÖVP) vzpostavila koalicijo.  
Afera Ibiza je maja lani pretresla avstrijsko javnost in povzročila razpad avstrijske vlade. Nemški mediji so 
objavili videoposnetek, na katerem je vodja skrajno desnih svobodnjakov (FPO) Heinz-Christian Strache 
pred volitvami leta 2017 na Ibizi domnevni nečakinji ruskega oligarha ponujal državne pogodbe v zameno za 
njene naložbe v Avstriji v znesku več sto milijonov evrov. Ženska je pri tem priznala, da je denar sumljivega 
izvora. 
Strache je po aferi odstopil, Kurz je napovedal predčasne volitve, parlament pa mu je izglasoval nezaupnico. 
Na začetku junija je nato za čas do predčasnih volitev prisegla vlada pod vodstvom Brigitte Bierlein. 
33-letnemu Kurzu afera koalicijskih partnerjev glede na javnomnenjske ankete ni škodila, saj krepko vodi s 
predvidenimi 34 odstotki glasov podporo. Njegovi konservativci so po Ibizi vodstvo celo okrepili, saj je del 
volivcev svobodnjakov prešel prav h konservativcem. 
Kljub napovedani prepričljivi zmagi mora Kurz za vladanje Avstriji izbrati koalicijskega partnerja, ki pa dan 
pred volitvami ostaja velika uganka. 
Svobodnjaki želijo obnoviti koalicijo 
 
Svobodnjaki, ki jim je podpora s 26 padla na 20 odstotkov glasov, so izjemno naklonjeni vnovični koaliciji s 
konservativci. Posneli so celo promocijski video njihovega novega voditelja Norberta Hoferja, ki s Kurzem 
pride na družinsko terapijo, kjer soglasno izjavita, da si "delita številne ideje". 
Skrajno desna stranka je v kampanji še zaostrila svojo že tako sovražno retoriko do priseljencev. Nekdanji 
notranji minister Herbert Kickl je dejal, da so druge stranke islamu "razgrnile preprogo za vstop v Avstrijo", 
njegovo ministrstvo pa bo začelo to preprogo "vleči centimeter po centimeter in jo nazadnje spremenilo v 
letečo preprogo". 
V Avstriji živi okoli 700.000 muslimanov, kar je približno osem odstotkov vsega prebivalstva. 
Kurz si tudi v resnici deli protipriseljenske ideje s svobodnjaki. "Ljudje na dogodkih pogosto prihajajo k meni 
in povedo, da se v svojih soseskah ne počutijo več doma, temveč skoraj kot tujci. Boriti se moramo proti 
nezakonitim migracijam," je povedal na enem predvolilnih shodov, v svoji kampanji pa parafraziral tudi 
slogan Jörga Haiderja: "Človek, ki govori naš jezik". 
Sklenitev vnovične koalicije s svobodnjaki pa je za Kurza tudi tvegana. Kritiki so jo že označili za "koalicijo 
Ibiza". Proti Stracheju še naprej poteka preiskava zaradi afere, njegova žena, ki se je tudi pojavila v 
videoposnetku, pa znova kandidira na listi stranke. Številni Kurzevi privrženci koaliciji s skrajno desno 
stranko z zgodovino neonacističnih škandalov močno nasprotujejo. 
Se bo Kurz obrnil na zeleno stran? 
 
Kurz bi se ob tem lahko za sodelovanje obrnil tudi na Zelene, saj je okolje poleg migracij postala ena izmed 
najbolj vročih tem med Avstrijci. 
Zeleni uživajo 13 odstotkov podpore, zato bi za vladanje potrebovali še družbo liberalne, gospodarstvu 
naklonjene stranke Neos – ki ji pripisujejo osem odstotkov podpore. Obe stranki si želita prenoviti fiskalno 
politiko za spopadanje s podnebnimi spremembami. 
Zeleni so na levi polovici političnega spektra in ostro nasprotujejo protipriseljenski in socialni politiki 
Avstrijske ljudske stranke, vendar stranki v nekaterih pokrajinah že vladata skupaj. Tudi na državni ravni 
koalicije ne izključujejo. "Obstaja toliko različnih obrazov Kurza. Verjamem, da je razmeroma brez ideologije 
in idej," je za Reuters dejal vodja Zelenih Werner Kogler. 
S tem se strinjajo tudi analitiki. "Kurz je odličen igralec z izjemno profesionalnim strojem za odnose z 
javnostjo. Tako rekoč je popoln klon. Vsebinsko ne predstavi ničesar posebej izvirnega, razen če med vsebino 
štejete njegovo mladost," je za Reuters dejal Anton Pelinka. S tričlansko vlado z Zeleni in Neosom, ki še 
nista bila v vladi, bi se Kurz predstavil tudi kot liberalec, čeprav se v veliki meri sicer predstavlja kot 
ortodoksni konservativec. 
Tudi socialdemokrati pripravljeni na pogajanja 
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Matematično je mogoče tudi povezovanje s socialnimi demokrati, s katerimi so konservativci nekoč že 
tvorili t. i. veliko koalicijo, vendar so pred volitvami leta 2017 popolnoma prekinili skupno pot. Voditeljica 
Pamela Rendi-Wagner je sporočila, da je pripravljena na pogovore s komer koli razen s skrajno desnico. 
"Kurz ima pravzaprav izbiro le med kugo, kolero in mogoče tudi ebolo," je prihodnjo koalicijo slikovito opisal 
analitik Thomas Hofer. 
Na nedeljskih predčasnih volitvah, ki bodo določile nova razmerja moči med avstrijskimi političnimi 
strankami, bo lahko glasovalo okoli 6,5 milijona Avstrijcev. Izidi vzporednih volitev bodo znani takoj po 
zaprtju volišč ob 17. uri, prvi začasni izidi pa med 20. in 21. uro. 

• Dušan Jelinčič: Tržaške prikazni. Robi Šabec, 3. program Radia Slovenija – Ars  Ljubljana - MMC 
RTV SLO, Radio Slovenija. 29. september 2019  

Založništvo tržaškega tiska, 2019 
https://www.rtvslo.si/kultura/beremo/dusan-jelincic-trzaske-prikazni/500846  
"Trst je ogrlica z mnogimi biseri. Vsi so si med seboj različni, a vsak biser te vedno znova očara. Toliko je 
načinov, da napišeš njegovo zgodbo in opišeš njegovo vsakdanjost: jaz sem to storil z njegovimi 
prikaznimi." 
S temi besedami Dušan Jelinčič napoveduje pripovedi, v katerih osrednje mesto pripada seveda Trstu, a 
dodobra prevetrenemu s svežino kraške burje, naphano z multietničnostjo in multikulturnostjo, znotraj 
katerih je trdno umeščena tudi stoletja izpričana slovenska prisotnost. 
 

 
Slika: Tržaške prikazni prinašajo devet kratkih zgodb Dušana Jelinčiča. Foto: Založništvo tržaškega tiska  
 
Devet Jelinčičevih kratkih zgodb v zbirki Tržaške prikazni bralca pritegne na adrenalinski literarni sprehod po 
znanih in malo manj znanih kotičkih mesta, vse od Velikega trga, pomola Audace, po Terezijanski četrti, pa 
do predmestja Svetega Ivana, prek griča Svetega Justa, Svetega Jakoba in Svetega Vida … To so le nekateri 
mestni predeli, kjer pisatelj obuja dogodke in spomine na posamezne ljudi, ki so mestu pritisnili prav 
poseben pečat. Na popotovanje po mestu se podamo z zgodbo o Diegu de Henriquezu in o njegovi psički 
Pax, ki je enostavno vedela preveč. 
V drugi zgodbi Zaklad armenske cerkve beseda že teče o malo znani, a občutni armenski prisotnosti, znotraj 
katere dobi svoje mesto tudi planinec, alpinist in botanik Julius Kugy, ta neustavljivi iskalec rože svojih sanj 
Scabiose trente. Pisatelj seveda ne more mimo nacifašistične polpretekle zgodovine in mimo Rižarne, 
nacističnega uničevalnega taborišča, postavljenega v nekdanji tovarni riža na samem mestnem obrobju. 
Jelinčič se v tej črtici med drugim dotakne tudi njegovega vse prepogosto zamolčanega ustanovitelja in 
komandanta Odila Globočnika, nacista slovenskih korenin, ki je v smrt poslal na tisoče Slovencev. 
Tržaške prikazni Dušana Jelinčiča slovenskemu bralcu predstavljajo Trst na način, kot ga verjetno lahko 
ponudi le slovensko-tržaški avtor s preverjeno pisateljsko kilometrino. Poleg nesporne literarne vrednosti 
so zgodbe tudi več kot le dobrodošel (literarni) vodnik na hermetičnem popotovanju po skritih in zgolj 
prek pisateljske tankočutnosti posredovanih preštevilnih tržaških znamenitostih. 
Robi Šabec 
S tem, da fašizem še kako zaznamuje Trst tudi po drugi svetovni vojni in da ne more zaobiti niti športa, se je 
mogoče seznaniti v kar dveh kratkih zgodbah Nogometno igrišče in razblinjene sanje ter Na stadionu Grezar 
burja ne piha več. V prvi avtor opravi z otroškimi sanjami na nogometni zelenici in fašističnim skandiranjem 
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ob njem, v drugi pa se sprehodi vse od domala tragičnih tekem domače ekipe z izbrano ekipo nacistov med 
drugo svetovno vojno, nato pa kot dolgoletni športni novinar poznavalsko osvetli še povojni čas, ko je poleg 
Triestine v tem mestu kar tri zaporedne sezone tkala nogometne sanje tudi znamenita jugoslovanska ekipa 
Ponziana. 
Seveda gre za čas, ko so v mestu gospodovali tako Američani kot tudi še Jugoslovani. V črtici Nekoč je bilo 
mesto norcev Jelinčič opisuje verjetno najznamenitejši dogodek na področju psihiatrije v Italiji. Skozi oči 
ostarele nekdanje psihiatrične bolnice predstavlja epohalno revolucijo, ki jo je na področju psihiatrije 
opravil Franco Basaglia. V eni izmed zgodb pa svoje mesto dobita še verjetno najbolj znan Tržačan James 
Joyce in znamenito mestno kopališče Pedočin. 
Skratka, Tržaške prikazni Dušana Jelinčiča slovenskemu bralcu predstavljajo Trst na način, kot ga verjetno 
lahko ponudi le slovensko-tržaški avtor s preverjeno pisateljsko kilometrino. Poleg nesporne literarne 
vrednosti so zgodbe tudi več kot le dobrodošel (literarni) vodnik na hermetičnem popotovanju po skritih in 
zgolj prek pisateljske tankočutnosti posredovanih preštevilnih tržaških znamenitostih. 

• "Prevzeti" Kurz se bo po volilni zmagi pogovarjal z vsemi. B. V., A. P. J. Dunaj - MMC RTV SLO, 
STA, Reuters  

                   29. september 2019  
V parlament naj bi se prebilo pet strank 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/prevzeti-kurz-se-bo-po-volilni-zmagi-pogovarjal-z-vsemi/500816  
Delni neuradni izidi kažejo, da je na parlamentarnih volitvah v Avstriji prepričljivo slavila Ljudska stranka 
(ÖVP) nekdanjega kanclerja Sebastiana Kurza s 37,1 odstotka glasov, kar je še več od napovedi. 
 
Na prejšnjih volitvah oktobra 2017 je za Ljudsko stranko glasovalo 31,5 odstotka volivcev. Po novem bo 
imela v 183-članskem parlamentu 71 poslancev, kar je devet več kot do zdaj. 
V stranki že praznujejo "zgodovinski dan". "Danes je dan Sebastiana Kurza in ljudske stranke, nato je na vrsti 
predsednik države, nato pa bodo pogovori. Nato bomo videli, s kom bi bilo najbolje sestaviti vlado," je pred 
množico navdušenih privržencev povedal generalni sekretar ÖVP-ja Karl Nehammer. 
Oglasil se je tudi najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade, 33-letni Kurz, ki je dejal: "Zmanjkuje mi 
besed, pa sem redko brez besed." Zahvalil se je tudi članom svoje stranke. Napovedal je, da se bodo o 
oblikovanju koalicije pogovarjali z vsemi parlamentarnimi strankami. Povedal je tudi, da je današnji dan 
zgodovinski za ÖVP, ki še nikoli ni zmagal 
s tolikšno prednostjo. Dodal je, da je "prevzet" in da ni pričakoval takšnega uspeha. 
Socialdemokrati še ne želijo govoriti o koaliciji 
Drugi so socialdemokrati (SPÖ) z 22,6 odstotka, kar je slabši izid kot na prejšnjih volitvah, na katerih so 
dobili 26,9 odstotka glasov. V novem sklicu parlamenta bodo imeli glede na delne izide 41 poslancev, do 
zdaj pa so jih imeli 52. 
"Danes sta dva jasna zmagovalca, Zeleni in ÖVP, to je treba priznati," je povedal vodja poslanske skupine 
SPÖ-ja Thomas Drozda. "Danes je volilni večer, in ne večer za koalicijska pogajanja," je dodal. Prav tako ni 
pojasnil, ali bo njegova stranka sodelovala v pogajanjih. 
 
Svobodnjaki se vidijo v opoziciji 
Še večjo izgubo so utrpeli svobodnjaki (FPÖ), ki jim vzporedne volitve napovedujejo od 16 do 17 odstotkov 
podpore. Na volitvah pred dvema letoma je zanje glasovalo 26 odstotkov volivcev. Po novem bodo imeli v 
parlamentu 21 poslancev manj, in sicer 30. Svobodnjaki se po hudem porazu vidijo v opoziciji, je dejal 
generalni sekretar stranke Harald Vilimsky. "Po mojem mnenju to ni jasen mandat za nadaljevanje 
koalicije," je dejal. 
V parlament so se uvrstili tudi Zeleni na četrtem mestu, zbrali so 13 odstotkov glasov (27 poslancev), 
liberalni Neos (Nova Avstrija in liberalni forum) pa je peti s 7,8 odstotka. Te stranke se bodo uvrstile v 
parlament, drugi so ostali daleč zadaj. 
Zeleni: Politika ÖVP-ja se mora spremeniti 
Tabor Zelenih je preplavilo veselje, saj so se v parlament uvrstili znova po dveh letih. ÖVP in Zeleni bi v 183-
članskem parlamentu imeli 98 poslancev in že se pojavljajo ugibanja, da bi bila to najboljša koalicijska 
kombinacija. A vodja Zelenih Werner Kogler je sporočil, da bodo o koalicijskem sodelovanju z ljudsko 
stranko razmislili zgolj v primeru radikalne spremembe glede na usmeritev vlade ÖVP-ja in FPÖ-ja, in sicer 
predvsem na področjih okolja in boja proti revščini. "Potrebujemo znak preobrata," je poudaril. 
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Volilna udeležba je bila 76,2-odstotna, kar je nekoliko manj kot leta 2017, ko je na volišča prišlo 80 
odstotkov volivcev. 
Koga si bo izbral Kurz? 
Ta izid Kurzu daje več možnosti, s kom naj oblikuje novo vladno koalicijo. Za sklenitev koalicije se nakazujejo 
štiri možnosti, in sicer koalicija med ÖVP-jem, Zelenimi in Neosom, ponovitev koalicije med ÖVP-jem in 
FPÖ-jem ali velika koalicija med ÖVP-jem in SPÖ-jem ter manjšinska vlada. Najmanj možnosti naj bi imeli 
velika koalicija in manjšinska vlada. 
Ponovni vstop Zelenih v parlament naj bi tudi omogočil, da bo imela slovenska avtohtona narodna skupnost 
v Avstriji v parlamentu znova svojega predstavnika. Koroška Slovenka Olga Voglauer na ravni dežele 
avstrijske Koroške kandidira na listi Zelenih na prvem mestu in na sedmem mestu na zvezni ravni. 
 
Glas so čez dan oddali vsi vodilni kandidati glavnih strank. Nekdanji kancler in vodja ljudske stranke (ÖVP) 
Sebastian Kurz je ob oddaji glasu poudaril, da je njihov cilj preprečiti koalicijo proti njim. "Naš 
najpomembnejši cilj volitev je, da ne bi bilo večine proti nam," je pred voliščem na Dunaju dejal Kurz. S kom 
bi sam najraje oblikoval koalicijo po volitvah, ni povedal. Izrazil pa je željo, da bi volilno pravico izkoristilo 
čim več Avstrijcev in Avstrijk. 
Volitev se je v avstrijski prestolnici udeležil tudi predsednik države Alexander Van der Bellen, ki je ob tem 
dejal, da pri oblikovanju prihodnje koalicije ne bo izvajal časovnega pritiska. 
Ustanovna seja novega avstrijskega parlamenta bo predvidoma 23. oktobra. 
Sebastian Kurz – fenomen evropske politike 
Kurz bo tako najverjetneje prejel mandat za sestavo nove vlade. Rodil se je 27. avgusta 1986 na Dunaju 
učiteljici in inženirju. Po odlično opravljeni maturi se je vpisal na študij prava, a ga ni končal. Že med 
študijem je prevzel vodenje podmladka ljudske stranke. 
Leta 2013 je kot najmlajši zunanji minister v zgodovini Avstrije prevzel vodenje zunanjega ministrstva. 
Takrat je bil tudi najmlajši vodja diplomacije v EU-ju. Član avstrijske vlade je sicer bil že od leta 2011. Pri 24 
letih je Kurz namreč postal državni sekretar za integracije in je takrat veljal za najmlajšega člana kake 
avstrijske vlade. 
Leta 2017 je sklenil koalicijo s svobodnjaki (FPÖ). Ko je prevzel kanclerski položaj, je bil star 31 let, s čimer je 
postal najmlajši premier katere izmed držav EU-ja. Znan je po svojem nasprotovanju jedrskemu orožju, 
trdemu stališču do migracij in znižanju socialnih podpor za priseljence, tudi tiste iz držav EU-ja. 
 
Afera Ibiza Kurzu ni škodovala, svobodnjakom pač 
Predčasne parlamentarne volitve so potekale, potem ko je po aferi Ibiza padla vlada konservativcev in 
svobodnjakov. Nemški mediji so namreč maja objavili videoposnetek, na katerem je vodja skrajno desnih 
svobodnjakov (FPO) Heinz-Christian Strache pred volitvami leta 2017 na Ibizi domnevni nečakinji ruskega 
oligarha ponujal državne pogodbe v zameno za njene naložbe v Avstriji v znesku več sto milijonov evrov. 
Ženska je pri tem priznala, da je denar sumljivega izvora. 
Strache je po aferi odstopil, Kurz je napovedal predčasne volitve, parlament pa mu je izglasoval nezaupnico. 
Na začetku junija je nato za čas do predčasnih volitev prisegla vlada pod vodstvom Brigitte Bierlein. 

• V Avstriji gospodarstvo ključna tema koalicijskih pogovorov.  T. J. Dunaj - MMC RTV SLO, STA. 30. 
september 2019  

Redkokdaj toliko možnosti za sestavo vlade 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/v-avstriji-gospodarstvo-kljucna-tema-koalicijskih-pogovorov/500922  
Vodja Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz je po zmagi na nedeljskih volitvah povedal, da bo v 
ospredje koalicijskih pogovorov postavil uspešno gospodarsko politiko. 
 
Kot je v pogovoru za radio Ö1 dodal, se bo o morebitnem oblikovanju koalicije pogovoril z vsemi strankami, 
cilj pa je oblikovanje stabilne vlade. 33-letni Kurz je dejal, da bo glede na negativen gospodarski razvoj v 
Nemčiji, grožnjo brexita in svetovne trgovinske spore osrednja točka koalicijskih pogovorov, kako zagotoviti 
uspešno gospodarsko rast in manjšo stopnjo brezposelnosti. 
 
"Prevzeti" Kurz se bo po volilni zmagi pogovarjal z vsemi 
Po volitvah leta 2017 je ÖVP po dveh mesecih oblikoval koalicijo s svobodnjaki (FPÖ), tokrat bo verjetno 
proces pogajanj dolgotrajnejši, je prepričan Kurz: "Bojim se, da bo tokrat to večji izziv." Za zmagovalce 
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nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev veljata ÖVP in stranka Zelenih. Tako se že pojavljajo ugibanja 
o morebitnem sodelovanju med njima. Tovrstno koalicijo bi sicer glede na anketo podprlo okoli 20 
odstotkov podpornikov ÖVP-ja. Vodja Zelenih Werner Kogler je v pogovoru za Ö1 dejal, da so pripravljeni 
na pogovore. Na prvi pogled morda niso ravno vidne skupne točke z ljudsko stranko, a bi lahko na 
pogovorih odkrili, ali bi se splačalo začeti prava pogajanja, je pristavil. 
Glede na začasne rezultate je ÖVP osvojil 38,2 odstotka glasov, Zeleni pa slavijo ponovni vstop v parlament 
z 12,7-odstotno podporo. Največji poraz so utrpeli socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). SPÖ je 
podprlo 21,5 odstotka volivcev, FPÖ pa 17 odstotkov. Pred dvema letoma je SPÖ dobila okoli 27 odstotkov 
glasov, FPÖ pa okoli 26. Vstop v parlament je uspel še liberalni stranki Neos s 7,5 odstotka glasov. Vodstvo 
socialdemokratov bo v ponedeljek razpravljalo o izidih volitev, a ena od točk naj ne bi bila menjava 
predsednice stranke Pamele Rendi-Wagner. Vodstvo svobodnjakov se bo predvidoma sestalo v torek. Po 
izgubi okoli deset odstotnih točk se bodo glede na napovedi preselili v opozicijske klopi. 
Priljubljenost Kurza in nerodna poteza SPÖ-ja 
Nekdanji slovenski veleposlanik v Avstriji Aleksander Geržina je v pogovoru za STA dejal, da ga izid volitev ni 
presenetil. Že, ko je parlament konec maja Kurzu izglasoval nezaupnico, je napovedal, da se bo nekdanji 
kancler vrnil z večjo podporo, kot jo je imel. Po njegovih besedah volitve predstavljajo veliko zmago Kurza, 
izidi volitev pa odpirajo veliko možnosti za sestavo koalicije. Geržini se zdi najverjetnejše povezovanje ÖVP-
ja z Zelenimi. 
Geržina, ki poudarja, da takšne podpore stranke v evropskih državah skorajda ne dosegajo več, visoko 
podporo pripisuje priljubljenosti Kurza in precej nerodni potezi opozicijskih socialdemokratov, ki so zaradi 
afere Ibiza in razpada vladne koalicije v parlamentu predlagali glasovanje o nezaupnici, s to potezo pa so po 
njegovem prepričanju vodje ÖVP-ja po nepotrebnem naredili neke vrste žrtev. 
Zdi se mu namreč, da so socialdemokrati takrat ravnali netaktično, "v zanosu afere, misleč, da bodo zase 
dobili ugodnejši izkupiček, a to se je vrnilo kot bumerang". Stranka je namreč z 22 odstotki glasov na 
nedeljskih volitvah dosegla najslabši izid po drugi svetovni vojni. Poleg ravnanja ob izbruhu afere, ki je 
končala koalicijo med ljudsko stranko in svobodnjaki, Geržina razlog za to vidi tudi v tem, da je stranka šele 
pred kratkim zamenjala vodstvo, ki tako ni imelo časa, da nakaže obrise svojega delovanja. 
Redkokdaj toliko možnosti za sestavo vlade 
Po drugi strani so položaj uspešno izrabili Zeleni, ki so po mnenju Geržine poleg ÖVP-ja pravi zmagovalec 
volitev. Potem ko jim na volitvah leta 2017 ni uspelo preseči parlamentarnega praga, so se vrnili v velikem 
slogu, je dejal Geržina, ki dodaja, da ima zaradi uspeha Zelenih ljudska stranka tokrat tudi več možnosti za 
sestavo koalicije kot na zadnjih volitvah. "Redkokdaj je imela vodilna stranka toliko možnosti za sestavo 
vlade," je poudaril nekdanji veleposlanik, ki bi se mu zdela zanimiva novost prav koalicija ljudske stranke z 
Zelenimi in morda s parlamentarno podporo ali z vstopom v vlado stranke Neos. 
Dodaja, da je sicer res, da je med strankama kar nekaj programskih razlik – predvsem glede varnosti, 
migracij, zaposlovanja in davkov –, vendarle pa je napočil trenutek, ko bi Zeleni morali opustiti vlogo večne 
opozicije in prevzeti odgovornost za sodelovanje v vladi. Katero koli drugi možnost koalicijskega 
sodelovanja si Geržina, ki novo vlado pričakuje do božiča, težko predstavlja. 

• Požar v prebežniškem centru Moria: najmanj ena smrtna žrtev. A. V. Lezbos - MMC RTV SLO, STA. 
30. september 2019  

12.000 prebežnikov živi v nastanitvenih kapacitetah za 3.000 oseb 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/pozar-v-prebezniskem-centru-moria-najmanj-ena-smrtna-
zrtev/500879  
Najmanj ena oseba je umrla v požaru, ki je izbruhnil v prebežniškem centru Moria na grškem otoku 
Lezbos. V centru so našli zoglenelo truplo ženske, neuradno pa naj bi poškodbam podlegel tudi en otrok.  
Požar je izbruhnil v prenatrpanem centru, kjer v šotorih in ladijskih zabojnikih živi 12.000 prebežnikov, 
medtem ko je uradna kapaciteta le 3.000 ljudi. Prenatrpanost posledično vodi v nemire in veliko 
nezadovoljstvo prebežnikov, ki želijo v celinsko Grčijo, poroča BBC.  
Vzrok požara še ni znan. Policija je sporočila, da sta v 20 minutah izbruhnila dva požara. Najprej je zagorelo 
zunaj centra za prebežnike, kakih 20 minut zatem pa še v njem. 
Gasilci: Bali smo se za svoje življenje  
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Slika: Prebežniki skušajo pogasiti požar. Foto: EPA  
 
Ko se je v prenatrpanem centru razvedelo za požar in smrtni žrtvi, so izbruhnili hudi izgredi. Prebežnike naj 
bi razjezil po njihovem mnenju predolg odzivni čas gasilcev, ki je imel za posledico smrtne žrtve. "Napadli so 
nas in nismo mogli takoj pogasiti ognja v taborišču. Bali smo se za svoje življenje," je za grško televizijo dejal 
tiskovni predstavnik sindikata gasilcev na Lezbosu Georgios Dinos. Ko so gasilci pogasili požar, je 
posredovala policija, ki je s solzivcem razgnala razjarjene prebežnike. 
Župan Mitilinija: Tako ne gre več naprej 
 

 
Slika: Center je prenatrpan, saj v namestitvenih kapacitetah za 3.000 oseb živi 12.000 prebežnikov. Foto: 
EPA  
 
Razmere v centru tudi v ponedeljek ostajajo izredno napete, je povedal župan največjega mesta na otoku, 
Mitilinija, Stratos Kitelis. "Več tisoč migrantov je treba kar najhitreje prepeljati na celino. Tako ne gre več 
naprej," je poudaril po poročanju grške televizije Skai. 
Povečan prihod prebežnikov iz Turčije  
Tudi Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je grške oblasti pozval, naj pospešijo selitev migrantov na 
celino in izboljšajo razmere v taborišču. Po navedbah komisariata naj bi v ponedeljek z Lezbosa na celino 
prepeljali 247 ljudi. Tiskovni predstavnik UNHCR v Grčiji Boris Češirkov pa je razmere v Morii označil za 
tragične in pozval k takojšnjemu ukrepanju.  
Migrantski tok iz Turčije v Grčijo se je okrepil  
Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno več kot 
29.000 migrantov, kar je rekordno število po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o migrantih. 
Še aprila letos je bilo na grških otokih 14.000 migrantov, v zadnjih dveh mesecih pa se je migrantski tok iz 
Turčije v Grčijo močno okrepil. Grške oblasti so v petek sklenile, da bodo s svojih otokov v Egejskem morju 
na celino prepeljale več kot 10.000 migrantov. 
Erdogan grozi, da bo begunce spustil v Evropo 
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na začetku meseca zagrozil Evropi, da bo odprl meje za sirske 
begunce, če ne bo dobil dovolj mednarodne pomoči in podpore za načrte o vzpostavitvi varnostnega 
območja na severu Sirije. Turčija gosti največ beguncev med vsemi državami. Imajo jih več kot štiri milijone, 
od tega 3,6 milijona iz Sirije.  
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• Grčija namerava do konca naslednjega leta v Turčijo vrniti 10.000 prebežnikov. T. J. Atene - MMC 
RTV SLO, STA, 30. september 2019  

Vse več prebežnikov v Italijo po balkanski poti 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/grcija-namerava-do-konca-naslednjega-leta-v-turcijo-vrniti-10-000-
prebeznikov/500953  
Grška vlada je sporočila, da namerava do konca leta 2020 v Turčijo vrniti 10.000 prebežnikov. S tem bo 
občutno povečala število vrnjenih prebežnikov v primerjavi s prejšnjo levo vlado. 
 

 
Slika: Zagorelo je v središču Moria na Lezbosu. Foto: Reuters  
 
Nekdanja vlada pod vodstvom Aleksisa Ciprasa je v štirih letih in pol Turčiji vrnila 1.806 prebežnikov, so 
sporočili po izredni seji vlade, ki jo je sklicala dan po požaru in nemirih v največjem evropskem begunskem 
taborišču Moria na otoku Lezbosu. 
Namestnik ministra za civilno zaščito Lefteris Oikonomu je na Lezbosu dejal, da Grčija prestaja najhujše 
obdobje od sklenitve sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo o migracijah leta 2016, saj je v državi 
trenutno 70.000 prebežnikov, večinoma pa prihajajo iz Sirije. Konservativna vlada Kiriakosa Micotakisa je 
od dodatnih ukrepov že napovedala okrepitev patrulj v Egejskem morju, nadaljevanje premeščanja 
prebežnikov z otokov na celino ter gradnjo zaprtega centra za nezakonite migrante in tiste, ki so jim zavrnili 
prošnjo za azil. 
 
Požar v prebežniškem centru Moria: najmanj ena smrtna žrtev 
Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno več kot 
29.000 prebežnikov, kar je rekordno število po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenila dogovor. Še aprila 
letos je bilo na grških otokih 14.000 prebežnikov, v zadnjih dveh mesecih pa se je migrantski tok iz Turčije v 
Grčijo močno okrepil. Grške oblasti so v petek sklenile, da bodo s svojih otokov v Egejskem morju na celino 
prepeljale več kot 10.000 prebežnikov. 
Vse več prebežnikov v Italijo po balkanski poti 
Predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga je medtem izrazil 
zaskrbljenost zaradi porasta števila prihodov prebežnikov v Italijo prek balkanske poti. Problematično naj bi 
bilo zlasti območje ob slovensko-italijanski meji pri Gorici. "Uspelo nam je, da smo število nezakonitih 
migrantov, za katere skrbi FJK, zmanjšati za 40,5 odstotka. A zdaj se število prihodov znova povečuje. Tudi iz 
Hrvaške so nam potrdili, da število prebežnikov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, raste," je dejal Fedriga, 
ki prihaja iz desničarske stranke Liga. 
Za nadzor italijansko-slovenske meje od 1. julija sicer skrbijo mešane policijske patrulje obeh držav. Za zdaj 
policije javno niso poročale o kakšnih večjih težavah sodelovanja. 
Problematični naj bi bili predvsem tisti, ki nimajo pravice do azila. Novi italijanski zunanji minister in vodja 
Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio je napovedal, da bo še ta teden predstavil ukrepe za pohitritev procesa 
vračanja v njihove matične države. To naj bi veljalo predvsem za tunizijske državljane, ki so, kot poudarja Di 
Maio, ekonomski migranti in ne morejo dobiti pravice do azila. Di Maio je napovedal, da si želi s Tunizijo 
izpogajati nov sporazum za vračanje migrantov. 

• Heinz-Christian Strache po volilnem porazu končal politično kariero. A. P. J. MMC RTV SLO, STA. 
1. oktober 2019  

Svobodnjaki doživeli volilni poraz 
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https://www.rtvslo.si/svet/evropa/heinz-christian-strache-po-volilnem-porazu-koncal-politicno-
kariero/500990  
Nekdanji vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in nekdanji vicekancler Heinz-Christian Strache, ki se je 
maja letos ujel v afero Ibiza, končuje politično kariero, da bi s tem "preprečil nadaljnjo škodo stranki". 
Strache je ob tem še dejal, da bo članstvo v FPÖ zamrznil, in dodal, da zaradi zaščite svoje družine ne želi 
nobenih političnih funkcij več. Hoče tudi preprečiti novo škodo, ki bo jo lahko utrpeli svobodnjaki, in razkol 
v stranki. "Pomembno je, da FPÖ ostane pomemben dejavnik v avstrijski politiki," je dejal. 
Strache je z naznanilom prehitel odločitev o njem, ki naj bi jo organi svobodnjakov sprejeli na 
popoldanskem zasedanju, ko bodo sicer razpravljali o porazu na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Vrsta 
politikov iz stranke je namreč zaradi afere Ibiza in najnovejše preiskave zaradi suma poneverbe pozivala k 
najmanj suspenzu članstva nekdanjega prvega moža stranke, omenjala se je tudi izključitev. 
Skoraj deset odstotkov manj glasov kot leta 2017 
Svobodnjaki so na nedeljskih volitvah osvojili le dobrih 16 odstotkov glasov, kar je skoraj deset odstotnih 
točk manj kot na volitvah pred dvema letoma. Za tako slab izid naj bi bil v precejšnji meri kriv prav Strache, 
ki je z vpletenostjo v več škandalov stranki povzročil veliko težav. 
Afera Ibiza je odjeknila maja letos, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek iz leta 2017, ki je nastal na tem 
španskem otoku. Na njem Strache domnevni nečakinji ruskega oligarha obljublja vladne posle v zameno za 
pomoč pred parlamentarnimi volitvami. 
Strache je dan po objavi videoposnetka odstopil kot podkancler in vodja stranke, nekaj dni pozneje je 
parlament izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Kurza. Dunajsko tožilstvo je nato pred 
dnevi potrdilo še, da zaradi suma poneverbe vodi preiskavo proti Stracheju ter njegovemu telesnemu 
stražarju in nekdanjemu vodji njegovega urada. 

• Koroška Slovenka Katja Sturm-Schnabl nagrajena za medkulturno sodelovanje. Ana Jurc.  Celovec 
- MMC RTV SLO, STA. 3. oktober 2019  

Nagrada, poimenovana po Vincenzu Rizziju 
https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/koroska-slovenka-katja-sturm-schnabl-nagrajena-za-medkulturno-
sodelovanje/501199  
Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem bosta podelili 
Rizzijevo nagrado za vzorne iniciative v korist medkulturnemu sodelovanju. Prejme jo znanstvenica, 
publicistka, prevajalka in aktivistka Katja Sturm-Schnabl. 
Slovesnost bo danes v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu. 
Katja Sturm-Schnabl se je rodila v slovenski kmečki družini v Svinči vasi na avstrijskem Koroškem. Šestletno 
so jo aprila 1942 z družino deportirali v nemška taborišča Rehnitz in Eichstätt, kjer so umorili njeno starejšo 
sestro Veroniko. Po vrnitvi domov je opravila humanistično gimnazijo v Celovcu in na Dunaju končala študij 
slavistike, ruske in južnoslovanske književnosti, južnoslovanske filologije, umetnostne zgodovine in 
bizantinistike ter promovirala leta 1973. 
Bila je zaposlena kot znanstvena sodelavka na jezikovnem oddelku Balkanske komisije pri Avstrijski 
akademiji znanosti in umetnosti, nato pa pri Bizantinski komisiji in leta 1984 je prevzela mesto univerzitetne 
učiteljice (lektorice) za slovensko literaturo na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. 
Njen znanstveni opus obsega šest samostojnih knjig, med njimi njen opus magnus Korespondenca Frana 
Miklošiča z južnimi Slovani. Na njeno vlogo je Avstrijski sklad za znanstveno proučevanje odobril in 
financiral projekt enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, ki jo je skupaj s sinom Bojanom 
Ilijo Schnablom uredila in izdala. Napisala je 99 znanstvenih razprav, ki so izšle v slovenščini, francoščini, 
ruščini, srbohrvaščini, nemščini in ena v japonščini. 
V tisku je objavila 22 razprav. Iz francoščine, srbohrvaščine in slovenščine je prevedla tri knjige in 128 
člankov. Kot znanstvenica je predavala v Parizu, Rimu, v Atenah, Moskvi, Ljubljani in v Mariboru. Od leta 
2006 nastopa kot priča časa in predava na številnih avstrijskih srednjih šolah ter je bila povabljena tudi v 
Pariz in v Moskvo. 
Izobrazila je generacije študentov slovenistike in mlajšim generacijam avstrijskih dijakov približala vedenje o 
usodi koroških Slovencev in sploh žrtev nacionalsocializma. Za svoj trud pri ohranjanju spomina na temna 
obdobja polpretekle zgodovine je od avstrijske vlade prejela zlati znak za zasluge, piše v utemeljitvi 
nagrade. 
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Nagrada je poimenovana po Vincencu Rizziju (1816–1856), koroškem literarnem bojevniku za svobodo, ki 
je v predmarčni dobi širil liberalne ideje in se zavzemal za enakopravnost vseh narodov v habsburških 
deželah. 

• "Lep pozdrav s Štajerske": dvojezična pokrajina, ki so jo povezovale razglednice. Ana Jurc. 
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 3. oktober 2019  

V NUK razstava razglednic Spodnje Štajerske 
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/lep-pozdrav-s-stajerske-dvojezicna-pokrajina-ki-so-jo-
povezovale-razglednice/501220  
Nova razstava v NUK-u, poklon 100-letnici ločitve slovenske in avstrijske regije Štajerske, poskuša 
dvojezično pokrajino približati prek zelo razširjenega medija nekega minulega časa - razglednic. 
V Plečnikovem hodniku Narodne in univerzitetne knjižnice bodo ob 18.00 odprli razstavo Štajer-mark: Po 
sledeh skupne zgodovine – razglednice zgodovinske Spodnje Štajerske (1890–1920). Uro pred odprtjem 
razstave bodo v sejni sobi NUK predstavili portal Polos – virtualno zbirko, ki trenutno obsega 2243 
razglednic z območja Spodnje Štajerske. 
Pred stotimi leti je razglednice uporabljala večina prebivalstva. Na razstavo v NUK vabijo z vprašanji: 
"Poznate Štajersko? Ste vedeli, da danes obstajata dve Štajerski, ena v Sloveniji in druga v Avstriji? In da sta 
bili ti dve ločeni Štajerski nekoč združeni v eno samo regijo, ki jo je na njenem najbolj južnem delu 
zaznamovala dvojezičnost?" 
 

 
Slika: Razstavljeno gradivo v Ljubljani je del gradiva NUK .Foto: Arhiv NUK  
 
V Gradcu in Ljubljani vzporedni razstavi 
Postavitev na desetih razstavnih panojih je ustvarila projektna skupina Univerze v Gradcu pod vodstvom 
Heinricha Pfandla. V Gradcu je sočasno oziroma vzporedno na ogled razstava razglednic z enakim 
naslovom. Razstavljeno gradivo v Ljubljani je del gradiva NUK. 
Pred odprtjem razstave bodo predstavili portal Polos, virtualno zbirko, v katero so vključene izbrane 
razglednice iz številnih javnih in zasebnih virov, NUK, knjižnic v Celju, na Ptuju, Mariboru, Admontu, 
Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu ter osebnih zbirk Teodora Domeja iz Celovca, Walterja Lukana z 
Dunaja in Heinricha Pfandla iz Gradca. 
Polos je del arhiva Visual Archive of South Eastern Europe (VASE) in je javno dostopen v spletni slikovni in 
podatkovni zbirki, ki omogoča iskanje razglednic na podlagi različnih vsebinskih in jezikovnih meril. 
Virtualna zbirka tako daje možnost za raziskovanje skupne spodnještajerske zgodovine Slovencev in 
Nemcev v obravnavanem obdobju, so zapisali v NUK-u. 
 
Mladina, Ljubljana 
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• Plenković Junckerja drži za besedo in od Bruslja pričakuje zeleno luč za vstop Hrvaške v schengen. 
STA. Reporter, Ljubljana, 27. sep. 2019 

https://reporter.si/clanek/svet/plenkovic-junckerja-drzi-za-besedo-in-od-bruslja-pricakuje-zeleno-luc-za-
vstop-hrvaske-v-schengen-732566 
 
Hrvaški premier Andrej Plenković je včeraj v Bruslju izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija pod 
vodstvom Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja prižgala zeleno luč za vstop Hrvaške v schengen, potem ko 
je po njegovih besedah odbor za schengen v začetku septembra ocenil, da država izpolnjuje vse pogoje. 
Plenković pričakuje, da bo kolegij komisarjev potrdil oceno omenjenega odbora in da bo sprejel predlog 
pristojnih komisarjev, zlasti komisarja za notranje zadeve Dimitrisa Avramopulosa. 
Zlasti pa se na to zanaša, ker je, kot je izpostavil, Juncker na obisku v Zagrebu junija rekel, da bo njegova 
komisija dala pozitivno priporočilo do konca mandata, ki se izteče konec oktobra. 
O izjavi zunanjega ministra Mira Cerarja, da lahko v schengen vstopi le država, ki spoštuje mednarodno 
pravo, kar v primeru Hrvaške zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe ne drži, pa je Plenković dejal, da so 
to politična vprašanja, ki se bodo odpirala v razpravi članic EU. 
Za zdaj pa je zadeva v rokah komisije, gre za tehnična merila, ki so enaka za vse, in Hrvaška je izpolnila vsa 
merila, je zatrdil hrvaški premier v izjavi za hrvaške novinarje v Bruslju po srečanju z novoizvoljeno 
predsednico komisije Ursulo von der Leyen in pred srečanjem z Junckerjem. 
V komisiji pa so po srečanju Junckerja in Plenkovića sporočili, da je Juncker ponovil stališče komisije, da bi 
Hrvaška morala postati polnopravna članica schengna in da komisija končuje svojo oceno. 
Na vprašanje STA, kako v komisiji komentirajo izjavo slovenskega premierja Marjana Šarca, da če bo 
Evropska komisija delovala politično in zaobšla strokovno oceno, bo tudi Slovenija ravnala politično, pa so 
ponovili, da je "komisija politično barvno slepa" ter da je primer Slovenije in Hrvaške glede arbitraže na 
sodišču. 
Druga odmevna tema ob Plenkovićevem tridnevnem obisku v Bruslju so kritike na račun načina pridobitve 
premoženja hrvaške komisarske kandidatke Dubravke Šuica, ki naj bi postala podpredsednica komisije za 
demokracijo in demografijo. 
Plenković je v odzivu na kritike obtožil hrvaško nevladno organizacijo Gong, da kot podaljšana roka stranke 
SDP orkestrira ostro kampanjo proti hrvaški kandidatki. "Gong je leva nevladna organizacija (...) Javnost o 
tem mora biti obveščena," je izpostavil. 
Še ena ključna tema pa je za Hrvate ob Plenkovićevem obisku vprašanje pokojninske reforme, o čemer naj 
bi v petek govoril s podpredsednikom komisije Valdisom Dombrovskisom. Plenković kljub načrtovanim 
spremembam ne pričakuje težav s komisijo in zatrjuje, da v osnovi reforma ostaja enaka. 

• Plenković sporoča Sloveniji: V nedogled boste mogli blokirati našega vstopa v schengen. STA. 
Reporter, Ljubljana, 28. sep. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/plenkovic-sporoca-sloveniji-v-nedogled-boste-mogli-blokirati-nasega-
vstopa-v-schengen-732773 
Hrvaški premier Andrej Plenković je včeraj v Bruslju dejal, da Slovenija ne bo mogla v nedogled blokirati 
hrvaškega vstopa v schengensko območje. Ob tem je poudaril, da je dobil "zelo jasna zagotovila" 
predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da bo komisija Hrvaški dala zeleno luč za vstop v 
schengen do konca svojega mandata. 
"Ne morejo v nedogled blokirati, mi smo članica, imamo zadostne mehanizme, samo to bom rekel," je 
Plenković odgovoril na vprašanje hrvaških novinarjev, ali bi lahko Slovenija na dolgi rok blokirala vstop 
Hrvaške v schengen. 
Glede blokade je dejal še, da so kriteriji za vstop v schengen objektivni in zelo jasno definirani. "Mi smo jih 
izpolnili. Če bodo kakšna odprta politična vprašanja, jih bomo reševali na svetu," je poudaril. 
Dodal je, da je dobil "zelo jasna zagotovila" predsednika Evropske komisije Junckerja, da bo do konca 
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njegovega mandata, ki se izteče oktobra, komisija podala predlog, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v 
schengen. Kolegij komisarjev bo o tem predvidoma odločal 16. oktobra. 
Nato bodo o tem razpravljale države članice, ki na koncu sprejmejo tudi odločitev o sprejemu države v 
schengen. Hrvaški premier ne pričakuje, da bi bila kakršna koli odločitev o tem sprejeta v času hrvaškega 
predsedovanja EU v prvi polovici prihodnjega leta. 
Odzval se je tudi na četrtkovo izjavo slovenskega premierja Marjana Šarca, da bo tudi Slovenija ravnala 
politično, če bo Evropska komisija delovala politično in 16. oktobra Hrvaški dala zeleno luč za vstop v 
območje schengna. "Ravno obratno je. Službe komisije nimajo nikakršne povezave s politiko. To so ljudje, ki 
so plačani, da preverijo, ali država, ki želi izpolniti kriterije za schengen, to izpolnjuje," je poudaril. 
Glede Šarčeve izjave, da ga skrbi, ker Hrvaška nima rešenega praktično nobenega mejnega vprašanja z 
nobeno državo, pa je dejal, da te izjave še ni v celoti slišal. Poudaril je, da vprašanje meje ni vezano na 
schengen, kot trdi Slovenija. "Mislim, da ni dobro mešati bilateralnih vprašanj in vprašanj mednarodnega 
prava z evropskimi temami. Mi tega ne delamo, in pričakujem, da tudi Slovenija ne," je dejal hrvaški 
premier v Bruslju hrvaškim novinarjem. 
S predstavniki EU, med drugim s podpredsednikom Evropske komisije Valdisom Dombrovskisom, je govoril 
tudi o pripravah na prevzem evra. "Komisija temeljito spremlja, kaj delamo. Kar delamo, delamo v rokih, ki 
smo si jih začrtali," je pojasnil. Oktobra bo na Hrvaško prispela tudi delegacija komisije, ki bo zbrala podatke 
za novo poročilo v okviru evropskega semestra. 

• Študija: Skoraj polovica Avstrijcev nasprotuje obstoju mošej v Avstriji.  A. Ž. Reporter, Ljubljana, 
28. sep. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/studija-skoraj-polovica-avstrijcev-nasprotuje-obstoju-mosej-v-avstriji-
732765 
 

 
Slika: Študija: Skoraj polovica Avstrijcev nasprotuje obstoju mošej v Avstriji. Foto: Profimedia  
 
V Avstriji bodo jutri potekale predčasne volitve. Ena od pomembnih tem bo poleg nezakonitih migracij 
skoraj zagotovo tudi islam. 
V naši severni sosedi tik pred volitvami močno odmevajo ugotovitve študije univerze v Salzburgu, ki jo je 
naredil sociolog Wolfgang Aschauer.Za potrebe študije je opravil tudi javnomnenjsko raziskavo, v kateri je 
1200 Avstrijcev povprašal o njihovem mnenju o islamu. Odgovori udeležencev raziskave so pokazali, da 79 
odstotkov Avstrijcev želi, da bi okrepili nadzor nad muslimani. 72 odstotkov Avstrijcev meni, da muslimani 
ne predstavljajo kulturno obogatitev, 70 odstotkov pa, da islam ne spada v zahodni svet. 59 odstotkov 
Avstrijcev skrbi, da so med muslimani v Avstriji tudi teroristi. Okoli 45 odstotkov Avstrijcev meni, da bi bilo 
treba pravice muslimanov omejiti, skoraj toliko jih tudi meni, da ne bi smeli tolerirati obstoja mošej v 
Avstriji. Tretjina Avstrijcev je izrazito negativno nastrojenih proti muslimanom, je še pokazala raziskava. 
Predsednik islamske verske skupnosti v Avstriji Ümit Vural za takšno mnenje Avstrijcev o muslimanih 
obtožuje politike, ki širijo sovražno mnenje proti muslimanom. Kot še pravi Vural, je verska svoboda tako 
temeljna pravica kot tudi človekova pravica.  
Pred dnevi je avstrijski državni zbor z glasovi ljudske in svobodnjaške stranke ter liste Jetzt sprejel odločitev, 
da uvede preiskavo o morebitnem protipravnem delovanju turških islamskih društev Atib in Mili Görüs, kar 
bi lahko vodilo v prepoved omenjenih društev. 
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• Hrvaška še vsaj dve leti ne bo v schengnu, njenemu vstopu nasprotuje močna koalicija držav. STA. 
Reporter, Ljubljana, 29. sep. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/hrvaska-se-vsaj-dve-leti-ne-bo-v-schengnu-njenemu-vstopu-nasprotuje-
mocna-koalicija-drzav-733084 
 
Hrvaška še vsaj dve leti ne bo del schengenskega prostora, poleg tega pa njenemu vstopu nasprotujejo tudi 
druge države, ne le Slovenija, danes ob sklicevanju na diplomatske vire poroča hrvaški Jutarnji list. Širitvi 
schengenskega območja na Hrvaško nasprotujejo tudi Nizozemska, Nemčija in Francija, navaja časnik. 
Čeprav naj bi oktobra Evropska komisija potrdila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v 
schengensko območje, pa se to torej ne bo zgodilo še tako kmalu. To se kaže tudi v bolj previdnih izjavah 
hrvaških politikov glede tega, čeprav so se še nedavno hvalili, da bo Hrvaška v schengen vstopila že kmalu, 
navaja časnik. 
Jutarnji list izpostavlja, da o vstopu v schengensko območje članice tega območja odločajo na zasedanju 
Evropskega sveta s konsenzom. "Torej niso več pomembni strokovni, ampak politični kriteriji," navaja. 
Do konca leta je v času finskega predsedovanja predvideno le še eno zasedanje Evropskega sveta, na 
katerem se zagotovo ne bo razpravljalo o hrvaškem članstvu v schengnu. Prav tako tega ne bo med 
hrvaškim predsedovanjem, ki bo v prvi polovici prihodnjega leta. 
Hrvaški bo nato sledila Nemčija, ki nasprotuje vstopu Hrvaške v schengen in prav tako tega vprašanja ne bo 
dala na dnevni red. Tudi je malo verjetno, da se bo v to vprašanje mešala Portugalska, ki bo predsedovala v 
prvi polovici leta 2021, nato pa bo na vrsti Slovenija, "ki bo zagotovo izvajala pritisk, da se Hrvaški 
onemogoči vstop v schengen, razen če do takrat ne bo rešeno vprašanje meje med državama", navaja 
časnik. 
Hrvaški poslanec v Evropskem parlamentu Karlo Ressler je za Jutarnji list tudi pojasnil, da Nizozemska, 
Nemčija in Francija nasprotujejo nadaljnjim širitvam schengenskega območja, saj da je najprej treba 
prenoviti pravila za to območje. To pa bi lahko bil dolgotrajen proces. Vendar to po njegovem mnenju ne bi 
bilo dobro za nikogar. 
Tu je tudi vprašanje Romunije in Bolgarije, ki na vstop v schengen čakata že pet let. Ressler meni, da 
"zagotovo obstaja namen, da se vse tri države sprejme v paketu". 
Predvsem Nemčija naj bi se zavzemala za to, da Hrvaška brez Bolgarije in Romunije ne more v schengen. 
Poleg tega podpira tudi argumente Nizozemske, da Hrvaška ne more v schengen, dokler ne bo rešila 
vprašanj meja s sosedami. Hrvaška pa ima nerešena vprašanja meje z vsemi sosedami, razen z Madžarsko in 
Italijo. 
Za Nizozemsko so sporna tudi dvojna državljanstva Hrvatov, ki živijo v Bosni in Hercegovini in imajo po 
vstopu Hrvaške v EU pravico do nemotenega gibanja v EU. Za Nizozemsko je to dokaz, da je Hrvaška meja z 
BiH, še posebej s Hercegovino, preveč porozna. 
Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je v soboto v Bruslju zaradi vseh teh argumentov ocenil, da je težko 
oceniti, kdaj bi lahko prišlo do vstopa hrvaške v schengen, a da bo nadaljeval s prizadevanji v tej smeri in 
poskušal nevtralizirati politične vidike katerekoli države. 
Slovenija sama naj bi bila prešibka, da bi z vetom preprečila vstop Hrvaške v EU. "Zato skuša svoje interese 
uresničevati s tremi precej močnejšimi članicami. No, premier Sloveniji sporoča, da tega ne more početi v 
nedogled," še navaja Jutarnji list. 

• Kurzu se obeta zmaga, bo šel ponovno v koalicijo s svobodnjaki? STA. Reporter, Ljubljana, 29. 
sep. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/kurzu-se-obeta-zmaga-bo-sel-ponovno-v-koalicijo-s-svobodnjaki-732950 
V Avstriji danes volijo nov parlament. To so že druge predčasne parlamentarne volitve v Avstriji po letu 
2017. Prva volišča se bodo odprla ob 6. uri, zadnja se bodo zaprla ob 17. uri. Takoj po zaprtju volišč bodo 
znani rezultati vzporednih volitev, prvi začasni izidi bodo objavljeni med 20. in 21. uro. 
Pričakovati je, da bodo volitvam sledila dolgotrajna koalicijska pogajanja. 
Glede na zadnje javnomnenjske raziskave bo štiriodstotni volilni prag ponovno prestopilo pet strank. Slavila 
naj bi Ljudska stranka (ÖVP), ki ji napovedujejo med 33 in 35 odstotkov glasov podpore. Socialdemokrati 
(SPÖ) naj bi dobili 22 odstotkov, svobodnjaki (FPÖ) 20 odstotkov, Zeleni med 11 in 13 odstotki in Neos 
(Nova Avstrija in liberalni forum) osem odstotkov. Skupno se za vstop v nationalrat poteguje 13 strank. 
Z zmago ljudske stranke na volitvah bo položaj predsednika avstrijske vlade pripadal donedavnemu 
avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu. Za sklenitev vladajoče koalicije se nakazujejo štiri možnosti, in 
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sicer koalicija med ÖVP, Zelenimi in Neosom, ponovitev koalicija med ÖVP in svobodnjaki FPÖ ali velike 
koalicije med ÖVP in SPÖ ter manjšinska vlada. Najmanj možnosti naj bi imeli velika koalicija in manjšinska 
vlada. 
Ponovni vstop Zelenih v parlament naj bi tudi omogočil, da bo slovenska avtohtona narodna skupnost v 
Avstriji v nationalratu ponovno imela svojega predstavnika. Koroška Slovenka Olga Voglauer na ravni dežele 
avstrijske Koroške kandidira na listi Zelenih na prvem mestu ter na sedmem mestu na zvezni ravni. 
Ustanovna seja novega avstrijskega parlamenta bo predvidoma 23. oktobra. 

• V Avstriji prepričljiva zmaga Kurzeve ÖVP in hud padec svobodnjakov. STA. Reporter, Ljubljana, 
29. sep. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/v-avstriji-prepricljiva-zmaga-kurzeve-ovp-in-hud-padec-svobodnjakov-
733059  
 

 
Slika: Predsednik Avstrijske ljudske stranke Sebastian Kurz. Foto: Reuters  
 
Na današnjih parlamentarnih volitvah v Avstriji je največ glasov, 37 odstotkov, osvojila ljudska stranka 
(ÖVP), ki je pridobila precej podpore. Veliko pa so je izgubili socialdemokrati (SPÖ) na drugem mestu in 
svobodnjaki (FPÖ) na tretjem. V nationalrat so se znova prebili Zeleni, poslance bo imela tudi liberalna 
stranka Neos. 
Sebastian Kurz je napovedal, da se bodo o oblikovanju koalicije pogovarjali z vsemi parlamentarnimi 
strankami, a svobodnjaki se po hudem porazu že vidijo v opoziciji. 
ÖVP je glede na rezultate treh vzporednih volitev, ki so jih objavile javna radiotelevizija ORF, televizija OE24 
in tiskovna agencija APA, osvojila okoli 37 odstotkov glasov. Na prejšnjih volitvah oktobra 2017 je za ljudsko 
stranko glasovalo 31,5 odstotka volivcev. Po novem bo imela v 183-članskem parlamentu 71 poslancev, kar 
je devet več kot doslej. 
Na drugem mestu so pristali socialdemokrati z med 22 in 23 odstotki podpore. Utrpeli so precejšnjo izgubo, 
saj so na zadnjih volitvah osvojili 26,9 odstotka glasov. V novem sklicu parlamenta bodo imeli glede na 
izračune ORF 41 poslancev, trenutno pa jih imajo 52. 
Še večjo izgubo so utrpeli svobodnjaki, ki jim vzporedne volitve napovedujejo med 16 in 17 odstotkov 
podpore. Na volitvah pred dvema letoma je zanje glasovalo 26 odstotkov volivcev. Po novem bodo imeli v 
parlamentu 21 poslancev manj, in sicer 30. 
Ponovno so se v nationalrat prebili Zeleni, ki jim na zadnjih volitvah to ni uspelo. Osvojili naj bi med 12 in 14 
odstotkov glasov. Imeli pa bodo 27 poslancev. 
Štiriodstotni volilni prag je prestopila še liberalna stranka Neos, ki ji vzporedne volitve kažejo med sedem in 
osem odstotkov podpore. Na volitvah leta 2017 je zanje glasovalo 5,3 odstotka volivcev. V parlamentu bodo 
imeli glede na izračune ORF štiri poslance več, in sicer 14. 
Kurz, ki je od decembra 2017 do maja letos vodil vlado ÖVP in svobodnjakov, je napovedal, da želi kar se da 
spoštljivo sodelovanje z vsemi strankami. Pred svojimi privrženci je poudaril, da je pred štirimi meseci 
parlament njegovi vladi izglasovali nezaupnico, "danes pa so nas ljudje znova izvolili". 
Povedal je, da je današnji dan zgodovinski za ÖVP, ki ni še nikoli zmagala s tolikšno prednostjo. Dodal je, da 
je "prevzet" in da ni pričakoval takšnega uspeha. 
"Zmanjkuje mi besed, pa sem redko brez besed," je še poudaril. Zahvalil se je tudi članom svoje stranke. 
Veselje je danes preplavilo tudi tabor Zelenih, ki so se po dveh letih znova uvrstili v parlament. 
ÖVP in Zeleni bi skupaj v 183-članskem parlamentu imeli 98 poslancev in že se pojavljajo ugibanja, da bi bila 
to najboljša koalicijska kombinacija. 
A vodja Zelenih Werner Kogler je sporočil, da bodo o koalicijskem sodelovanju z ljudsko stranko razmislili 
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zgolj v primeru radikalne spremembe glede na usmeritev vlade ÖVP in FPÖ, in sicer predvsem na področjih 
okolja in boja proti revščini. "Potrebujemo znak preobrata," je poudaril. 
Avstrijski svobodnjaki pa se vidijo v opoziciji, je povedal generalni sekretar stranke Harald Vilimsky. "Po 
mojem mnenju to ni jasen mandat za nadaljevanje koalicije," je povedal Vilimsky. 
Nad rezultatom pa so bili navdušeni tudi v liberalni stranki Neos. "Nekaj je jasno. To je najboljši rezultat za 
liberalno stranko v zgodovini Avstrije," je povedala vodilna kandidatka Neosa Beate Meinl-Reisinger. Po 
njenih besedah je "kristalno jasno", da se koalicija ÖVP in FPÖ ne more nadaljevati. 
V SPÖ so medtem priznali, da so pričakovali boljši rezultat. "Danes sta dva jasna zmagovalca, Zeleni in ÖVP, 
to je treba priznati," je povedal vodja poslanske skupine SPÖ Thomas Drozda. "Danes je volilni večer, in ne 
večer za koalicijska pogajanja," je dodal. Prav tako ni pojasnil, ali bo njegova stranka sodelovala v 
pogajanjih. 
Volitev se je udeležilo 76,2 odstotka volilnih upravičencev. To je nekoliko manj kot leta 2017, ko jih je na 
volišča prišlo 80 odstotkov. 
Avstrijci so morali na volišča predčasno, potem ko se je spomladi zaradi afere Ibiza končala koalicija med 
ÖVP in FPÖ. 
Afera Ibiza je odjeknila maja letos, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek iz leta 2017, ki je nastal na tem 
španskem otoku. Na njem sedaj že nekdanji vodja svobodnjakov Heinz-Christian Strache domnevni 
nečakinji ruskega oligarha obljublja vladne posle v zameno za pomoč pred parlamentarnimi volitvami. 
Strache je dan po objavi videoposnetka odstopil kot podkancler in vodja stranke, nekaj dni kasneje je 
parlament izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Kurza. 

• V dunajskem parlamentu bo sedela tudi Slovenka, poslanka Zelenih Olga Voglauer. STA. 
Reporter, Ljubljana, 30. sep. 2019  
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Slika: Koroška Slovenka Olga Voglauer, predsednica Zelenih avstrijske Koroške. Foto: Facebook  
 
V novem sklicu avstrijskega parlamenta bo tudi koroška Slovenka Olga Voglauer, predsednica Zelenih 
avstrijske Koroške. To je po ocenah predstavnikov manjšinskih organizacij dobra novica za slovensko 
manjšino, upajo pa tudi, da bodo Zeleni z zmagovalno ljudsko stranko (ÖVP) lahko oblikovali vladno 
koalicijo. 
Zeleni so se na nedeljskih parlamentarnih volitvah znova uvrstili v parlament, in to na velika vrata. Po 
rezultatih vzporednih volitev so se uvrstili na četrto mesto. Prejeli so med 12 in 14 odstotkov glasov in bodo 
imeli 27 poslancev, kar bi bilo dovolj, da bi sestavili vladno koalicijo z ÖVP, ki je s Sebastianom Kurzem na 
čelu jasna zmagovalka volitev s 37 odstotki glasov. 
Na drugo mesto so se uvrstili socialdemokrati (SPÖ) z okoli 22 odstotki podpore in svobodnjaki (FPÖ) na 
tretjem z med 16 in 17 odstotkov podpore. Obema strankama je podpora padla glede na zadnje volitve leta 
2017, FPÖ kar za deset odstotnih točk. V nationalratu pa bo tudi liberalna stranka Neos, ki naj bi prejela 
med sedem in osem odstotkov podpore. 
Predsednik Enotne liste, edine politične stranke koroških Slovencev, Gabriel Hribar je v izjavi za STA izrazil 
zadovoljstvo, da je FPÖ "končno prejela račun, ki si ga je zaslužila po vseh škandalih". "Zelo smo veseli, da 
so uspele male stranke, predvsem Zeleni, z odličnim povratkom v parlament," je dejal in izrazil zadovoljstvo, 
da se je v parlament uspelo uvrstiti tudi Voglauerjevi, ki je sicer članica Enotne liste. 
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Tudi predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug je zadovoljen z uvrstitvijo Voglauerjeve v 
parlament. Prepričan je, "da bo naša prizadevanja zelo energično prenesla na zvezno raven". 
Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik je za STA dejal, da ga uspeh 
ÖVP ni presenetil, je pa zelo vesel zaradi uspeha Zelenih. "Za koroške Slovence in vse manjšine v Avstriji je 
tudi izrednega pomena, da v parlament prihaja koroška Slovenka Olga Voglauer in s tem po dolgem odmoru 
spet glas za pravice avtohtonih manjšin v Avstriji," je dejal. 
Sadovnik je tudi izrazil pričakovanje, da bodo ÖVP in Zeleni poskušali sestaviti vlado. Manjšinsko vprašanje 
bi pri tem lahko odigralo pomembno vlogo, je prepričan. Napovedal je, da bo SKS vsem strankam v 
parlamentu sporočila "jasno pričakovanje, da bi moralo zdaj priti do radikalnih pozitivnih sprememb v korist 
avstrijskih manjšinskih jezikov, sicer te raznolikosti v Avstriji v prihodnosti ne bo več". 
Prav tako je Jug mnenja, "da bi bili Zeleni, če bi bili v koaliciji, garant za pravice narodne skupnosti", čeprav 
poudarja, da kot slovenska narodna skupnost ne bodo imeli velikega vpliva na to, kakšna koalicija bo. 
"Pomembno bo, da bomo povsod iskali partnerje," je dejal Jug. 
Tudi Hribar upa, da bodo ÖVP in Zeleni sklenili vladno koalicijo, čeprav ni želel preveč napovedovati, kaj 
bodo prinesla koalicijska usklajevanja. "Mislim, da je za bodočega kanclerja Kurza ta nova možnost, da lahko 
tudi z Zelenimi oblikuje vladno koalicijo, zelo presenetljiva in na to sploh ni bil pozoren," je dejal. 
"Vse izjave v zadnjih tednih so bile usmerjene proti svobodnjakom, a so se ti bolj ali manj že sami izvzeli iz 
igre za vladno koalicijo. SPÖ in ÖVP pa so si precej navzkriž, tako da tudi tu ne pričakujem kakšnega uspeha. 
Ampak Kurz zdaj lahko izbira med tremi strankami, zato je še vse odprto," je dejal Hribar. 
Tudi Sadovnik je menil, da bi tudi spričo nedeljskih izjav iz FPÖ težko prišlo do vnovične koalicije med ÖVP in 
FPÖ. "Se pa tudi zavedam, da je možno, da Zeleni ne vstopijo v vlado in da bo moral Kurz iskati druge 
partnerje. To pa bo zelo težavno, saj z SPÖ z vodstvom, ki ga ima zdaj, prav gotovo ni kakšnih pametnih 
možnosti. Možnosti z modrimi (svobodnjaki, op. STA) pa po moje dejansko ni več," je še dejal. 
"Za slovensko manjšino je seveda jasno, kakšno koalicijo bi si želeli. Za nas so Zeleni vedno bili verodostojni 
zagovorniki manjšin in njihovih pravic. Zato bi seveda to bila optimalna varianta," je dodal Hribar. Jug pa je 
glede tega menil, da v ZSO sicer "optimalne opcije" nimajo, da pa bo treba "iz vsake koalicije, kakršnakoli že 
bo, potegniti najboljše". 
Volitve je na kratko za STA komentirala tudi predsednica Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko 
Susanne Weitlaner, ki je prav tako izrazila zadovoljstvo, da so se Zeleni vrnili v parlament. Zadovoljna je 
tudi, ker je FPÖ dobila manj glasov. 
"Katera koalicija bi bila najboljša v prihodnjih letih, si ne upam reči. Počakajmo, kaj bodo prinesli naslednji 
tedni," je dejala Weitlanerjeva in dodala, da je vendarle "bolj optimistična, kot je bila pred volitvami". 

• Grčija želi do konca leta 2020 v Turčijo vrniti 10.000 migrantov. STA.  Reporter, Ljubljana, 01. okt. 
2019  
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Slika: Grška vlada je včeraj sporočila, da namerava do konca leta 2020 v Turčijo vrniti 10.000 migrantov. S 
tem bo občutno povečala število vrnjenih migrantov v primerjavi s prejšnjo levo vlado, poroča francoska 
tiskovna agencija AFP. Foto: AFP 
 
Grška vlada je včeraj sporočila, da namerava do konca leta 2020 v Turčijo vrniti 10.000 migrantov. S tem bo 
občutno povečala število vrnjenih migrantov v primerjavi s prejšnjo levo vlado, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. 
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Bivša vlada pod vodstvom Aleksisa Ciprasa je v 4,5 leta Turčiji vrnila 1806 migrantov, so sporočili po izredni 
seji vlade. Vlada je sejo sklicala dan po požaru in nemirih v največjem evropskem begunskem taborišču 
Moria na otoku Lezbos, ki je po uradnih podatkih terjal življenje ženske, 17 migrantov pa je bilo ranjenih. 
amestnik ministra za civilno zaščito Lefteris Oikonomu je včeraj na Lezbosu dejal, da Grčija prestaja najhujše 
obdobje od sklenitve sporazuma med EU in Turčijo o migrantih leta 2016, saj je v državi trenutno 70.000 
migrantov in beguncev, večinoma sirskih. 
Konservativna vlada Kiriakosa Micotakisa je od dodatnih ukrepov že napovedala okrepitev patrulj v 
Egejskem morju, nadaljevanje premeščanja migrantov z otokov na celino ter gradnjo zaprtega centra za 
nezakonite migrante in tiste, ki so jim zavrnili prošnjo za azil, so spomnili v sporočilu za javnost po seji vlade. 
Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno več kot 
29.000 migrantov, kar je rekordno število po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o migrantih. 
Še aprila letos je bilo na grških otokih 14.000 migrantov, v zadnjih dveh mesecih pa se je migrantski tok iz 
Turčije v Grčijo močno okrepil. Grške oblasti so v petek sklenile, da bodo s svojih otokov v Egejskem morju 
na celino prepeljale več kot 10.000 migrantov. 

• Raziskava: Evropejci za zaščito beguncev, a z omejitvami in pogoji. STA. Reporter, Ljubljana, 02. 
okt. 2019  
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Slika: Kamp Vučjak v Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters  
 
Evropejci si želijo zaščititi begunce, a so pri tem bolj naklonjeni politikam, ki to zaščito omejujejo in 
pogojujejo, kaže analiza mnenj 12.000 ljudi iz osmih članic EU. Gre za prvo tovrstno študijo, iz nje pa izhaja, 
da imajo ljudje podoben pogled na azilne in begunske politike ne glede na to, ali živijo na Švedskem ali na 
Madžarskem. 
Danes objavljeno analizo sta izvedla Evropski univerzitetni inštitut (EUI) s sedežem v Bruslju in Inštitut za 
svetovno ekonomijo (IfW) iz Kiela. Zajela je 12.000 ljudi iz Avstrije, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, 
Poljske, Španije in Švedske. 
Raziskovalce je zanimalo, čemu so vprašani bolj naklonjeni, ko gre za azilne in begunske politike, in sicer na 
šestih področjih. Preučili so, kakšni ureditvi so ljudje bolj naklonjeni, ko gre za prošnje za azil, preselitev 
priznanih beguncev v druge države in vračanje zavrnjenih prosilcev za azil v države, kjer bi lahko bili 
ogroženi. 
Analizirali so tudi, kakšne so preference ljudi, ko gre za združevanje družin beguncev, odločanje o begunski 
politiki na nacionalni ravni ali na ravni EU ter finančno pomoč državam nečlanicam EU, ki gostijo begunce. 
Pri tem so raziskovalci preučili tudi, koliko so preference ljudi odvisne od oblikovanja azilnih in begunskih 
politik, še posebej, če so vanj vključene omejitve in pogoji. 
Ugotovili so, da so ljudje v vseh osmih preučenih državah naklonjeni zaščiti beguncev in prosilcev za azil, a 
dajejo prednost takšni, ki vključuje omejitve in pogoje. Tako se je pokazalo tudi med vprašanimi na 
Madžarskem, čeprav je tamkajšnja vlada dobro znana po beguncem nenaklonjenih političnih stališčih. 
"Pogosto slišimo, da so Evropejci brezupno razdeljeni, ko gre za azilne in begunske politike. A nova 
raziskava je ravno nasprotno pokazala neverjetne podobnosti v mnenju do teh politik po različnih evropskih 
državah. Evropejci si želijo zaščititi prosilce za azil in begunce, a so pri tem bolj naklonjeni politikam, ki 
vključujejo omejitve in pogoje. Oblikovalci politik bi se morali zavedati, da so ljudje v evropskih državah pri 
tem vprašanju bolj enotni kot razdeljeni," je komentiral soavtor študije Martin Ruhs. 
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Kot so še zapisali pri EUI, gre za novo vrsto analize azilnih in begunskih politikih. V minulih letih je bilo sicer 
veliko raziskav o javnem mnenju o priseljevanju in migrantih na splošno, manj o mnenju glede prosilcev za 
azil in beguncev, skoraj nič pa o tem, kakšno je mnenje Evropejcev o različnih vidikih azilnih in begunskih 
politik. 
Po mnenju EUI bo nova analiza v pomoč pri razpravah o tem, kako reformirati azilno in begunsko politiko v 
Evropi in širše. O migracijah bodo prihodnji teden na srečanju v Luxembourgu znova razpravljali notranji 
ministri članic, 17. in 18. oktobra pa tudi evropski voditelji. 

• Lenarčič naj bi dobil pozitivno oceno za zaslišanje pred poslanci. STA. Reporter, Ljubljana, 03. okt. 
2019  
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Janez Lenarčič, kandidat za komisarja za krizno upravljanje, je po neuradnih informacijah dobil pozitivno 
oceno parlamentarnega odbora za razvoj, ki ga je zaslišal. Podprle so ga vse politične skupine, razen skrajno 
desne Identiteta in demokracija, pravijo viri v Evropskem parlamentu. Končna in uradna ocena bo znana 
sredi meseca. 
Pisma z ocenami, ki jih pripravijo pristojni odbori, so zaupna. Parlament jih bo predvidoma objavil šele po 
tem, ko jih bo obravnavala konferenca predsednikov, torej po pričakovanjih po koncu zaslišanj, ki je 
predviden 17. oktobra. 
Vse razpoložljive informacije o slovenskem kandidatu so tako neuradne. Kandidat ni naslovnik pisma, ki ga 
pripravijo odbori, pojasnjujejo viri v Bruslju. 
Bi bilo pa znano, če bi šlo kaj narobe, saj neprepričljivemu kandidatu iz odbora pošljejo dodatna pisna 
vprašanja in določijo rok za odgovore. Od Lenarčiča po neuradnih navedbah ni nihče zahteval nikakršnega 
dodatnega pojasnila. 
"Če ne bo novic, je to dobra novica," je v sredo po Lenarčičevem zaslišanju poudaril predsednik odbora za 
razvoj Tomas Tobe in tako napovedal, da iz odbora ni pričakovati sporočil, če bo ocena pozitivna. 
Za zdaj morajo na popravni izpit Poljak Janusz Wojciechowski iz vrst zmernih evroskeptikov ECR, francoska 
liberalka Sylvie Goulard in švedska socialdemokratka Ylva Johansson. Ti trije so dobili dodatna pisna 
vprašanja. 
Pozitivne ocene pristojnih odborov pa so poleg Lenarčiča po neuradnih informacijah že dobili tudi Slovak 
Maroš Šefčovič, Irec Phil Hogan, Bolgarka Marija Gabriel, Luksemburžan Nicolas Schmit, Finka Jutta 
Urpilainen, Ciprčanka Stella Kiriakides, Belgijec Didier Reynders, Maltežanka Helena Dalli, Portugalka Elisa 
Ferreira, Estonka Kadri Simson in Italijan Paolo Gentiloni. 
Že pred zaslišanji so evropski poslanci zaradi navzkrižja interesov dokončno zavrnili Madžara Laszla 
Trocsanyija iz vrst desnosredinske EPP, kandidata za komisarja za širitev, in Romunko Rovano Plumb iz 
socialdemokratskih vrst, kandidatko za komisarko za promet. Zanimivo bo spremljati, kako se bosta nocoj 
odrezala Hrvatica Dubravka Šuica, kandidatka za podpredsednico za demokracijo in demografijo, ter Grk 
Margaritis Schinas, kandidat za podpredsednika za zaščito našega evropskega načina življenja. Oba sta iz 
vrst EPP. Noben njihov kandidat doslej še ni dobil dodatnih pisnih vprašanj. Šuica se sooča z očitki glede 
načina pridobitve premoženja. Schinas pa lahko pričakuje veliko kritik na račun naziva svojega resorja. 
 
Periodične publikacije – kazala 

• Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 45, Issue 11, 2019 
https://www.tandfonline.com/loi/cjms20?open=45&year=2019&repitition=0#vol_45_2019 
https://www.tandfonline.com/toc/cjms20/45/11?nav=tocList  

• Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 45, Issue 12, 2019 
                 Special Issue: Against the evidence: Europe's migration challenge and the failure to protect 
https://www.tandfonline.com/loi/cjms20?open=45&year=2019&repitition=0#vol_45_2019 
https://www.tandfonline.com/toc/cjms20/45/12?nav=tocList  

• National Identities,  Volume 21, Issue 4, 2019 
https://www.tandfonline.com/toc/cnid20/21/4?nav=tocList  

• Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
Zgodovinski inštitut  Milka Kosa ZRC SAZU, Št. 2, letnik 67, 2019 

http://kronika.zzds.si/  

https://reporter.si/clanek/svet/lenarcic-naj-bi-dobil-pozitivno-oceno-za-zaslisanje-pred-poslanci-733948
https://www.tandfonline.com/loi/cjms20?open=45&year=2019&repitition=0#vol_45_2019
https://www.tandfonline.com/toc/cjms20/45/11?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/loi/cjms20?open=45&year=2019&repitition=0#vol_45_2019
https://www.tandfonline.com/toc/cjms20/45/12?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/cnid20/21/4?nav=tocList
http://kronika.zzds.si/

