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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Sijajen uspeh za Zelene in Olgo Voglauer. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 
2019, str. 2 

Državnozborske volitve 2019 
https://www.novice.at/politika/sijajen-uspeh-za-zelene-in-olgo-voglauer/ 
 

 
Slika: Na državnozborskih volitvah sta bila velika zmagovalca Sebastian Kurz (ÖVP) in Werner Kogler 
(Zeleni), prav tako pa Bilčovščanka Olga Voglauer, ki je na Koroškem priborila za Zelene osnovni mandat. 
Foto: ORF 
 
Dunaj/ Celovec. Na državnozborskih volitvah sta bila velika zmagovalca Sebastian Kurz (ÖVP) in Werner 
Kogler (Zeleni), prav tako pa Bilčovščanka Olga Voglauer, ki je na Koroškem priborila za Zelene osnovni 
mandat – medtem ko so svobodnjaki (FPÖ) s Hoferjem in Kicklom doživeli poraz, ki so si ga zaslužili.  
Po Karlu Smolleju in Angeliki Mlinar bo po nedeljskih volitvah v avstrijskem državnem zboru spet poslanka, 
ki prihaja iz vrst slovenske narodne skupnosti in je pred nedavnim postala predsednica koroških Zelenih – 
Olga Voglauer, občinska odbornica Enotne liste v Bilčovsu. Na Koroškem je dosegla osnovni mandat. V 
številnih dvojezičnih občinah je prav tako nadpovprečno dobro odrezala, mdr. v Selah (20 %), Globasnici (14 
%) ter v domačem Bilčovsu (14 %). S tem, da je dosegla mandat v domači zvezni deželi, si je priborila tudi 
močno pozicijo znotraj zelene stranke na zvezni ravni z Wernerjem Koglerjem na čelu, stranke, ki je minulo 
nedeljo doživela fulminanten preporod: bila je poleg Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) ter njenega glavnega 
kandidata Sebastiana Kurza edina zmagovalka, ki je močno pridobila na glasovih in mandatih, poleg tega pa 
se po polomu leta 2017 spet zmagovito vrnila v avstrijski parlament. 
Izvolitve Olge Voglauer se še posebej veselijo predstavniki slovenskih političnih organizacij in deželne EL. 
Predsednik EL Gabriel Hribar poudarja, da je Olga Voglauer članica EL in pričakuje »dobro pogovorno bazo z 
Zelenimi ter novo dinamiko glede vprašanj slovenske narodne skupnosti ter južnokoroškega prostora«. 
Predsednik NSKS Zdravko Inzko je prepričan, da »bo slovenska narodna skupnost z Olgo Voglauer od sedaj 
naprej imela zopet svoj glas v najvišjem gremiju, v državnem parlamentu.« Predsednik SKS Bernard 
Sadovnik pa poudarja: »Za koroške Slovence in vse manjšine v Avstriji je izrednega pomena, da je z Olgo 
Voglauer v parlamentu spet glas za pravice avtohtonih manjšin v Avstriji.« Tudi predsednik ZSO Manuel Jug 
se veseli izvolitve Olge Voglauer in je, kot je izjavil za Slovenski spored ORF, prepričan, »da bi bili Zeleni, če 
bi bili v koaliciji, garant za pravice narodne skupnosti.« Hkrati poudarja, da slovenska narodna skupnost ne 
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bo imela velikega vpliva na to, kakšna bo koalicija. »Pomembno bo, da bomo povsod iskali partnerje,« je 
izjavil predsednik ZSO.  
Svobodnjaki veliki poraženci 
Izid volitev na Koroškem pa ni razveseljiv samo za Olgo Voglauer in Zelene (in za ÖVP, ki je postala po 
zaslugi Sebastiana Kurza najmočnejša stranka), temveč tudi z naslednjega vidika: svobodnjaki (FPÖ), ki so na 
parlamentarnih volitvah leta 2017 postali na Koroškem najmočnejša stranka (31,75 %), so bili minulo 
nedeljo tudi na Koroškem veliki poraženci: s 1. mesta so zdrsnili na tretje in pristali pri 19,81 %. 
Socialdemokrati pa se bodo morali temeljito reformirati, na kar je deželni glavar Peter Kaiser opozoril že po 
zadnjih evropskih volitvah. 

• Sreča za Koroško (in koroške Slovence). Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 2 

https://www.novice.at/politika/sreca-za-korosko-in-koroske-slovence/  
Pred volitvami novega avstrijskega parlamenta je bilo zaznati, da ima Olga Voglauer, mlada Kumrija iz 
Bilnjovsa, realistične možnosti za izvolitev v državni zbor. Bil je čutiti pravi preporod avstrijskih Zelenih z 
Wernerjem Koglerjem na čelu. Prav tako je Olga Voglauer kot nova šefica koroških Zelenih od vsega začetka 
nastopala zelo avtentično in verodostojno. Še posebej pa izstopa dejstvo (glede na to, da so koroški Zeleni 
pred dvema letoma predvsem po lastni krivdi bili čisto na tleh), da je bila izvoljena po obeh linijah, tako po 
zvezni kot po deželni. Kot glavna kandidatka koroških Zelenih je dosegla osnovni mandat oz. 9,44 %, 
medtem ko so leta 2017 Zeleni pristali pri pičlih 2,42 %. Za Kumrovo Olgo vsekakor jasno potrdilo njenih 
političnih sposobnosti. Toliko bolj ji želimo, da bi se tudi zavedala: nevarni niso v prvi vrsti politični 
nasprotniki iz drugih strank, temveč spletkarji v lastnih vrstah, ki so s svojimi oblastniškimi igricami leta 
2017 povzročili eksistenčno krizo zelene stranke.  
Za Koroško je bil preporod Zelenih ter izvolitev Olge Voglauer pravi blagoslov, slovenska narodna skupnost 
pa je lahko še posebej ponosna na biološko kmetico iz bilčovške fare. Kdor pozna novopečeno državno 
poslanko, ve, da ni samo avtentična, temveč tudi odločna in spretna zagovornica pravic ter programskih 
ciljev. Prav tako je močno zasidrana na podeželju in kot občinska odbornica EL Bilčovs neposredna 
poznavalka socialnih in gospodarskih potreb, ki jih imajo ljudje na t. i. bazi. Enako velja za njeno 
razumevanje glede manjšinske politike. Dobro se zaveda, da so pravice pomembne za preživetje narodne 
skupnosti.  
Nič manj pa se tudi zaveda, da je treba že obstoječe pravice tudi izkoristiti in skrbeti za to, da bo slovenščina 
ostala na Koroškem živ jezik in se ne bo znašla v položaju mrtvega jezika, kot velja to za latin-ščino. Tudi v 
tem oziru je Olga Voglauer avtentična, dosledna in verodostojna: kot že njena mati Ingrid Zablatnik, ki je 
prišla iz Zgornje Avstrije v Bilčovs in se perfektno naučila slovensko, tako (po njeni zaslugi) rad in perfektno 
govori slovensko (in bilčovško narečje) tudi njen mož Markus, ki izhaja iz bližine Dunaja. 

• Skoraj 11 milijonov evrov za Slovence v zamejstvu in po svetu. Repatriacija Slovencev iz Venezuele.  
Obračun proračuna RS za leto 2018 
https://www.novice.at/novice/lokalno/skoraj-11-milijonov-evrov-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu-
repatriacija-slovencev-iz-venezuele/  
Ob navzočnosti predstavnikov Slovencev izven Republike Slovenije je potekala pred kratkim seja Komisije za 
odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri je bil podan s strani ministra Petra J. Česnika obširen 
pregled pospeševalnih sredstev Slovenske vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu v preteklem letu.  
Pri tem ni šlo le za finančna sredstva, s katerimi je razpolagal Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
sam (7,8 milijona evrov), ampak tudi za dodatne zneske, ki so v ta namen prihajali še iz drugih državnih 
virov, kot so to ministrstva za šolstvo, kulturo, gospodarstvo, kmetijstvo, delo in družino ter celo ministrstvo 
za obrambo (skupno 2,9 milijona). 
Pri tem so bile, dobro in detajlirano po državah koristnikov in nosilcev, opisane aktivnosti, ki so jih izvajali 
Urad za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in prej imenovana ministrstva. 
Za koroške Slovence je bilo od Urada izplačanih na preko devetdeset prejemnikov okoli 2,3 milijona evrov. 
Glavni porabniki sredstev so bili: tednik Novice, kulturne in politične organizacije, PUAK EL, znanstveni 
inštituti, kulturni in dijaški domovi, Športna in Gospodarska zveza, mladinske organizacije in skoraj vsa 
prosvetna društva. Iz raznih ministrstev pa so koroški Slovenci v eni ali drugi obliki prejeli še nekaj stotisoč 
evrov.  
V razpravi, ki je sledila poročilom in prispevkom članov Komisije, so se vsi predstavniki koroških, tržaških in 
goriških Slovencev zahvalili za prejeta sredstva. Poudarjeno je bilo, da bi brez teh sredstev zamejski Slovenci 
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le težko preživeli. V povprečju je vsak državljan Slovenije tako prispeval evro in trideset centov za koroške 
Slovence. 
Z razliko od koroških Slovencev imajo Tržačani in Goričani svoje osnovne in srednje šole, kjer pa slovenski 
jezik kljub temu močno nazaduje. Vzroki so vedno več mešanih zakonov, vpisi italijanskih otrok in tudi 
pomanjkljivo znanje maternega jezika otrok slovenskih staršev. Mnenja so, da bi krčenje teritorija s 
slovenskim prebivalstvom slabo vplivalo na samo dvomilijonsko Slovenijo. 
 Skrb vzbuja, tako predstavnik NSKS, tudi žalosten pojav v Selah, kjer pride samo še polovica otrok z dobrim 
znanjem slovenščine v tamkajšnji otroški vrtec. Skrb da vzbuja tudi nazadovanje znanja slovenskega jezika 
drugod po Koroškem. Glede financiranja tednika Novice pa je opozoril na to, da bo v zadnjih mesecih leta 
zopet zmanjkalo denarja za pokritje stroškov Novic, sicer bi spet lahko prihajalo do kršitev kolektivnih 
pogodb, kar bi bilo nevzdržno in sramotno. 
Predstavnika ZSO in SKS sta kritizirala dejstvo, da Urad pogosto ne upošteva predloga razdelitve sredstev, ki 
ga uskladijo krovne organizacije koroških Slovencev in mu ga predložijo. Zato je prihajalo pri Novicah do 
krajšanja plač urednikov in nerednega izhajanja. 
Minister Urada je potožil, da ima premalo sredstev na razpolago in da ne more vedno učinkovito pomagati 
pri teritorialnih in sanacijskih projektih. Tako pa je mogel le pomagati pri prevzemu kulturnih domov od 
Posojilnice v Dobrli vasi in v Velikovcu. Nadaljeval bo pri avstrijskih instancah tudi z intervencijami glede 
financiranja Novic in glede obnove objekta pri SAK, ki ga je uničil požar. Vedno več Slovencev iz matice da 
dela in živi tudi na Koroškem in nima skoraj nobenih kontaktov s koroškimi Slovenci. Treba bi bilo misliti na 
to, kako jih bolje vključiti vsaj v kulturno življenje narodne skupnosti. 
Člani Komisije so pohvalili delo pristojnih uradnikov, ki so za leto 2018 prvič dobili popoln pregled vseh 
podpor in pospeševanj Slovenske vlade za zamejce in Slovence po svetu. 
Repatriacija Slovencev: Venezuela je bila še pred kratkim na dnevnem redu pri negativnih svetovnih 
poročilih: grozeča državljanska vojna, beg ljudi v sosednje države, spopadi med predsednikom Madurom in 
opozicijo in večtisočodstotna inflacija. Težka ekonomska in politična kriza torej. Tam živeči Slovenci so 
prosili Slovenijo, da bi jih zaščitila in jim dala nov dom v Sloveniji. Po ocenah slovenskega notranjega 
ministrstva živi v Venezueli okoli 300 slovenskih državljanov in blizu tisoč prebivalcev slovenskega porekla. 
Okoli 50 jih je zaprosilo za repatriacijo. Za te se je zavzela tudi Komisija.  

• Konstruktivna presoja in razprava sta potrebni. Joza Habernik. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 3 

Komentar  
https://www.novice.at/forum/komentar/konstruktivna-presoja-in-razprava-sta-potrebni/  
Podpor, subvencij ali pospeševanj je po občutkih naših političnih in kulturnih predstavnikov vedno premalo. 
Več kot 3,5 milijona jih vsako leta namenita Slovenija in Avstrija za politične in kulturne potrebe koroških 
Slovencev. Lepa številka. Nekateri prejemniki so zadovoljni, drugi ne. Vsak bi rad več. Vsi so si enotni, da 
potrebujemo Novice kot centralni informativni tednik za koroške  
Slovence, ki naj bi bil zgledno voden, nekako naša žurnalistična vizitna karta. Pa je od svoje ustanovitve po 
združitvi Našega tednika in Slovenskega vestnika stalno pod udarom finančnih skrbi. Z avstrijske strani dobi 
vsako leto kako neznatno pospeševanje nekaj desettisoč evrov. Veliko premalo. Slovenija je vsa zadnja leta 
z nekajkrat višjimi sredstvi podpirala njegovo dejavnost in jih vsako leto zmanjševala do stopnje, kjer ni več 
mogoče delati. Politično je pri srečanjih pritiskala na Avstrijo, da bi tudi prispevala svoj del k njegovemu 
izhajanju in isto so skoraj redno zahtevali tudi naši politični predstavniki. Toda vsi brez uspeha. Tako se je 
problem vedno prevalil na pleča urednikov, kar pa ni dopustno. Izdajatelj Novic, podjetje Slomedia, ima 
poslovodji, ki jih imenujeta naši politični organizaciji in ki morata hkrati gledati tudi na financiranje svojih 
organizacij. Začaran krog. Ne more se krajšati časopisu sredstev, če se na drugi strani ne pridobijo 
nadomestna sredstva. Če Slovenija ne upošteva v celoti predloga porazdelitve podpor naših strešnih 
organizacij in v Avstriji ni izgleda za dodatna sredstva, je treba zbrati sredstva solidarnosti od največjih 
prejemnikov podpor. Treba se je vprašati, ali res vsi prejemniki potrebujejo podpore v tej višini in ali jih ne 
morejo deloma odstopiti Novicam. In ali vsi prejemniki sploh potrebujejo podpore! Naj mi ne zamerijo, toda 
moram povedati primera, ki nista edina v tej zadevi. Plačujem cerkveni davek, koroška Cerkev vsako leto 
zaključi svojo bilanco z precejšnjim presežkom, ki ga knjiži v rezervo (Rücklage). Njen »Mensalgut« je vreden 
nekaj stotisoč evrov. Zakaj torej potrebujeta cerkvena Katoliška akcija in cerkveni tednik Nedelja podporo 
Slovenije? Petdesettisoč bi tu lahko šlo za Novice, ki nima nobenega sponzorja za sabo. Ali potrebuje SGZ 
tolikšna sredstva iz proračuna Urada, če jo financira tudi slovensko Ministrstvo za gospodarsvo kot poslovni 
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klub Slovenije v tujini? Najprej je torej potrebno, da si pomagamo sami in tako preprečimo nadaljnje hiranje 
Novic. 
Novo upanje! Čestitam koroški Slovenki Olgi Voglauer k njeni izvolitvi v avstrijski državni zbor. Mogoče pa 
lahko čim hitreje posreduje pri pristojnih avstrijskih politikih, da poskrbijo za sorazmerno pospeševanje 
izdajanja našega edinega slovenskega političnega tednika na Koroškem. 

• Po 35 letih zadnje predavanje na univerzi. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 4 

Herta Maurer-Lausegger  
https://www.novice.at/novice/lokalno/po-35-letih-zadnje-predavanje-na-univerzi/ 

 
 

Slika: S simpozijem »Jezik – kultura – izročilo: slavistične raziskave na Koroškem« se je po 35 letih 
znanstvenega delovanja in poučevanja na slavistiki poslovila Herta Maurer-Lausegger od svojega 
delovnega mesta na celovški univerzi in šla v pokoj. Foto: Novice 
 
Celovec. S simpozijem »Jezik – kultura – izročilo: slavistične raziskave na Koroškem« se je po 35 letih 
znanstvenega delovanja in poučevanja na slavistiki poslovila Herta Maurer-Lausegger od svojega delovnega 
mesta na celovški univerzi in šla v pokoj. 
Simpozij v ponedeljek, 30. septembra, ki je v odtenkih pokazal obilno znanstveno, raziskovalno in 
pedagoško delo slavistke in etnologinje Herte Maurer-Lausegger, je pričel zbor Kluba slovenskih študentk in 
študentov v Celovcu. To je bila tudi simbolična zahvala študentk in študentov osebi, ki je njim in njihovi 
izobrazbi namenila pozornost in skrb. Predstojnica fakultete za slavistiko Ursula Doleschal se je svoji 
odhajajoči kolegici zahvalila za opravljen znanstveni opus, ki je vselej tudi bil najboljša podpora celovški 
slavistiki. Povabila jo je, da še naprej sodeluje z univerzo odnosno slavistiko. 
Matija Ogrin, znanstveni sodelavec Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, je predaval o 
Kapelškem pasijonu in slovenskem slovstvenem izročilu. Pri tem je opozoril na izredno velike zasluge 
pokojnega Ericha Prunča pri odkrivanju kulturnega pomena in dragocenosti kapelškega pasijona. 
 

 
Slika: S simpozijem »Jezik – kultura – izročilo: slavistične raziskave na Koroškem« se je po 35 letih 
znanstvenega delovanja in poučevanja na slavistiki poslovila Herta Maurer-Lausegger od svojega 
delovnega mesta na celovški univerzi in šla v pokoj. Foto: Novice 
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Herta Maurer-Lausegger je tudi etnologinja, njena znanstvena pot se je začela na Narodopisnem inštitutu 
Urban Jarnik v Celovcu. Tja se zdaj vrača. In v tem svojstvu je svoje moči seveda namenila tudi snovni in 
nesnovni kulturni dediščini koroških Slovencev, od Andreja Šustarja-Drabosnjaka do tonskih zapisov narečij 
in filmskih posnetkov skoraj pozabljenih opravil. Primer dobre prakse varstva in prenosa nesnovne kulturne 
dediščine-ledinskih in hišnih imen, ki se je zlil v pomemben evropski projekt Fluled, sta predstavila Martina 
Piko-Rustia in Vinko Wieser. Prva je spregovorila o slovenskih ledinskih in hišnih imenih na Koroškem v 
državnem seznamu avstrijske komisije UNESCO, slednji pa o tem, kako kulturni portal in spletni zemljevid 
ohranjata nesnovno kulturno dediščino. 
Simpozij v poklon Herti Lausegger, ki ji želimo obilo zadovoljstva in ustvarjalne radovednosti še naprej, je 
zaključil dragocen dokuentarni film o kritju lesenih streh. Te veščine obvlada danes le še malo oseb, takrat, 
ko so ga snemali, pa je že pokojni Lenci Tschertou, Najek v Slovenjem Plajberku, bil tisti, ki je omogočil 
filmski posnetek postopka kritja. Takšnih in podobnih posnetkov pa je še veliko v znanstveno-popotni torbi 
Herte Maurer-Lausegger. V imenu slovenskih slavistov in stanovskih kolegov se ji je za opravljeno delo 
zahvalil slavist Ludvik Karničar in jo povabil na predavanja med dunajske Slovence.  
 

 
Slika: S simpozijem »Jezik – kultura – izročilo: slavistične raziskave na Koroškem« se je po 35 letih 
znanstvenega delovanja in poučevanja na slavistiki poslovila Herta Maurer-Lausegger od svojega 
delovnega mesta na celovški univerzi in šla v pokoj. Foto: Novice 
 

• Vrtec skoraj ne potrebuje več ogrevanja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 
2019, str. 4 

Prenovljeni vrtec Ante pante v Železni Kapli 
https://www.novice.at/novice/mladina/vrtec-skoraj-ne-potrebuje-vec-ogrevanja/ 
 

 
Slika: Prenovljeni vrtec Ante pante v Železni Kapli. Foto: Novice 
 
Železna Kapla. Že od novega šolskega leta naprej predšolska mladina v Kapli biva v najsodobnejših 
prostorih, minuli petek pa so prenovljeni vrtec odprli uradno. Spregovoril je tudi deželni glavar Peter Kaiser 
in poudaril, da naj bi Koroška postala »otrokom najbolj prijazna regija.« 
Prenova je vrtec dvignila na raven najsodobnejših standardov, stroške za ogrevanje so znižali na minimum, 
vrtec je priključen na daljinsko ogrevanje na sekance. Sprotno merjenje zraka v prostorih skrbi za odlično 
prezračevanje, kar utegne prav gotovo dobro vplivati na dobro počutje in budnost otrok.  
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Kot je dejal župan Franc Jožef Smrtnik, je sanacija sicer povečala investicijske stroške, a poslopje z uporabo 
ekoloških materialov zato ustreza najnovejšim zahtevam. Danes je v vrtcu 50 otrok, prostora pa je za 60 oz. 
tri skupine. Smrtnik je napovedal, da si skupaj z Delovno skupnostjo za dvo- in večjezične vrtce prizadevajo 
za pedagoški program, ki bi vsaj v eni skupini dal še poseben poudarek na učenju slovenščine. Sicer pa si 
Smrtnik želi, da bi poglobitev učenja slovenščine v vrtcih uredil deželni zakon, saj je to področje ta čas 
odvisno od posamezne  

• Eugen Freund o svojem političnem življenju. Janko Ferk. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 37, 4. 10. 2019, str. 5 

https://www.novice.at/politika/eugen-freund-o-svojem-politicnem-zivljenju/  
Eugen Freund je bil rojen na Dunaju, a se je že kot dojenček s starši priselil v Škocijan ob Klopinjskem jezeru. 
Oče Franz je kot Dunajčan dobil mesto praktičnega zdravnika in se je celo naučil nekaj standardnih stavkov 
v slovenščini, kakor sin rad pove, da je svojim pacientom lahko razlagal, kako je treba tableto jemati, 
namreč »trikrat na dan«. Mati Inge je bila odgovorna za hišno lekarno, ki so jo zdravniki takrat vodili.  
V takšnih, vsekakor dvojezičnih okoliščinah je doraščal Eugen Freund in tik po njegovi maturi se je na 
Koroškem začela gonja proti dvojezičnim tablam, ki jih je Bruno Kreisky postavil jeseni 1972. Neštetokrat, 
tako tudi v novi knjigi, je zabeležil, da je zaradi »ortstafelšturma« postal žurnalist, čeprav je bil že na poti do 
zdravnika, saj se je na Dunaju vpisal na medicino. Od vsega začetka je sodeloval v vidnih časnikih, tako pri 
dunajskem »Profilu«, nemškem »Die Zeit« ali švicarskem »Weltwoche«. Nekaj časa je bil v diplomatski 
službi v New Yorku. Zaslovel je predvsem kot korespondent ORF-a v Združenih državah Amerike in proti 
koncu kariere kot izredno priljubljeni moderator v glavnih poročilih »Zeit im Bild«. Za svoje zasluge je prejel 
naziv profesorja.  
 

 
Slika: Eugen Freund: Haben schon alle abgestimmt? Notizen aus dem EU-Parlament. Verlag Kremayr & 
Scheriau, Wien 2019. Vezana knjiga s ščitnim ovitkom, 191 strani, EUR 22,00 Foto: Novice 
 
Ko je moral avstrijsko radio-televizijo ob koncu leta 2013 bolj ali manj po sili zapustiti, je bil šele 
dvainšestdeset let star. Vprašal se je, kaj bo sedaj … Ni utegnil dolgo premišljevati, ker ga je kmalu poklical 
takratni minister Josef Ostermayer in ga vprašal, ali bi hotel biti glavni kandidat socialdemokratov za volitve 
v Evropski parlament. Freund si je izprosil štiriin-dvajset ur premisleka, da bi se posvetoval z družino, z ženo, 
s sinom in s hčerko. Za izid vemo, saj je bil v letih od 2014 do 2019 član parlamenta. 
V novi knjigi »Haben schon alle abgestimmt?« (So že vsi glasovali?) »notira« svoj politični mandat od vsega 
začetka, ko ga nekdanji kolegi – verjetno iz zavisti – speljejo na led, kjer takoj hudo zdrsne. Po prvih težavah 
se pobere in današnji rezime je, da se je izplačalo delo »v centru evropske oblasti«. Vse je doživel iz bližine, 
migracijsko diskusijo, krizo v Ukrajini, konflikt v Siriji ali pa izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. 
Sodeloval je v misijah, ki so poslance vodile v Izrael ter v Palestino. Srečal je marsikaterega oblastnika tega 
sveta. Notice so kajpada zanimive.  
Branja vredni so govori, ki jih je imel v plenumu, in jih objavlja kot zadnje poglavje. Od sedemdesetih je 
izbral govore na temo Albanije, Turčije, o Trumpu ali pa govor, ki ga je imel kot evropski poslanec pred 
koroškim deželnim zborom.  
Knjiga je novost, ker še nobena avstrijska poslanka in noben poslanec ni poročal o svojem delu iz 
neposrednega vidika. Med vrsticami beremo, da je delo rad opravljal in da se je od mandata težko ločil. 

https://www.novice.at/politika/eugen-freund-o-svojem-politicnem-zivljenju/


Knjiga je tako simpatično napisana, kakor je simpatičen njen avtor, ki danes živi na Žamanjah v bližini 
Zablaškega jezera.  

• LŠ 24 je obeležila dan jezikov. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 5 
For Forest - v celovškem stadionu 
https://www.novice.at/kultura/ls-24-je-obelezila-dan-jezikov/ 

 
Slika: Mladi Javne dvojezične ljudske šole 24 so praznovali evropski dan jezikov 26. septembra na 
celovškem stadionu. Foto: Novice 
 
Celovec. Mladi Javne dvojezične ljudske šole 24 so praznovali evropski dan jezikov 26. septembra na 
celovškem stadionu. – V ponedeljek pa sta se čaru gozda v objemu nogometnega ambienta predala še novi 
direktor dunajskega Burgtheatra Martin Kušej in diplomat Wolfgang Petritsch s spremstvom. 
 

 
Slika: Mladi Javne dvojezične ljudske šole 24 so praznovali evropski dan jezikov 26. septembra na 
celovškem stadionu. Foto: Novice 
 
Umetniška inštalacija For Forest – prenos gozda in delčka narave v celovški nogometni stadion – privablja in 
navdušuje množice, medtem že več ko 100.000 obiskovalk in obiskovalcev. Čeprav so samooklicani varuhi 
domovine in zaplankanega pojmovanja umetnosti in umetniške svobode pod krinko »svobodnjaštva« na 
začetku zagnali vik in krik, je projekt For Forest zaslovel po vsem svetu in je postal medtem sijajna vizitka 
Celovca in dežele Koroške. 
 

 
Slika: Mladi Javne dvojezične ljudske šole 24 so praznovali evropski dan jezikov 26. septembra na 
celovškem stadionu. Foto: Novice 
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Zdaj so se torej učenci LŠ 24 zbrali na temo »evropski dan jezikov« na stadionu in na tribunah s kombinacijo 
črk in številk »L Š 2 4« pokazali, da imajo v LŠ pouk v 2 jezikih in 4 šolske stopnje. Nastop so popestrili z 
glasbo in imeni dreves v več jezikih na deščicah. Imeniten »flashmob«! Za konec jim je nekaj o razstavi 
povedal še iniciator Klaus Littmann. 299 dreves in flashmob LŠ 24 so predvsem pozivi za strpnost ter 
odgovornost za podnebje. To potrjuje tudi obisk režiserja Martina Kušeja in diplomata Wolfganga 
Petritscha, ki ju je spremljala mdr. zbornična svetnica Marinka Mader-Tschertou. 

• O dejavnostih in izzivih inštituta. Intervju: Herbert Seher. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 37, 4. 10. 2019, str. 6 

Predsednik Slovenskega inštituta Herbert Seher 
https://www.novice.at/kultura/o-dejavnostih-in-izzivih-instituta/ 
 

 
Slika: Slovenski inštitut na Dunaju. Foto: Novice 
 
Kje bo izhodišče prihodnjega delovanja Slovenskega inštituta na Dunaju? 
Herbert Seher: Iz organizatoričnih razlogov bo Slovenski inštitut svoje prireditve imel na novem naslovu v 
petem dunajskem okraju, Einsiedlergasse 9-11, kjer je tudi sedež Slovenskega pastoralnega centra. Zelo 
veseli smo, da se nam ponuja ta priložnost, kar pomeni lep primer za smotrno koriščenje prostorskih 
možnosti na Dunaju.  
Kako kaže z doslejšnjim sodelovanjem z Inštitutom za avstrijske vede? 
Dosedanjo kooperacijo z Inštitutom za avstrijske vede (Institut für Österreichkunde) v prvem okraju, 
Hanuschgasse 3, ki je bila zelo uspešna, bomo v zmanjšani obliki nadaljevali, kar pomeni, da bomo ob 
skupnih prireditvah vabili na omenjen naslov IÖK. Slovenski inštitut ima že dobre izkušnje s sodelovanjem z 
različnimi ustanovami na Dunaju, tako da odpira tudi nova dodatna lokacija v Einsiedlergasse zanimive 
aspekte in perspektive v delovanju inštituta. 
 

 
Slika: Predsednik Slovenskega inštituta Herbert Seher. Foto: Novice 
 
Kaj načrtujete to jesen? 
Jesensko delo je že v polnem teku, 15. septembra smo priredili odličen izlet, za nami sta že dve uspeli 
prireditvi, 9. oktobra pa vabimo na večer v spomin Milki Hartman, ki ga bo oblikovala rojakinja Eva 
Verhnjak-Pikalo. V tekočem zimskem semestru je v ospredju niz prireditev »hotspot«, kjer želimo 
podrobneje predstaviti posebno regijo na dvojezičnem ozemlju, namreč spodnji Rož. Zanimiv prikaz te 
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pokrajine nam bodo posredovali imenitni predavatelji, mdr. Wolfgang Petritsch, Milena Olip (29. 10.), 
Brigitte Entner in Herta Maurer-Lausegger. Nadaljnje točke so namenjene kacetu Ljubelj, boju za severno 
mejo 1919 in predstavitev koroške umetnice Marie Lassnig. Od 22. do 24. oktobra pripravljamo v 
sodelovanju s knjižnico M. Jarca iz Novega mesta in z ozirom na izzive glede slovenskega pouka projekt, kjer 
bo ospredju Oton Župančič.  
Ste si zastavili še druge cilje? 
Slovenski inštitut se ne izmika izzivom, s katerimi smo soočeni tako na Dunaju kakor v Sloveniji in na 
Koroškem. Načrtujemo, recimo, srečanje s pravnikom Rudijem Voukom o aktualni situaciji koroških 
Slovencev ter tudi iniciative glede reševanja prostorskih problemov na Dunaju – tako za društva kot tudi za 
dopolnilni pouk. Vključeni pa smo tudi v čezmejno mrežo slovensko-avstrijskih društev. 

• V Slovenskem inštitutu na Dunaju o večstoletnih stikih med Avstrijo in Litvo. Avtor: Lev Detela. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 7 

https://www.novice.at/kultura/v-slovenskem-institutu-na-dunaju-o-vecstoletnih-stikih-med-avstrijo-in-litvo/ 
 

 
Slika: Z leve: Moderator M. Viselga, predavateljica J. Levonig ter predstavnik veleposlaništva Litve. Foto: 
Novice 
 
Letošnja jesenska sezona v Slovenskem inštitutu na Dunaju se je pričela 24. septembra na skupni prireditvi z 
dunajskim Inštitutom za avstrijske vede ob sodelovanju Litovskega veleposlaništva za Avstrijo in Slovenijo. 
Na Štajerskem rojena Judith Lewonig je predstavila svojo dvojezično nemško – litovsko publikacijo 
»AVSTRIJA IN LITVA – 2500 let medsebojnih stikov«, ki je izšla v glavnem mestu te baltske države Vilna. 
Avtorica knjige se že dve desetletji kot novinarka posveča kulturnemu in političnemu dogajanju v baltskih 
državah. Litva ima dolgo zgodovinsko tradicijo, ki sega daleč v srednji vek. Toda avtorica knjige o Avstriji in 
Litvi posega še mnogo dalje v globine zgodovine pred nastankom sedanjih narodov in držav, ko analizira 
nekdanje stike med Baltikom in srednjo, zahodno in južno Evropo. 
Že več stoletij pred Kristusovim rojstvom so po t. i. jantarski poti drzni trgovci tovorili v tedanjem času 
posebno dragoceni in cenjeni jantar od baltskih obal ob Vzhodnem morju čez današnjo Poljsko in Češko do 
Donave na današnjem avstrijskem ozemlju, kjer so Rimljani zgradili večje mesto Carnuntum. Jantarska pot 
je od tam potekala čez Slovenijo pri Ptuju, Celju in Ljubljani – Emoni vse do Ogleja in od tam dalje v Italijo. 
Nakit iz jantarja so arheologi odkrili tudi v današnji Avstriji. V Keltskem muzeju v Halleinu npr. hranijo 
dragoceno ogrlico iz 390 jantarskih kroglic, ki so jo izdelali okrog leta 530 pred Kristusom. Našli so jo v grobu 
okrog 30 let stare ženske na salzburški gori Dürrnberg. 
Prvič se ime Litva kot Litua pojavi leta 1009. Okrog leta 1235 združi veliki knez Mindaugas posamezne 
litovske rodove v širšo skupnost. Krščanska Evropa skuša v tem času na t. i. »litovskih pohodih« v 
nekrščanske divjine spreobrniti pogansko prebivalstvo. Pohodov se udeležujejo številni vitezi iz vseh koncev 
Evrope, med njimi so tudi celjski grofje. Istočasno je to tudi veliki čas Litve, ki je izrabila praznino, ki je 
nastala po mongolskih vpadih v Rusijo, in razširila svoja ozemlja proti Beli Rusiji in Ukrajini. 
Ko leta 1386 veliki knez Jagielo sprejme krščansko vero z novim imenom Vladislav in poroči poljsko kraljico 
Hedvigo (Jadvigo), se obe državi združita v dvodelno zvezo. Istočasno se začne pokristjanjevanje Litve, ki je 
najdalje v Evropi ohranila pogansko vero in poganske običaje.  
Kar sedem habsburških nadvojvodinj se priženi na poljsko – litovski kraljevski dvor po znanem avstrijskem 
načelu »Tu felix Austria nube« (Ti srečna Avstrija poroči se). Posebno zanimiva je poroka vnuka in vnukinje 
cesarja Maksimilijana I. v dunajski stolnici sv. Štefana 22. julija 1515, ki se še kot otroka poročita z otrokoma 
jagelonskega vladarja. 
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Naj ta podatek o vladarskih povezavah med Avstrijo in Litvo oziroma Poljsko dopolnim z malo znano 
povezavo celjskih grofov z Litvo in Poljsko, ki je po ugotovitvah Milana Štruca (Re-vija SRP, Ljubljana, št. 
147/ 148, 2019) v slovenskem in delno tudi v avstrijskem zgodovinopisju skoraj v celoti spregledana. Veliki 
knez Jagielo oz. Vladislav je bil namreč po smrti svoje prve žene od leta 1402 poročen z Ano Celjsko, 
sestrično cesarice Svetega Rimskega cesarstva Barbare, ki je bila hčerka Hermana II. Celjskega. Ta je prišel 
tudi na Poljsko in v Litvo, da bi v imenu cesarja Sigismunda vodil pogajanja v sporu med Poljsko in Prusijo. 
Vendar pogajanja niso bila uspešna. Leta 1410 je sledila znamenita bitka pri Tannenbergu, kjer sta Litva in 
Poljska premagali Nemški križarski red, ki si je skušal pridobiti ozemlja v Vzhodni Prusiji in Litvi.  
 

 
Slika: Prijateljsko druženje ob litvanski mavžni. Foto: Novice 
 
Stiki med celjsko rodbino in Litvo ter Poljsko so se nadaljevali. Pomembna je bila na primer poroka 
Vladislavovega sina Kazimirja IV. Jagela z Elizabeto Avstrijsko, ki je bila vnukinja Barbare Celjske. 
Pomembnejši stik med Litvo in slovenskim ozemljem simbolizira, kot je nakazal na prireditvi direktor 
Slovenskega inštituta Herbert Seher, baron Sigmund Herberstein, ki se je rodil leta 1476 v Vipavi in se 
pozneje uveljavil na cesarskem Dunaju. Dvakrat je kot diplomat potoval v Rusijo na moskovski dvor 
tamkajšnjega velikega kneza. Na potovanju se je ustavil tudi v Vilni. Njegov v italijanščini objavljeni popis 
teh potovanj Moscovia iz leta 1550 je bil uspešnica po vsej Evropi. 
Zanimiv je tudi podatek, da leta 1683 ob drugem turškem obleganju Dunaja reši poljski kralj in litovski veliki 
knez Jan Sobieski habsburško cesarsko prestolnico samo s poljskimi vojaki, ker mu litovska vojska zaradi 
nesporazumov noče pravočasno priskočiti na pomoč. 
Leta 1732 preženejo okrog 15.000 protestantov iz tedaj še samostojne cerkvene katoliške državice Salzburg. 
V stiski se zatečejo na skrajni vzhodni rob tedanje Vzhodne Prusije v tako imenovano »Mažoji Lietuva« 
(Malo Litvo), kjer mnogi zaradi težkih življenskih pogojev kmalu umrejo. 
Leta 1795 pride Litva pod rusko nadoblast. Februarja 1918 v času ruske revolucije razglasijo prvo neodvisno 
litovsko republiko, ki zaide v težave s sosednjo Poljsko, a že 1940 zasede Litvo zaradi dogovora s Hitlerjem 
Sovjetska zveza. 1941 sledi ob Hitlerjevem napadu na Rusijo nemška zasedba, med katero nacionalni 
socialisti izvršijo težke zločine nad Židi in drugim prebivalstvom. Po drugi svetovni vojni postane Litva spet 
ena od socialističnih republik Sovjetske zveze, vendar se v litovskih gozdovih protikomunistični odporniki 
dolgo časa borijo za državno neodvisnost. Ta se uresniči šele leta 1990 ob razpadu Sovjetske zveze. Od leta 
2004 je Litva članica Evropske unije.  
Stiki med Litvo in Avstrijo so raznovrstni in mnogostranski, kot je naglasil tudi direktor Inštituta za avstrijske 
vede, univerzitetni profesor Ernst Bruckmüller. Dunajski profesorji delujejo na medicinski fakulteti univerze 
v Vilni v času habsburške monarhije, medtem ko po drugi svetovni vojni najdejo v Avstriji zatočišče poleg 
navadnih beguncev tudi litovski glasbeniki, slikarji, pisateljice in pisatelji ter politiki. Med najpomembnejše 
tedanje litovske emigrante zagotovo sodi nadškof iz škofije Kaunas Skvireckas, ki najde zatočišče v tirolskem 
samostanu Zams. 
Zanimivemu dogodku v dunajskem Slovenskem inštitutu in Inštitutu za avstrijske vede je sledila še litovska 
pogostitev z raznimi nenavadnimi jedmi in »litovskim rdečim vinom« iz gozdnih jagod, ki jo je pripravilo 
litovsko veleposlaništvo na Dunaju. 
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• Izlet, na katerem srečaš tudi znance in prijatelje. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 8-9 

Izlet Novic na morje v Istro 
https://www.novice.at/novice/izlet-na-katerem-srecas-tudi-znance-in-prijatelje/ 
 

 
Slika: Tudi letošnji, tradicionalni izlet Novic, tokrat v Poreč, je zelo dobro odmeval pri udeležencih. Foto: 
Novice 
 
Tudi letošnji, tradicionalni izlet Novic, tokrat v Poreč, je zelo dobro odmeval pri udeležencih. Program, 
destinacija, vreme – vse se je lepo ujemalo v veselje bralk in bralcev. 
Poreč. Kot že lani, je tudi letos trajal izlet Novic štiri dni, od 26. do 29. septembra, kar so udeleženci z 
velikim zadoščenjem sprejeli. Prav tako program in destinacijo izleta – Poreč ob Jadranskem morju. Tudi 
vreme je bilo izredno naklonjeno. Ves čas je izletnike iz Podjune, Celovca in Roža spremljalo sonce, na nebu 
skoraj ni bilo oblačka, ob vsem tem pa ni primanjkovalo dobre hrane in žlahtnega istrskega vinčka. 
Odločila sva se z ženo Marijo, ker sva vedela, da bova srečala ljudi, ki bi jih drugače ne srečala. Poleg tega 
sva uživala skupaj s Starzem. S Francem sem skupaj maturiral na Slovenski gimnaziji. Sicer pa sem bil s svojo 
ženo prvič na izletu Novic. Ni mi bilo žal, vse je štimalo. Še posebej se nama je dopadlo hotelsko naselje.  
Tone Marktl, Peračija 
 Prvič sem se odločil, da grem z Novicami na izlet. K sreči sem od 1. avgusta dalje v pokoju. Vse se mi je 
dopadlo, košte je bilo dovolj, pivo in vino pa sta bila tudi v redu. Drugo leto bom spet šel, če bom še živ. 
Walter Hribernik, Sele 
Bila sva že večkrat na izletu Novic. Vesela sva, da lahko greva za kratek čas od doma in srečava znance in 
prijatelje. 
Marjana in Jozej Lipuš, Plaznica 
Izlet Novic odlikuje predvsem program, ki ga je tudi letos pripravila turistična agencija Sommeregger, za 
varen prevoz pa podjetje Juwan. Tokrat so na več kot 100 udeležencev čakali panoramska vožnja z ladjo ter 
dva poldnevna izleta, eden v Pulo z znamenitim rimskim amfiteatrom, drugi v Opatijo, ki velja za eno najbolj 
privlačnih turističnih destinacij ob Jadranskem morju in je bila v času monarhije še posebej priljubljena pri 
avstrijskih aristokratih. Kdor pa se ni hotel udeležiti izletov v Pulo in Opatijo, kljub temu ni nastradal. Lahko 
je užival ob (ali v) morju ali pa se peljal s turističnim vlakcem v mesto Poreč.  
Z Novicami sem bil že štirikrat na izletu. Letos mi ga je podarila žena Anica za 80. rojstni dan, ki sem ga 
obhajal 22. septembra. Vedno je bilo lepo, ker srečaš znance, prijatelje in žlahto. Posebej lepo pa je, če 
zvečer sedimo skupaj, plešemo in skupno pojemo z mnogimi dobrimi pevci. 
Willi Wurm, Železna Kapla 
Navdušen sem. Izlet je bil dobro organiziran. Nobenih komplikacij ni bilo in tudi vreme je bilo krasno. 
Franc Rulitz, Kotmara vas 
Zelo je bilo v redu, le glede pijače bi lahko bila postrežba v hotelu boljša. 
Anica Petek, Zagorje 
Bil sem že večkrat na izletu Novic. Letošnji je bil izlet z najboljšim programom. Škoda, da smo imeli v Opatiji 
premalo časa na razpolago. Prav je, da traja izlet štiri dni. Če bi trajal pet dni, pa bi bilo še bolje. 
Jože Lipuš, Remšenik 

https://www.novice.at/novice/izlet-na-katerem-srecas-tudi-znance-in-prijatelje/
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Na izletu z Novicami sem bila prvič, skupaj z Marijo Nedved. Vse mi je bilo všeč. Eni so se skrivali, mi pa smo 
jedli, pili, plesali in peli. Drugo leto se bom izleta spet udeležila. 
Renate Kropp, Ruda 
Ob koncu velja iskrena zahvala Marici Sommeregger in Jožku Hudlu, ki sta bila kompetentna vodiča, in 
ansamblu Korenika za domačo glasbeno zabavo.  

• Galeristka s pogledom v prihodnost. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 7 

Ingeborg Kofler, roj. Maierhofer 
https://www.novice.at/kultura/umetnost/galeristka-s-pogledom-v-prihodnost/ 
 

 
Slika: Ingeborg Kofler, roj. Maierhofer. Foto: Novice 
 
Celovec. Ingeborg Kofler, roj. Maierhofer: njena mama je bila rojena na Finskem, njen oče je mamo spoznal 
na Švedskem in bil brat vodilnega organizatorja »ortstafelšturma«, sama pa se je opredelila za likovno 
umetnost z lastno galerijo.  
Na celovški 10.-oktobrski cesti 18, v neposredni bližini kavarne Pavlvs, obstaja od novembra 2016 dalje 
galerija »walraum«, katere lastnica Ingeborg Kofler, roj. Maierhofer (letnik 1969) ima podjunske korenine. 
Preden jo je odprla, je pet let organizirala razstave, branja in gledališke predstave v svojem stanovanju. 
Medtem je v svoji lastni galeriji priredila okoli 20 razstav, aktualna z lesenimi umetninami Hansa Steinbacha 
pa teče še do 26. oktobra 2019 (glej spodnji članek).  
Ingeborg Kofler prihaja iz Šentaneže pri Velikovcu. V Velikovcu je obiskovala gimnazijo, na Dunaju je 
študirala na visoki šoli za uporabno umetnost, na gimnaziji v Vetrinju pa je pristojna za likovno vzgojo. Z vso 
ljubeznijo uvaja gimnazijske dijakinje in dijake v čarobni umetniški svet, prav tako pa živi za umetnost zunaj 
zidov nekdanjega vetrinjskega samostana. 
Sama se trenutku ukvarja s slikanjem na steklu, ne s klasičnimi, kot poudarja v pogovoru z Novicami, 
»temveč se posvečam abstraktnim motivom.« S svojimi slikami je ilustrirala tudi knjigo s koroškimi 
narečnimi pesmimi Axela Karnerja (»Schottntreiba«). Še posebej pri srcu so ji pri njenem umetniškem 
ustvarjanju objekti. Tak projekt je leta 2014 uresničila na (dvojezičnem) boroveljskem sodišču. Zelo ponosna 
je tudi na umetniški objekt v Perji vasi oz. Ferndorfu v Spodnji Dravski dolini med Spittalom ob Dravi in 
Beljakom, ki ga je ustvarila iz lipovega debla.  
Do lesa ima Ingeborg Kofler naravnost intimen odnos. Sama poudarja, da je »zasidrana v lesu«. Doraščala je 
na domu, od koder je izhajal njen oče Josef Maierhofer in ki se imenuje »Lindenhof«. Oče je na Dunaju 
študiral agronomijo in vodil podjetje mešane krme pod okriljem Raiffeisna. Svojo ženo, rojena na Finskem, v 
vojnem času pa doraščala pri krušnih starših na Švedskem, je spoznal, ko je na Švedskem delal praktikum. 
Kot zakonca sta si ustvarila družino osmih otrok, med njimi hčerka Ingeborg, galeristka na celovški 10.-
oktobrski cesti. 
Tudi Pliberk jo zelo fascinira  
Že kot triletni otrok, ko je na Koroškem divjal t. i. »ortstafelšturm«, je Ingeborg Kofler slišala, kako so se v 
družini pogovarjali o podiranju dvojezičnih napisov. Njen stric Friedl Maierhofer je bil namreč med vodilnimi 
organizatorji hajke na dvojezične napise. »O čem natančno so se pogovarjali, ne vem. Vem samo, da so se 
pogovarjali o tem dogajanju izredno intenzivno, kot če bi postal hlev žrtev požara,« pripoveduje v pogovoru 
z Novicami in nadaljuje: »Oče je bil, gotovo po zaslugi mame, bolj distanciran in bi kaj takega, kar je naredil 
njegov brat Friedl, nikoli ne storil. Pred 12 leti je umrl. Kärntner Abwehrkämpferbund, katerega član je bil, 
se je hotel od njega na pogrebu posloviti z zastavami. Otroci pa smo to odločno odklonili.« 

https://www.novice.at/kultura/umetnost/galeristka-s-pogledom-v-prihodnost/
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Njej sami sta glede koroškega narodnostnega vprašanja odprla oči predvsem učitelja na velikovški trgovski 
akademiji Dietmar Innerwinkler in Valentin Blantar. In prav gotovo pa je svoje prispeval tudi njen čut za 
umetnost. Tudi Pliberčani jo zelo fascinirajo. »V svoji mladosti sem rada obiskovala jazz-festival v Pliberku. 
Prav tako že leta obiskujem z učenci razstave v Galeriji Wernerja Berga. Pliberk je dokaj boljši kot 
Velikovec.« Prav tako rada obiskuje Galerijo Šikoronja, od slovenskih umetnikov pozna in ju zelo ceni Tanjo 
Prušnik in Jurija Markoto, pohvalno pa se izraža tudi o prireditvi »Tri poti« pri Hemi nad Globasnico. 
Za konec smo jo vprašali, kaj ji pomeni 10. oktober danes. Odgovorila je: »To naj bi bil dan, ob katerem naj 
bi reflektirali in iskali skupno.« Vsekakor jasen odgovor galeristke z velikovškimi koreninami – s pogledom v 
prihodnost.  

• Čudovite skulpture in objekti. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 13 
Galerija »walraum«  
https://www.novice.at/brez-meja/umetnost-brez-meja/cudovite-skulpture-in-objekti/ 
 

 
Slika: V galeriji »walraum« na celovški 10.-oktobrski cesti v bližini gostišča Pavlvs je čudovita in izredno 
zanimiva razstava lesenih skulptur in objektov Hansa Steinbacha. Umetnik Hans Steinach (na sliki desno 
skupaj z lastnico galerije Ingeborg Kofler) prihaja iz Zgornje Avstrije in že nekaj časa živi v Celovcu. Foto: 
Novice 
 
Celovec. Trenutno je v galeriji »walraum« na celovški 10.-oktobrski cesti v bližini gostišča Pavlvs čudovita in 
izredno zanimiva razstava lesenih skulptur in objektov Hansa Steinbacha. Umetnik Hans Steinach (1. slika 
desno skupaj z lastnico galerije Ingeborg Kofler) prihaja iz Zgornje Avstrije in že nekaj časa živi v Celovcu. 
 Že kot otrok se je čutil povezanega z naravo. Pozneje se je izučil za mizarja, toda mizarski poklic ga ni 
zadovoljil. Izobrazil se je za spremljevalca prizadetih in delal z njimi z lesom. Viden izraz teh njegovih 
prizadevanj so tudi igrače, ki jih lahko občudujete v galeriji »walraum«. 
 V pogovoru z Novicami je Hans Steinbach poudaril, da hoče z oblikovanjem svojega materiala ljudi doseči 
čustveno – tako v njihovem medsebojnem odnosu kakor tudi glede človekove odvisnosti od narave. 
Umetnika Hansa Steinbacha je na odprtju razstave predstavila lastnica in duša galerije »walraum« Ingrid 
Kofler. Obisk razstave je možen ob torkih in četrtkih (vsakič od 19.00 do 20.00) in ob sobotah (od 11.00 do 
13.00) ali po dogovoru: 0676/ 4630793.  
Razstava je na ogled še do 26. oktobra 2019.  
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• Mladina ne čaka Godota. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 15 
Režijski prepih na lutkovnem odru  
https://www.novice.at/kultura/oder/mladina-ne-caka-godota/ 
 

 

Slika: Predpremiera Beckettove absurdne igre »Čakajoč Godota« v izvedi skupine »lutke mladje«. 
Predstava je bila v Hiši kulture v Žvabeku. Foto: Novice 
 
»29. 9. je ob devetnajsti uri skupina mladincev in mladink pogrenila številnim vaščanom in vaščankam 
večer. Obiskovalci prirediteve so zapustili prostor duševno zmedeni in ogorčeni zaradi propa-pa-pa-da-da-
da mladine! … A ne prehitevajmo!« Tako je spregovoril Srečko ali Knuk (»Včasih so imeli dvorne norce, 
danes pa knuke! Vsaj tisti, ki si jih lahko privoščijo.«) na predpremieri Beckettove absurdne igre »Čakajoč 
Godota« v izvedi skupine »lutke mladje«. Predstava je bila v Hiši kulture v Žvabeku. 
Beckettova glavna lika Estragon in Vladimir se znajdeta v neki enolončnici. Vsak dan se srečata, delata, kar 
pač vsak dan delata, in se pogovarjata o istih temah. Emocionalno nevtralna, ne srečna, a tudi ne nesrečna. 
Dva hrčka v vrtečem se kolesu. Čakata Godota. Ta bi naj prišel in končno spremenil ta (ne)vzdržni položaj. 
Neki deček vsak dan naznanja, da bo Godot le prišel. Ampak jutri! Dobro! Stvar je rešena. 
Na oder prilomasti Pozzo. Na vrvi vlači Srečka – knuka. Zabavati je treba glavna lika. In kaj je zabavnoeje kot 
človekova krutost (»Vstani mrha! Obrat! Stoj, kreten! Dovolim ti misliti. Najbolje bi te bilo ubiti!«). Tudi ta 
scena ne spremeni mišljenja Vladimirja in Estragona. Kaj se zoperstavljati, kaj se zavzemati, zakaj misliti ali 
celo premisliti! Saj pride Godot in ta bo vse uredil! 
Skupina »lutke mladje« se na vso moč zoperstavlja takšni življenjski letargiji. Kot energetski val vodijo 
predstavo od prve do zadnje scene. Igra popolnoma nova generacija: Ela Ajda Grilc, Timna Katz, Nina in Eva 
Kogelnik, Janko Kumer, Lana Logar, Milan Logar in Jan Pertsch. 
Lutke (likovna zamisel in lutkovna tehnologija: Ana Grilc) so izdelali sami. Ker tipi v Beckettovem Godotu 
nimajo človeškega dostojanstva, so tudi namizne marionete neke šhimere: deloma človeške, deloma 
objekti. Ta lutkovna konstelacija zahteva blazno točnost in koncentracijo pri animaciji, odpira pa neskončne 
možnosti lutkovnega izražanja. Kar po pet oseb so deloma izredno animirale in oživljale groteskna lutkovna 
bitja. 
Novi niso le člani lutkovne skupine, temveč tudi režiserki: Ana Grilc in Julija Urban. Kot neki »dream team« 
imata izreden čut za odrske scenske slike, dramaturški lok in nepričakovane režijske rešitve. Bilo je čutiti, da 
se že desetletja bavita z lutkovnim gledališčem. Namigoma smo spoznali Varlovo slikovno poetičnost, 
Solcetov dadaistični minimalizem, Grilčevo animicijsko zaljubljenost ali Habjanov krut politični prikaz. A vsi 
ti pristopi so se znašli v novi igralski in režijski kompetenci. Igra ni bila le polna lutkovnega izražanja, temveč 
deloma tudi popolna. Čim več nastopov!  
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• Lutkovna predstava s kulinariko in še več. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 
2019, str. 17 

40. obletnica lutkovne dejavnosti v Šmihelu & 20 let festivala CIKL CAKL 
https://www.novice.at/kultura/oder/lutkovna-predstava-s-kulinariko-in-se-vec/ 
 

 
Slika: 40. obletnica lutkovne dejavnosti v Šmihelu in 20 let festivala CIKL CAKL. Foto: Novice 
 
Šmihel se že 40 let podpisuje pod številne uspešne lutkovne predstave, s katerimi se je dokončno vpisal na 
koroški in slovenski lutkovni zemljevid. Danes lutke v Šmihelu oživljajo že otroci tistih, ki so pred davnimi 
40-imi leti začeli odkrivati skrivnosti tega starodavnega načina človekovega ustvarjalnega izražanja. Tudi 
zato je ob jubileju nastala ideja, da v eni sami predstavi združijo lutkarje vseh generacij, lutke vseh velikosti 
in starosti, najrazličnejše lutkovne tehnike in zgodbe ter jih povežejo – s kulinariko. 
Oktober, ki je v Šmihelu že 20 let lutkovni mesec z vse bolj prepoznavnim mednarodnim festivalom Cikl 
Cakl, bo torej letos, v jubilejnem letu, drugačen. Ponudil bo domačo predstavo, »skuhano« s sedmimi 
zgodbami, ki jih bo poskušalo »začiniti« nad 40 lutkarjev in lutkaric, starih od 8 do 60 let. Tudi zato so 
zgodbe dobile ime po začimbah in dišavnicah.  
Rdeča nit med njimi pa bo … rdeča – barva energije, strasti in akcije … Povezovala bo zgodbo o soli, 
kurkumi, črni kumini, pelinu, žafranu, vaniliji in čiliju, ki pa vam jih bodo ponudili tudi kot kulinarične 
poslastice. Medtem ko boste jedli, vam bodo povedali, kaj je najpomembnejše na svetu; kam lahko pripelje 
lahkovernost; vas poučili, da pravica ni vedno pravična; se ponorčevali iz zakonskega življenja; vas popeljali 
v svet neuslišane ljubezni; vas takoj zatem postavili na realna tla s kritiko današnjega neobrzdanega 
neokapitalizma in na koncu skupaj z vami … ne, vsega vam ne bomo povedali. 
Fino bi bilo, če bi se jim pridružili na tej enkratni lutkovno-kulinarični poti. Radi bi vam namreč pričarali 
čudoviti svet lutk; svet, kjer nemogoče ne obstaja; svet, ki nas je vse začaral pred 40-imi leti … čarovnija pa 
še kar traja in traja in traja in traja in traja … 
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• Otroški vrtci SŠD so praznovali. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 37, 4. 10. 2019, str. 18 
Pika, Sonce in Minka 
https://www.novice.at/novice/lokalno/otroski-vrtci-ssd-so-praznovali/ 
 

 
Slika: V petek, 27. septembra, so se v Mladinskem domu srečali otroci in sodelavke vseh treh vrtcev 
Slovenskega šolskega društva in odbornice in odborniki SŠD. Foto: Novice 
 
Celovec. V petek, 27. septembra, so se v Mladinskem domu srečali otroci in sodelavke vseh treh vrtcev 
Slovenskega šolskega društva in odbornice in odborniki SŠD.  
Pričeli so to dopoldansko praznovanje z lutkovno predstavo Štirje letni škratje, ki so jo otrokom predvajali 
dijakinje in dijaki Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, nadaljevali s skupno pesmijo in delavnicami za 
otroke, ki zadnje leto obiskujejo vrtce, z igrami na vrtu in igrišču in s skupnim kosilom v jedilnici 
Mladinskega doma. 
OTROŠKI VRTCI Slovenskega šolskega društva so odrasli! Tako bi lahko strnili 40 let, ki jih ima vrtec »Pika«, 
in 35 let, ki jih imata vrtec »Sonce« in »Minka« že na hrbtu. Pri ljudeh bi rekli, da so že krepko stopili v 
srednja leta. Pri vrtcih pa to ni tako enostavno, saj jih še vedno obiskujejo otroci iste starosti, kot pred 
štiridesetimi oz. petintridesetimi leti. In še vedno so tam ljudje, ki imajo iste ali pa podobne cilje in želje, kot 
so jih imeli ustanovitelji: otrokom ponuditi bogastvo vzporednega učenja obeh deželnih jezikov, pri čemer 
še posebno pozornost namenjajo slovenščini, ki je pač v šibkejšem položaju. 
 

 
Slika: V petek, 27. septembra, so se v Mladinskem domu srečali otroci in sodelavke vseh treh vrtcev 
Slovenskega šolskega društva in odbornice in odborniki SŠD. Foto: Novice 
 
V Slovenskem šolskem društvu se zavedamo pomembnosti, ki jo opravljajo ti vrtci. In ko ocenjujemo, katere 
odločitve so bile v delovanju našega društva najbolj pomembne, potem lahko rečemo, da so bile poleg 
uresničitve Mladinskega doma prav ustanovitve teh vrtcev. Brez velikega idealizma in požrtvovalnosti takrat 
odgovornih in brez veselja in angažiranosti danes tam delujočih bi bilo področje dvojezične predšolske 
vzgoje na Koroškem veliko revnejše. 
Sto mest, ki jih vrtci »Sonce«, »Minka« in »Pika« ponujajo predšolskim otrokom je veliko premalo glede na 
interes, ki obstaja. Po drugi strani pa prav ta interes potrjuje pomembnost in kvaliteto dela, ki se opravlja v 
njih. Zato gre posebna zahvala voditeljicam, vzgojitejicam, asistentkam in gospodinjam, ki dan za dnem 
skrbijo za dobrobit naših najmlajših in jim nudijo bogastvo dveh jezikovnih svetov … 
Še na mnoga leta z željo, da ostanete večno mladi! 
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Slika: V petek, 27. septembra, so se v Mladinskem domu srečali otroci in sodelavke vseh treh vrtcev 
Slovenskega šolskega društva in odbornice in odborniki SŠD. Foto: Novice 
 

• V dvajsetih minutah so Selani premagali TSV Grabštanj. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 37, 4. 10. 2019, str. 19 

https://www.novice.at/novice/sport/v-dvajsetih-minutah-so-selani-premagali-tsv-grabstanj/ 
 

 
Slika: Napadalec DSG Sele Anže Jeler je letos dal že 11 golov in je prvi strelec podlige. Foto: Novice 
 
Trener DSG Sele je v Novicah napovedal težaven razplet tekme proti TSV Grafensteinu. In tako je potem 
tudi bilo. Toda morala selske ekipe je bila optimalna in je odločila tekmo. Pri stanju 2:2 je napadalec Anže 
Jelar pokazal vso svojo kvaliteto. V 72. minuti je povedel na 3:2, merodajno pomagal za 4:2 (gol je dal Miran 
Kelih – 72.)) in dal potem še peti gol (80.) za Selane – 5:2. Zmaga je bila zagotovljena in Selani so po tekmi 
lahko krepko praznovali na selskem »oktoberfestu«. Že v soboto pa čaka težka tekma v Celovcu proti 
Donau. Toda ekipa je trenutno izredno samozavestna.  
 

 

• Znan je končni izid volitev. ORF, Celovec, 04.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015721/  
Po preštetju glasovnic po pošti je znan končni izid državnozborskih volitev, ki pa ni prinesel bistvenih 
sprememb. Na prvem mestu na Koroškem je ljudska stranka (ÖVP) s skoraj 35 odstotki, socialdemokrati 
(SPÖ) so dobili nekaj več kot 26 odstotkov, svobodnjaki (FPÖ) skoraj 20 odstotkov glasov.  

 
Slika: Znan je končni izid volitev. Foto: ORF 
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Zeleni so odnesli 9,5 odstotka glasov, stranka Neos 6,8 odstotka. 
Prešteti so tudi vsi prednostni glasovi. Pri ljudski stranki je dobila največ prednostnih glasov kandidatka 
Elisabeth Köstinger (5.351). Na zvezni listi je prvak ÖVP Sebastian Kurz dobil več kot 11.000 prednostnih 
glasov, Herbert Kickl iz svobodnjaške stranke 7.200, medtem ko jih je prvakinja socialdemokratov Pamela 
Rendi-Wagner na Koroškem dobila le nekaj več kot 1.600. 
Volilnih upravičencev je bilo skoraj 438.000, volilna udeležba je bila malo več kot 72-odstotna, to je za šest 
odstotkov manj kakor pred dvema letoma. 

• Prevajalski simpozij v Pavlovi hiši. ORF, Celovec, 04.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015735/  
V Pavlovi hiši v Potrni bo v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) od petka do 
nedelje potekal mednarodni prevajalski simpozij. Teme letošnjega so Prevajanje antičnih besedil, 
Prevajanje humorja in Prevajanje slovenske literature v nemščino.  
 

 
Slika: V Pavlovi hiši v Potrni bo v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) od petka 
do nedelje potekal mednarodni prevajalski simpozij. Foto: ORF 
 
Predavanja, razprave, razstava, okrogla miza in ekskurzija 
Kot je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) povedala predsednica DSKP Đurđa Strsoglavec, so teme 
letošnjega simpozija izbrali na podlagi zanimanja članov društva in širše javnosti ter na podlagi priprav na 
gostovanje Slovenije na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022. „Ko bo Slovenija gostja v Frankfurtu, bo 
seveda morala najprej ponuditi predvsem besedila v nemščini in drugih tujih jezikih in ne v slovenščini, saj 
sicer ne bodo dosegla občinstva,“ je povedala predsednica DSKP. 
V Pavlovi hiši v Potrni na južnem Štajerskem se bodo v treh dneh zvrstila predavanja in razprave, razstava, 
okrogla miza ter poldnevna ekskurzija. „Simpozij je namenjen soočanju mnenj, predstavitvi raziskav 
referentov in povezovanju. Na letošnjem mednarodnem simpoziju nas zanima, kako je slovenska 
književnost navzoča v nemško govorečem prostoru,“ je povedala predsednica DSKP. 
 

 
Slika: Pavlova hiša. Foto: fr  
 
V petek bo simpozij ob 16. uri uvedel pozdravni nagovor podpredsednice DSKP Tanje Petrič. Sledila bodo 
predavanje Nade Grošelj, ki se bo posvetila prevajanju Plavtovih komedij, predavanje Dušanke Zabukovec z 
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naslovom Evelyn Waugh ali kako je roman o smrtno resnem poklicu postal zabaven in predavanje Urške P. 
Černe, ki bo spregovorila o nemški prevodni kulturi, vrednotah in normah trga, ter razprava. 
Na petkovem programu je še odprtje razstave Transborders, umetniške in dokumentarne retrospektive 
štiridnevnega poletnega Festivala umetnosti pod geslom Fluxus ob reki, ki je potekal vzdolž avstrijske meje 
med Slovenijo vse do tromeje med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko. 
V soboto bo Julija Potrč Šavli spregovorila o prevajanju humorja v finskih slikanicah Tine in Bine, Nuša 
Rozman o smešnosti vzvišenega lika v prevodnem delu na primerih Zarote bebcev Johna Kennedyja Toola in 
Planeta gospoda Sammlerja Saula Bellowa, Peter Kuhar pa se bo posvetil Jaroslavu Hašku in usodi Dobrega 
vojaka Švejka v slovenskih prevodih. Predavanjem bo prav tako sledila razprava. 
Po odmoru bosta sobotni program nadaljevala Lars Felgner s predavanjem Prevajanje kot kulturni transfer 
– Ravnanje s kulturno pogojenimi „signalnimi besedami“ na primeru prevoda kultne knjige Pot Nejca 
Zaplotnika in Erwin Köstler s temo Kako prevajati renesančni roman iz današnjega časa? 
Večer bo sklenila okrogla miza z naslovom Slovenska književnost na nemškem knjižnem trgu: O prevajanju, 
presajanju, pobiranju in drugih vrtnih opravilih. Gosta bosta Daniela Kocmut in Sebastian Walcher. V 
nedeljo se bo simpozij zaključil z ekskurzijo v okolico Gornje Radgone. 

• Proslavili bodo 50-letnico mostu na Muri. ORF, Celovec, 04.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015797/  
12. oktobra bo minilo 50 let, odkar sta predsednika Jugoslavije in Avstrije Josip Broz – Tito in Franz Jonas 
odprla nov most čez Muro med Radgonama. Obletnico bodo na mostu, ki povezuje nekoč eno mesto, 
skupaj počastili domačini in predstavniki obeh držav.  
Praznovali bodo ljudje z obeh strani 
Kot sta na petkovi novinarski konferenci povedala župana Gornje Radgone Stanko Rojko in Radgone 
Heinrich Schmidlechner, bodo, tako kot pred pol stoletja, praznovali ljudje z obeh strani meje. Most je 
namreč za obe mesti ne le gospodarskega in družbenega, ampak tudi simbolnega pomena. 
Na slovesnosti bodo nastopili učenci, glasbeniki in pevski zbori iz obeh držav, ob obeh županih bosta 
slavnostna govornika slovenski minister za zunanje zadeve Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske 
Hermann Schützenhofer. 
Pred sto leti je bila Radgona eno mesto v isti državi, leseni most je leta 1929 uničil led, novega so zgradili 
leto pozneje. Ta prvi betonski most so porušili nemški vojaki med umikom leta 1945, leta 1952 so namesto 
njega zgradili pomožni most. Da bi omogočili gospodarske vezi in meddržavno sodelovanje, so zato leta 
1969 zgradili nov, 111 metrov dolg betonski most. 
Bil je rezultat skupnega dela avstrijskih in jugoslovanskih inženirjev, govorniki pa so ob odprtju 
napovedovali začetek nadaljnjega sodelovanja. Tako naj bi postal simbol prizadevanja, da bi pozabili na 
stare spore. 
 

 
Slika: 12. oktobra bo minilo 50 let, odkar sta predsednika Jugoslavije in Avstrije Josip Broz – Tito in Franz 
Jonas odprla nov most čez Muro med Radgonama. Foto: ORF  
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Številni skupni projekti 
Slovesnost ob odprtju je bila izhodišče za sodelovanje mest, sedanja župana pa ga želita še nadgraditi. 
Schmidlechner je povedal, da so to že storili s številnimi skupnimi projekti, ki so povezali ljudi. Prav zdaj sta 
mesti vključeni tudi v projekt Sodelovanje mest 2, v katerem sodeluje 24 srednjeevropskih mest. Rojko pa 
ugotavlja, da sedanji most postaja preozek v širšem smislu. „Potrebujemo nove povezave, pohodniškega, 
železniškega, cestnega na jugu mesta blizu industrijske cone, ali pa na severu za povezavo z avstrijskimi 
toplicami,“ je povedal. 
Oba župana sta napoved velikega dogodka sklenila z besedami, da želijo praznovati skupaj in sodelovati ter 
s tem povedati, da lahko dva naroda živita v prijateljstvu s skupnimi projekti in se skupaj razvijati. 
Na novinarski konferenci je bila tudi tudi Mira Borko, ki je pred pol stoletja kot 12-letna učenka na mostu 
avstrijskemu predsedniku izročila šopek in mu zaželela, naj most prijateljstva še poglobi in utrdi. Borkova je 
čestitko dobesedno ponovila tudi danes. Kot je povedala, je bilo to nekaj, česar nikoli ne pozabiš, takrat jo 
je prevzela predvsem karizma predsednikov, zlasti Tita, in navdušenje ljudi, ker je most povezal obe državi. 

• Po 50 letih predaja cerkve v Dolini. ORF, Celovec, 04.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015799/  
50 let je kot dušni pastir skrbel za Marijino romarsko cerkev ob avtocesti v Dolini, zdaj bo duhovnik 
monsignore Leopold Silan na lastno željo razbremenjen kot rektor te cerkve. S 7. oktobrom ga bo nasledil 
Anton Opetnik, župnik v Grabštanju in provizor v Šentpetru pri Grabštanju in Pokrčah, sporoča Krška 
škofija.  

 
Slika: 50 let je kot dušni pastir skrbel za Marijino romarsko cerkev ob avtocesti v Dolini, zdaj bo duhovnik 
monsignore Leopold Silan na lastno željo razbremenjen kot rektor te cerkve. Foto: ORF  
 
13. oktobra bo zahvalna maša 
V nedeljo, 13. oktobra, bosta Silan in Opetnik skupno darovala sv. mašo v romarski cerkvi pri avtocesti A2 v 
Dolini, to bo obenem zahvalna maša za številna srečna poklicna in življenjska leta, je dejal Silan, ki bo konec 
novembra praznoval 85. rojstni dan. 
Silan se je uradno upokojil leta 2004, a je še opravljal službo v romarski avtocestni cerkvi. Kot župnik v fari 
Pokrče je bil leta 1999 tudi gonilna sila za gradnjo prve avtocestne cerkve v Avstriji, ki je nastala po načrtih 
arhitekta Nantija Čertova iz Sel. Maja 2000 jo je blagoslovil tedanji krški škof Egon Kapellari. Še istega leta je 
avtocestna romarska cerkev bila odlikovana tudi z deželno nagrado za arhitekturo. 

• Voukova razstava zdaj v Slovenj Gradcu. ORF, Celovec, 04.10.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015778/  
Različne kulture in vprašanja manjšin so v žarišču mednarodne razstave Podobe pokrajine, ki jo je 
zasnoval umetnik in arhitekt Karl Vouk. Po gostovanju v nemškem mestu Budišin se je razstava v četrtek 
preselila v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradec.  

 
Slika: Mednarodno razstavo Podobe pokrajine je zasnoval umetnik in arhitekt Karl Vouk. Foto: ORF 
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O zgodovini in položaju Lužiških Srbov 
Zgodovina in današnji položaj Lužiških Srbov je bil povod za širše zasnovani projekt in razstavo Podobe 
pokrajine, ki je združila umetnike in ustanove iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. Razstavo je že gostil muzej 
lužiških Srbov v nemškem mestu Budišin, v četrtek zvečer pa so jo odprli v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti v Slovenj Gradcu. 
Projekt se je začel na pobudo slikarja in arhitekta Karla Vouka, ki je usodo Lužiških Srbov s severovzhoda 
Nemčije prek družinskih prijateljev spoznal že v otroštvu, v zadnjih letih pa jo skozi različne projekte 
osvetljuje kot umetnik. 
 

 
Slika: Različne kulture in vprašanja manjšin so v žarišču mednarodne razstave Podobe pokrajine, ki jo je 
zasnoval umetnik in arhitekt Karl Vouk. Foto: Karl Vouk  
 
Sodeluje 12 umetnikov 
Vouk je eden od skupno 12 umetnikov, ki s svojimi deli sodelujejo na razstavi. V Avstriji so se Vouku 
pridružili še umetniki Melitta Moschik, Zorka Loiskandl-Weiss in Marko Lipuš, po štiri umetnike pa so izbrali 
tudi v Nemčiji in v Sloveniji. Projekt tako povezuje več kultur in se navezuje na manjšine, vsebinski poudarki 
razstave pa odpirajo vprašanja uničevanja in izkoriščanja okolja za potrebe kapitala in tudi vprašanja mej, je 
pojasnil Karl Vouk. 
Razstavo v Slovenj Gradcu je odprla državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Republike Slovenije Tanja 
Kerševan Smokvina, častni pokrovitelji razstave pa so slovenski minister za kulturo Zoran Poznič, saška 
državna ministrica za znanost in umetnost Eve-Marie Stange, ministrica za znanost, raziskovanje in kulturo 
dežele Brandenburg Martine Münch in koroški deželni glavar Peter Kaiser. 
Razstavo Podobe pokrajine spremlja katalog, v Slovenj Gradcu bo razstava na ogled do 8. decembra, po 
novem letu se seli v Muzej moderne umetnosti v Celovcu (MMKK), junija prihodnje leto pa se vrača v 
Nemčijo. 

• Nagrada za življenjsko delo. ORF, Celovec, 04.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3015715/  
Katja Sturm-Schnabl je v četrtek zvečer prejela Rizzijevo nagrado, ki jo podeljujeta Zveza slovenskih 
organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ). Znanstvenica, avtorica, prevajalka, pedagoginja, 
aktivistka in priča časa je prejela to odlikovanje za svoje življenjsko delo.  
 

 
Slika: Katja Sturm-Schnabl in Marjan Sturm. Foto: ORF 
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Rizzijevo nagrado podeljujeta Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij osebam in 
ustanovam, ki se zavzemajo za medkulturno sporazumevanje in sožitje. Poimenovana je po koroškem 
literarnem bojevniku za svobodo Vinzenzu Rizziju, ki se je zavzemal za enakopravnost vseh narodov v 
habsburški monarhiji. 
 

 
Slika: Občinstvo na podelitvi Rizzijeve nagrade v Celovcu: Foto: ORF  
 
Izobrazila cele generacije slovenistov 
Kot lektorica in izredna univerzitetna profesorica na inštitutu za slavistiko univerze na Dunaju je Katja 
Sturm-Schnabl izobrazila cele generacije študentov in študentk slovenistike. Njena Enciklopedija slovenske 
kulturne zgodovine na Koroškem, ki jo je uredila in izdala skupaj s sinom Borisom, je približala slovenski 
živelj na Koroškem tudi nemško govorečemu svetu. 
 

 
Slika: Podpredsednik Slovenske prosvetne zveze Janko Malle. Foto: ORF  
 
Podpredsednik Slovenske prosvetne zveze Janko Malle je še posebej poudaril pomen Sturm-Schnablove kot 
priče časa, ki predvsem mlajšim rodovom približuje bridke izkušnje z nacističnim režimom. Kot šestletno 
dekle je bila za časa nacionalsocializma z družino izgnana v nemška taborišča, kjer so nacisti umorili njeno 
sestro Verico. 
Slavilni govor je na podelitvi Rizzijeve nagrade imel dolgoletni poklicni kolega Katje Sturm Schnabl, nekdanji 
profesor bizantinistike na dunajski univerzi Johannes Koder. Med drugim je poudaril odličen prispevek Katje 
Sturm Schnabl k razvoju slavističnega inštituta na Dunaju, pa tudi njena prizadevanja za enakopravnost 
jezikov nasploh. 
 



 
Slika: Katja Sturm-Schnabl je v četrtek zvečer prejela Rizzijevo nagrado, ki jo podeljujeta Zveza slovenskih 
organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ). Foto: ORF 
 
Vseskozi povezana z domačo besedo 
Svojo duhovno domovino je Katja Sturm Schnabl našla na Dunaju, vendar je vseskozi bila povezana z 
domačo Svinčo vasjo in s slovensko besedo, za katero se je zavzemala na znanstveni ravni, da je 
enakopravna, kakor je poudarila na sinočnji podelitvi v Deželnem arhivu v Celovcu. 

• Na Kosovu v vodstvu Samoopredelitev. ORF, Celovec, 07.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016041/  
Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je največ glasvo v nedeljo po preštetju 93,7 odstotka 
glasov osvojilo gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija, in sicer 25,8 odstotka glasov. Na 
drugem mestu je Demokratska liga Kosova (LDK) Ise Mustafe s 25 odstotki.  
Sledi Demokratska stranka Kosova (PDK) predsednika Hashima Thacija. PDK je prejela 21,2 odstotka glasov 
podpore. Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) dosedanjega premierja Ramusha Haradinaja je dobilo 
11,6 odstotka glasov podpore. Volilna udeležba je bila na nedeljskih volitvah 44 odstotkov in tako za 2,5 
odstotne točke večja kot na volitvah leta 2017. 
Na volitvah sodelovalo 20 strank 
Na nedeljskih volitvah je sodelovalo 20 strank, štiri volilne koalicije in neodvisni kandidat iz vrst Bošnjakov. 
Za 120 poslanskih sedežev, od katerih jih je 20 rezerviranih za narodne manjšine, se je potegovalo 1060 
kandidatov. Volišča so bila odprta do 19. ure, volilnih upravičencev je bilo približno 1,94 milijona, nekaj 
deset tisoč več kot prebivalcev. Za volitve se je namreč registriralo tudi rekordnih 35.000 ljudi, ki živijo v 
tujini in imajo na Kosovu volilno pravico. 
Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, potem ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh 
letih in pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. 
Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne 
vojske Kosova. Volitve so četrte predčasne parlamentarne volitve od razglasitve samostojnosti Kosova leta 
2008. 
Prvič bi Kosovo lahko dobil predsednico 
Za mesto predsednika vlade LDK predlaga profesorico prava Vosjo Osmani, ki bi bila prva ženska na 
Kosovem na tem položaju. Medtem Vetevendosje predlaga aktivista Albina Kurtija. Čeprav sta stranki po 
usmerjenosti na nasprotnih bregovih, sodelovanja za dosego večine ne izključujeta, še piše AFP. 
Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK), ki na volitvah nastopa skupaj z manjšo socialdemokratsko stranko 
(SDP), je za zdaj podprlo 12,4 odstotka volivcev. Socialdemokratska pobuda, znana tudi kot Nisma, 
podpredsednika vlade Fatmirja Limaja pa je prejela 5,4 odstotka glasov, poroča nemška tiskovna agencija 
dpa. 
V Kosovski Mirtrovici je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug z 98 odstotki glasov zmagala stranka 
Srbska lista in s tem na parlamentarnih volitvah zabeležila najvišjo podporo v svoji zgodovini. Stranka je 
osvojila 10 poslanskih mandatov v parlamentu v Prištini. 
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Slika: Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je največ glasvo v nedeljo po preštetju 93,7 
odstotka glasov osvojilo gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija, in sicer 25,8 odstotka 
glasovwww.sta.si  
 
V glavnem so volitve potekale mirno 
Volitve so sicer potekale relativno mirno. Po zadnjih podatkih državne volilne komisije je glas oddalo 44 
odstotkov volilnih upravičencev, kar je 2,5 odstotka več kot na volitvah leta 2017, poroča dpa. O manjšem 
incidentu so poročali le iz Kosovske Mitrovice. Tam so aretirali dva člana volilnega odbora, ker naj bi 
dovoljevala oddajanje glasovnic v nasprotju s pravili. Glasovanje naj bi namreč dovolila tudi tistim, ki se na 
volišču niso mogli izkazati s kosovskimi osebnimi dokumenti. 
Da se morajo volivci legitimirati s kosovskimi dokumenti, je septembra odločila kosovska državna volilna 
komisija. Kosovski Srbi so že pred volitvami opozarjali, da gre za poseg v volilno pravico Srbov. Predvsem na 
severu Kosova naj bi bilo namreč relativno visoko število Srbov, ki imajo zgolj v Srbiji izdane osebne 
dokumente. Na dosedanjih volitvah so se lahko volivci legitimirali tudi s srbskimi osebnimi dokumenti. 

• 7,62 milijona evrov za Slovence. ORF, Celovec, 07.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016056/  
Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil razpis za finančno podporo 
zamejcem in Slovencev po svetu, iz katerega je razvidno, da bo urad na podlagi javnega razpisa za 
zamejce namenil predvidoma 6,7 milijona evrov, za Slovence po svetu pa 920.000 evrov.  
 
Podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti 
Namen javnega razpisa za zamejce je finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu 
za spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah, in njihovo povezovanje s Slovenijo. 
Namen javnega razpisa za Slovence po svetu je finančna podpora Slovencem po svetu za spodbujanje 
dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje s Slovenijo. 
Finančna pomoč za redno delovanje in projekte 
Urad bo na podlagi razpisov sofinanciral redno delovanje in projekte, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega 
razpisa. Na razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine ter posamezniki, ustanove, 
društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s 
Slovenci v zamejstvu oziroma Slovenci po svetu. 
Prijave so mogoče mesec dni 
Na razpis za zamejce se mogoče prijaviti do 4. novembra, na razpis za Slovence po svetu do 8. novembra. 
Odločbe za zamejce bo urad izdal najkasneje do 24. januarja 2020, za Slovence po svetu do 14. februarja 
prihodnje leto. V osnutku proračuna za leti 2020 in 2021 je sicer za urad vlade za Slovence v zamejstvu in po 
svetu predvidenih 9,5 milijona evrov. Letos je imel urad na voljo 8,63 milijona evrov. 

• Kurzu mandat za sestavo vlade. ORF, Celovec, 07.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016099/  
Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je vodji ljudske stranke Sebastianu Kurzu v ponedeljek 
podelil mandat za sestavo nove vlade. Kot je pojasnil Van der Bellen, je po pogovorih z vodji strank v 
minulih dneh dobil občutek, da bo ÖVP lahko sestavila novo vlado.  
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Slika: Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je vodji ljudske stranke Sebastianu Kurzu podelil 
mandat za sestavo nove vlade. Foto: APA/Roland Schlager  
 
Sebastian Kurz lahko oblikuje tri različne koalicije iz dveh strank, ki bi v parlamentu imele trdno večino. 
Njegova stranka se lahko poveže bodisi s socialdemokrati (SPÖ), zelenimi ali znova s svobodnjaki (FPÖ). 
Neos pa je lahko kvečjemu tretja koalicijska stranka. 
Kurz je že pred dnevi napovedal, da se bo o oblikovanju koalicije pogovoril z vsemi strankami, a se pojavljajo 
ugibanja, da bo najverjetneje sodeloval z zelenimi. 

• Zbliževanje s pomočjo turizma. ORF, Celovec, 07.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016103/  
Okrog 5.000 pohodnikov se je v letošnjem letu udeležilo vodenih tur na območju Geoparka Karvanke. 
Situacija glede prepoznavnosti se izboljšuje, ni pa še zadovoljiva, ugotavlja poslovodja delovne skupnosti 
Geopark Karavanke Gerald Hartmann.  

 
Slika: Geopark Karavanke. Foto: ORF  
 
Dolga leta sta bili obe Koroški ločeni, sedaj regija spet raste skupaj. Peca ne ločuje, temveč povezuje – 
nenazadnje tudi zaradi skupnega Geoparka Karavanke. Poleg zbliževanja ob skupni meji se je s pomočjo 
nepovratnih evropskih sredstev izboljšala v regiji tudi turistična infrastruktura na slovenski in avstrijski 
strani, ki jo v vedno večji meri koristijo tudi turistične agencije pri razvijanju novih izletniških programov za 
goste. 
Ponudba pohodništva zelo dobro razvita 
Zelo dobro je na območju geoparka razvita predvsem ponudba pohodništva. S prvimi vodenimi pohodnimi 
turami so začeli leta 2017 in takrat imeli od 200 do 300 gostov, v letošnji sezoni pa je bilo že okoli 5.000 
pohodnikov. Gostje so večinoma iz Nemčije, sledijo Avstrijci, Nizozemci in Slovenci. 
 

 
Slika: Poslovodja delovne skupnosti Geopark Karavanke Gerald Hartmann. Foto: ORF  
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Med drugim so goste vodili na vrh Pece in Obirja, kjer so dočakali sončne vzhode, v Kapelških grapah so 
skupaj odkrivali geološke znamenitosti in zgodovinske posebnosti. S pestrim jesenskih programom naj bi se 
bilanca še izboljšala, upa poslovodja delovne skupnosti Geopark Karavanke Gerald Hartmann. 
Situacija glede prepoznavnosti geoparka pri domačinih se izboljšuje, ni pa še zadovoljiva, ugotavlja 
Hartmann. 
Oktobra še zanimivi pohodi 
Pod geslom „Narava sreča kulturo“ vabijo v torek na pohod na goro sv. Heme, v četrtek bo vodena tura po 
Kapelški pohodniški poti, pravtako oktobra bo tudi čezmejni pohod med Lužami in kapelico sv. Ane in pod 
geslom „K sončnemu zahodu v Afriko“ pa še vzpon na Obir, kjer se stikata afriška in evroazijska tektonska 
plošča. 

• Razglednice pričajo o dvojezičnosti. ORF, Celovec, 07.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016111/  
V graškem mestem muzeju je na ogled razstava „Štajer-Mark – Razglednice zgodovinske Spodnje 
Štajerske 1890-1929“, ki je nastala v sodelovanju med Pavlovo hišo in inštitutom za slavistiko graške 
univerze. Razstava je tudi viden prikaz slovenskega jezika v štajerski prestolnici.  
Po sledeh skupne zgodovine 
V muzeju GrazMuseum so pred kratkim odprli razstavo pod naslovom „Štajer-Mark – Razglednice 
zgodovinske Spodnje Štajerske 1890-1929“, pri kateri so na ogled rezultati raziskav obširnega znanstvenega 
projekta inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu, ki so ga omogočili s sredstvi Avstrijskega znanstvenega 
sklada (FWF). 
Gre za prikaz dvojezičnosti ob primeru razglednic, ki so jih ljudje v času monarhije pošiljali z območja 
zgodovinske Štajerske, kjer tedaj še ni bilo meje, dvojezičnost pa je bila živa in samoumevna. 
 

 
Slika: Pavlova hiša, GrazMuseum, Uni Gradec. Foto: ORF  
 
Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Pavlovo hišo v Potrni, je na ogled v kontekstu aktualne razstave o 
zgodovinskem Gradcu, ki so ga pojmovali kot izrecno nemškega. 
Razstava, ki je prvotno bila na ogled v Pavlovi hiši, nudi vpogled v prostor in čas dvojezične Štajerske v času 
monarhije. Osnova razstave je projekt inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu, ki se je začel z osebno zbirko 
zgodovinskih razglednic vodje projekta profesorja Heinza Pfandla. 
Razstava z dvojezičnimi zgodovinskimi razglednicami iz Štajerske je v obliki potujoče raztave gostovala že v 
različnih krajih na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Sodelavka univerzitetnega projekta Karin Almasy 
pravi, da so reakcije bile pozitivne. 
Razstava „Štajer-Mark“ v graškem mestnem muzeju GrazMuseum gostuje v konteksu obišrne razstave 
(„Brücken, Bäder, Boulevards. Erinnerungen an das alte Graz“) o razvoju Gradca v velemesto v drugi 
polovici 19. stoletja. Takrat so Gradec pojmovali kot izrecno nemško mesto, tako da tudi ni bilo razglednic s 
slovenskimi napisi. 
Sodelavka univerzitetnega projekta o historičnih razglednicah Eva Tropper pa navaja, da so našli veliko 
rokopisnih primerov slovenščine na razglednicah iz Gradca. 
Za Davida Kranzelbinderja, umetniškega vodjo kulturnega doma štajerskih Slovencev, ki je tudi izdal katalog 
o projektu, je gostovanje razstave „Štajer-Mark“ eden najvidnejših znakov slovenščine v zgodovini štajerske 
prestolnice. 
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Razstava „Štajer-Mark“ s historičnimi razglednicami iz Štajerske bo v graškem mestnem muzeju na ogled do 
9. februarja 2020. 

• „Jezikovna raznolikost ogrožena“. ORF, Celovec, 07.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016188/  
Ob skorajšnjem začetku koalicijskih pogovorov za oblikovanje nove vlade je predsednik Skupnosti 
koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik pozval vse parlamentarne stranke, da sprejmejo 
obsežen paket ukrepov za ohranitev avstrijskih manjšinskih jezikov.  
 

 
Slika: Ob skorajšnjem začetku koalicijskih pogovorov za oblikovanje nove vlade je predsednik Skupnosti 
koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik pozval vse parlamentarne stranke, da sprejmejo 
obsežen paket ukrepov za ohranitev avstrijskih manjšinskih jezikov. Foto: ORF 
 
Zahteva ofenzivno in širokogrudno podporo 
Med drugim zahteva ofenzivno in širokogrudno podporo vsem avstrijskim manjšinam, sistemsko 
zagotovljeno financiranje medijev v manjšinskih jezikih, zvišanje in avtomatično prilagoditev finančne 
podpore na stopnjo inflacije, ter razširitev pouka manjšinskih jezikov tudi v urbane centre kot sta Dunaj ali 
Gradec, ki da v vedno večji meri postajata življenjsko središče pripadnikov avtohtonih avstrijskih narodnih 
skupnosti. 
Če ne bo prišlo do korenitih pozitivnih sprememb v korist jezikov avtohtonih narodnih skupnosti, tudi te v 
ustavi zagotovljene jezikovne raznolikosti v Avstriji v prihodnosti ne bo več, svari Sadovnik. 

• Acoustic Lakeside se vrača. ORF, Celovec, 08.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016209/  
Po enem letu odmora se glasbeni festival „Acoustic Lakeside“ prihodnje leto spet vrača na območje pri 
Ženeškem jezeru. Dobrodelno društvo, ki organizira festival, je imelo težave z žitrajsko politiko zaradi 
nesoglasij in nerešenih vprašanj, s pomočjo mediatorja iz deželnega oddelka za kulturo so se zdaj zedinili.  
 

 
Slika: Po enem letu odmora se glasbeni festival „Acoustic Lakeside“ prihodnje leto spet vrača na območje 
pri Ženeškem jezeru. Foto: ORF 
 
Od leta 2006 poteka festival „Acoustic Lakeside“ ob Ženeškem jezeru, okoli 3.000 ljudi vsako leto obišče 
večdnevno dogajanje. 
Občina bo zdaj poskrbela za primerno infrastrukturo, med drugim za stalen električni vod, je napovedal 
podžupan Gerhard Koller (SPÖ). 
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• Feinigu pospeševalna nagrada. ORF, Celovec, 08.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016237/  
Umetnik Julius Deutschbauer prejme letošnjo osrednjo kulturno nagrado dežele Koroške v vrednosti 
14.500 evrov. Med prejemniki pospeševalnih nagrad za mlade ustvarjalce (3.600 evrov) je na področju 
literature pisatelj Stefan Feinig iz Sveč.  
 

 
Slika: Med prejemniki pospeševalnih nagrad za mlade ustvarjalce je na področju literature pisatelj Stefan 
Feinig iz Sveč. Foto: ORF 
 
Stefan Feinig se je rodil leta 1987 v Svečah. Maturiral je na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Po maturi je 
kratko delal kot izdelovalec polprevodnikov, preden se je vpisal za študiji anglistike in amerikanistike ter 
publicistike. Med študijem je mdr. delal kot svobodni sodelavec pri radiu, asistent filmske produkcije, 
samostojni novinar, prevajalec, kuhinjski pomočnik in znanstveni lektor. Potem je končal študiji publicistike 
in filozofije, piše na spletni strani Mohorjeve založbe, ki ga navaja pod svojimi avtorji. 
Feinig se je doslej podpisal pod razne objave v literarnih antologijah kot tudi samostojne literarne in 
znanstvene publikacije. 2015 je izšla njegova prva filozofska zbirka kratkih zgodb v nemškem jeziku 
„Banalitäten des Wahnsinns“ in konec 2016 prvi (anti-kriminalni) roman v nemškem jeziku „Das wilde 
Schaf“. 2018 je izšel eksperimentalni dvojezični tekst pripovedovalne lirike „rob krožnika in obzorje / 
Horizont und Tellerrand“ v Mohorjevi založbi. 
Počastitvene nagrade (6.000 evrov) prejmeta med drugim glasbenik Primus Sitter in za ljudsko kulturo Hans 
Mosser. Podelitev bo 6. decembra v celovškem mestnem gledališču. 

• Tudi v Ljubljani štajerske razglednice. ORF, Celovec, 08.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016331/  
Vzporedno z razstavo razglednic v Gradcu, kažejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani pod 
geslom „Štajer-mark: Po sledeh skupne zgodovine“ razglednice zgodovinske Spodnje Štajerske (1890-
1920). Predstavili so tudi spletno zbirko „Polos“, ki trenutno obsega 2.243 razglednic z območja Spodnje 
Štajerske.  
Raziskovanje skupne štajerske zgodovine 
Razstava, ki je nastala ob 100-letnici ločitve slovenske in avstrijske regije Štajerske, poskuša dvojezično 
pokrajino približati prek zelo razširjenega medija tistega časa – razglednic, ki jih je tedaj uporabljala večina 
prebivalstva. Na razstavo v NUK vabijo s 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: Vzporedno z razstavo razglednic v Gradcu, kažejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v 
Ljubljani pod geslom „Štajer-mark: Po sledeh skupne zgodovine“ razglednice zgodovinske Spodnje 
Štajerske (1890-1920). Foto: nuk.uni-lj.si  
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Postavitev na desetih razstavnih panojih je ustvarila projektna skupina Univerze v Gradcu pod vodstvom 
Heinricha Pfandla. V Gradcu je – kaor omenjeno – sočasno na ogled razstava razglednic z enakim naslovom; 
razstavljeno gradivo v Ljubljani je del gradiva NUK, so za STA povedali v Narodni in univerzitetni knjižnici. 
Iz osebnih zbirk Pfandla, W. Lukana in T. Domeja 
Pred odprtjem so predstavili portal Polos („Postcarding Lower Styria“), 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. 
„Visual Archive of South Eastern Europe“ 
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 osnovi različnih vsebinskih in jezikovnih kriterijev. 
Virtualna zbirka tako nudi možnost za raziskovanje skupne spodnještajerske zgodovine Slovencev in 
Nemcev v obravnavanem obdobju, so zapisali v NUK. 

• Spoznavanje za boljše razumevanje. ORF, Celovec, 08.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016279/  
V sredo se začenja leto sosedskega dialoga Avstrija-Slovenija 2019/20. Cilj je spodbuditi stike med obema 
državama ter tako prispevati k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Obe strani pa hočeta nagovoriti 
tudi kočljiva vprašanja, ki sicer dobre odnose med državama deloma še vedno obremenjujejo.  
 

 
Slika: Začenja se leto sosedskega dialoga Avstrija-Slovenija 2019/20. Cilj je spodbuditi stike med obema 
državama ter tako prispevati k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Foto: ORF 
 
Leto sosedskega dialoga 
Avstrija je že imela leto dialoga z Albanijo, prav tako s Srbijo, Bosno-Hercegovino ali Hrvaško, ravnokar sta v 
kulturnem dialogu Avstrija in Ukrajina. V sredo, 9. oktobra, pa se začenja s paralelnima prireditvama na 
Dunaju in v Ljubljani sosedski dialog Avstrija-Slovenija 2019/2020. 
Novi impulzi za mnogotere odnose 
Sosedi, tako zagotavljata obe strani, začenjata intenzivni sosedski dialog. Do jeseni prihodnjega leta želita 
državi svojim mnogoterim odnosom dodati nove impulze. 
Cilj leta sosedskega dialoga je spodbuditi stike med obema državama ter tako prispevati k boljšemu 
medsebojnemu razumevanju, pri čemer bo poseben poudarek na predstavitvi kulturne in znanstvene 
dejavnosti obeh držav. 
 

 
Slika: Veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji Sigrid Berka. Foto: ORF 
 
Nagovorili bodo tudi kočljiva vprašanja 
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Obe strani pa poudarjata, da hočeta v okviru intenzivnega dialoga nagovoriti tudi vprašanja, ki so kočljiva in 
deloma še vedno obremenjujejo sicer zelo dobre sosedske odnose. Veleposlanica Avstrije v Sloveniji Sigrid 
Berka pričakuje dobra in zanimiva srečanja. 

 
Slika: Veleposlanica Republike Slovenije v Avstriji Ksenija Škrilec. Foto: ORF 
 
Boljše razumevanje drug drugega 
Veleposlanica Republike Slovenije v Avstriji Ksenija Škrilec dodaja, da je spoznavanje drug drugega nujni in 
potrebni korak k boljšemu razumevanju. Sosedski dialog naj bi bil predvsem to, poudarja. 
Jazzovski koncert 
Sočasno z otvoritvenim koncertom na Dunaju se bo v sredo začelo leto sosedskega dialoga Slovenija-
Avstrija 2019/2020 tudi v Ljubljani s koncertom. V Festivalni dvorani na Vilharjevi cesti 11 je ob 19. uri na 
sporedu koncert jazz-tria Wolfgang Seligo s posebnima gostoma. 

• Zahteva sveženj ukrepov. ORF, Celovec, 08.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016243/  
Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik poziva parlamentarne stranke, naj 
sprejmejo sveženj ukrepov za avtohtone avstrijske narodne skupnosti. Če ne bo prišlo do korenitih 
pozitivnih sprememb v manjšinski politiki, je v avstrijski ustavi zagotovljena jezikovna in kulturna 
raznolikost v nevarnosti, svari Sadovnik.  
 

 
Slika: Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik poziva parlamentarne 
stranke, naj sprejmejo sveženj ukrepov za avtohtone avstrijske narodne skupnosti. Če ne bo prišlo do 
korenitih pozitivnih sprememb v manjšinski politiki, je v avstrijski ustavi zagotovljena jezikovna in 
kulturna raznolikost v nevarnosti, svari Sadovnik. Foto: ORF 
 
Začetek pripravljalnih pogovorov za oblikovanje vlade 
Vodja ljudske stranke Sebastian Kurz je v torek začel s pripravljalnimi pogovori za oblikovanje nove vlade. 
Ob enajstih dopoldne se je sestal predsednico socialdemokratov Pamelo Rendi-Wagner. Popoldne sledijo 
pogovori s prvakom svobodnjakov Norbertom Hoferjem. V sredo dopoldne se bo Kurz sestal s predsednico 
stranke Neos Beate-Meinl Reisinger, kot zadnji pa bo sledil prvi mož zelenih Werner Kogler. 
Kurz je kot najpomembnejše prednostne naloge nove vlade izpostavil gospodarstvo, davčne razbremenitve 
in migracije. Šele na četrto mesto je uvrstil podnebje, pri čemer je poudaril, da morajo vse rešitve za zaščito 
podnebja koristiti tako okolju kot gospodarstvu. 
Ohranitev in razvoj avtohtonih narodnih skupnosti 
Vprašanje zaščite in pospeševanja avstrijskih avtohtonih narodnih skupnosti v avstrijski politiki očitno ne 
igra nobene vloge več, saj tudi v predvolilnih debatah ni bilo niti omenjeno, kritizira predsednik Skupnosti 
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koroških Slovenk in Slovencev Bernard Sadovnik. Od parlamentarni strank pričakuje, da sprejmejo obsežen 
sveženj ukrepov, ki naj služijo ohranitvi in razvoju jezikovne in kulturne raznolikosti. 

• V Italiji zmanjšanje števila parlamentarcev. ORF, Celovec, 09.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016375/  
Spodnji dom italijanskega parlamenta je v torek z veliko večino dokončno potrdil ustavni zakon o 
zmanjšanju števila parlamentarcev za več kot tretjino. Zakon neposredno zadeva tudi slovensko narodno 
skupnost v Italiji in njeno zastopstvo.  
 
Slovenci se bojijo, da bi ostali brez zastopstva 
Ustavni zakon je podprlo 553 poslancev, proti jih je bilo 14, dva sta se glasovanja vzdržala, poroča francoska 
tiskovna agencija AFP. Ustavni zakon predvideva zmanjšanje števila poslancev s 630 na 400 ter senatorjev s 
315 na 200. Potrditev predloga vladnega populističnega Gibanja pet zvezd je bila pričakovana, saj ga 
podpirajo tako koalicijske kot opozicijske stranke. 
Zakon sicer neposredno zadeva slovensko manjšino v Italiji, ki se boji, da bo zaradi krčenja števila 
parlamentarcev lahko ostala brez svojih predstavnikov v Rimu. Pri tem opozarjajo na določila zaščitnega 
zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001. Ta v 26. členu predvideva, da volilni zakoni za volitve senata in 
poslanske zbornice vsebujejo določila, ki olajšajo izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini. 
Zmanjšanje števila članov parlamenta v Rimu je bila ena glavnih predvolilnih obljub Gibanja pet zvezd, ki je 
v novi italijanski vladi skupaj z levosredinsko Demokratsko stranko (PD) in levo stranko Svobodni in 
enakopravni. S tem ukrepom bi po navedbah AFP v državnem proračunu privarčevali okoli sto milijonov 
evrov letno. 

• Zbornik o literarni večjezičnosti. ORF, Celovec, 09.10.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/meldungen/stories/3016400/  
V četrtek bodo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor predstavili zbornik o literarni 
večjezičnosti v slovenskem in avstrijskem kontekstu („Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen 
und slowenischen Kontext“).  
Zbornik sta letos izdala slovenska literarna znanstvenica Alenka Koron in profesor Inštituta za slavistiko v 
Gradcu Andrej Leben. Predstavitev v Mariboru bo v četrtek, 10. oktobra, ob 17. uri. 

• Kurz začel pogovore o oblikovanju vlade. ORF, Celovec, 09.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016373/  
Šef ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz je v torek začel pogovore o oblikovanju koalicije. Vodja 
socialdemokratov (SPÖ) Pamela Rendi-Wagner, ki se je prva srečala s Kurzem, je pogovore označila za 
„prijateljsko izmenjavo“, podrobnosti pa nista razkrila. Z vodjo svobodnjakov (FPÖ) Norbertom Hoferjem 
sta govorila o varnosti.  
 

 
Slika: Šef ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz je v torek začel pogovore o oblikovanju koalicije. Z vodjo 
svobodnjakov (FPÖ) Norbertom Hoferjem sta govorila o varnosti. Foto: Reuters/Leonhard Foeger 
APA/Helmut Fohringer 
 
Površinsko o temah 
Rendi-Wagnerjeva je povedala, da sta s Kurzem zelo površinsko razpravljala o glavnih temah. Morebitnih 
pogojev še niso določali, je dodala po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Ali se bodo pogovori med 
strankama, ki sta na nedavnih volitvah zasedli prvo in drugo mesto, nadaljevali, je po besedah vodje SPÖ 
odvisno od ÖVP. 
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Rendi-Wagnerjeva se je po pogovorih na štiri oči z mandatarjem za sestavo vlade sestala še z zveznim 
predsednikom Alexandrom Van der Bellnom, s katerim sta se strinjala, da je treba začeti iskati skupne 
rešitve. 
 
Rešitve za prihodnost deloma potrebujejo tudi spremembe, je dejala in kot pomembne točke izpostavila 
pravično delovno okolje in delovne odnose. Zavzemajo se tudi za reforme na področjih zdravstva, 
izobraževanja in oskrbe. Izpostavila je tudi pomen boja proti podnebni krizi. To po njenih besedah niso 
pogoji za koalicijske pogovore, so pa teme, ki morajo biti visoko na agendi prihodnje vlade. 
S Hoferjem o gospodarstvu in varnosti 
Kurz se je nato sestal še s prvakom FPÖ Hoferjem, ki je pogovore označil za zelo dobre. „Strinjala sva se, da 
bi bilo treba za novo vlado premagati določene izzive,“ je dejal Hofer. Pojasnil je, da sta govorila o 
vprašanjih, povezanih s pešanjem gospodarske rasti, pa tudi o varnosti. Govorila sta tudi o vplivih brexita na 
gospodarstvo in o konfliktih v Siriji in Turčiji, je še povedal Hofer. 
Svobodnjaki so sicer po volilnem porazu napovedali, da odhajajo v opozicijo, Hofer pa se je izognil 
konkretnejšemu odgovoru na vprašanje, ali bi jih Kurz lahko pregovoril nazaj k sodelovanju v vladi, še 
poroča APA. „Govorila sva o prihodnjih poteh,“ je zgolj odgovoril Hofer. Napovedal je tudi, da bodo morali 
konsolidirati vrste v stranki, nov začetek pa naj bi prinesla „velika klavzura“, ki jo nameravajo pripraviti 
decembra, je še pojasnil Hofer. 
Napovedal pa je, da bodo Kurzeva koalicijska usklajevanja trajala še kar dolgo časa. Še posebej morebitna 
koalicijska usklajevanja Kurza z Zelenimi, s katerimi da ima ÖVP kar veliko razlik. Hofer je prepričan, da „ob 
božiču še ne bo nove vlade“. 
V sredo še s stranko Neos in Zelenimi 
V sredo se bo Kurz sestal še s predsednico Neosa Beate-Meinl Reisinger in vodjo Zelenih Wernerjem 
Koglerjem. Kurz lahko oblikuje tri različne koalicije iz dveh strank, ki bi v parlamentu imele trdno večino. 
Njegova stranka se lahko poveže s socialdemokrati, Zelenimi ali znova s svobodnjaki. Neos pa je lahko 
kvečjemu tretja koalicijska stranka. 

• Vnovično podaljšanje nadzora na meji. ORF, Celovec, 09.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016372/  
Potem ko je Nemčija pred dvema tednoma ponovno za pol leta podaljšala nadzor na meji z Avstrijo, je 
tudi Avstrija sledila temu ukrepu. Kakor je sporočil notranji minister Wolfgang Peschorn, bo Avstrija 
podaljšala poostren nadzor na notranji meji z Madžarsko in Slovenijo za najmanj šest mesecev do maja 
2020.  
 
Slovenija protestira 
Slovenski notranji minister Boštjan Poklukar je v torek v Luksemburgu znova protestiral zaradi vnovičnega 
podaljšanja nadzora na meji med Slovenijo in Avstrijo. Ta ukrep je po njegovih besedah povsem nepotreben 
in povzroča veliko gospodarsko škodo. Boljše bi bile mešane patrulje, ki jih je predlagala Slovenija, a se 
Avstrija za zdaj na predlog ni odzvala. 
Poklukar je povedal, da ga je avstrijski kolega Wolfgang Peschorn ob robu zasedanja notranjih ministrov EU 
v Luksemburgu obvestil, da Avstrija znova podaljšuje nadzor na notranji meji. Novembra je tako predvideno 
še šestmesečno podaljšanje. 
Ukrep „nesorazmeren in nepotreben“ 
Ob tem je slovenski minister pojasnil, da je protestiral, da je ukrep nesorazmeren in nepotreben ter 
povzroča veliko gospodarsko škodo. „Treba je na glas povedati, da Slovenija protestira proti tej odločitvi,“ je 
izpostavil. 
Spomnil je, da je Slovenija predlagala mešane patrulje, ki jih že izvaja na meji z Italijo in Hrvaško. Uradnega 
stališča Avstrije glede te pobude še ni, je povedal Poklukar in poudaril, da je to dobra oblika meddržavnega 
policijskega sodelovanja, ki se izvaja tudi v drugih državah EU. 
Mešane patrulje bi bile boljše od notranjega nadzora, tudi za gibanje ljudi, saj tudi Avstrijci čakajo na 
mejnem prehodu Karavanke in Šentilj na avstrijski strani, prav tako čaka tovor, je še pojasnil Poklukar ob 
robu zasedanja notranjih ministrov EU v Luksemburgu. 
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• Začetek leta dialoga s koncertoma. ORF, Celovec, 09.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016387/  
Začetek leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo v sredo zaznamujeta sočasna koncerta v 
prestolnicah z glasbeniki obeh držav. V Ljubljani bo nastopil avstrijski trio Wolfganga Seliga z gostoma 
Nino Strnad in Jakom Kopačem, na Dunaju pa slovenski kvartet saksofonov „4saxess“ z Gabrijelom 
Lipušem in Benjaminom Ziervoglom.  
 
Cilj dogajanja je predstaviti bogato kulturo obeh držav 
Za leto sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo 2019/2020 sta oba kulturna inštituta, Slovenski 
kulturno-informacijski center Skica na Dunaju in Avstrijski kulturni forum v Ljubljani, skupaj z obema 
veleposlaništvoma ter zunanjima ministrstvoma sestavila program s številnimi koncerti, razstavami, 
filmskimi in video projekcijami, plesnimi predstavami, literarnimi dogodki, predavanji, konferencami in 
delavnicami. 
Cilj celotnega dogajanja vse do jeseni 2020 je predstaviti bogato kulturo obeh držav ter poglobiti 
sodelovanje, povezave in odnose na vseh področjih, so sporočili z avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani. 
S kulturo do boljšega spoznavanja 
Kot so zapisali, si državi že stoletja delita skupni kulturni prostor. Geografska bližina in skupna zgodovina sta 
bili povod za številne politične, znanstvene, kulturne in osebne povezave. Vrhunski dosežki velikih osebnosti 
obeh narodov so na področju kulture, umetnosti in znanosti vzajemno pustili pečat, ki ga zaznavamo še 
danes. 
 
Slika: Za leto sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo 2019/2020 sta oba kulturna inštituta, 
Slovenski kulturno-informacijski center Skica na Dunaju in Avstrijski kulturni forum v Ljubljani, skupaj z 
obema veleposlaništvoma ter zunanjima ministrstvoma sestavila program s številnimi koncerti, 
razstavami, filmskimi in video projekcijami, plesnimi predstavami, literarnimi dogodki, predavanji, 
konferencami in delavnicami. Foto: Avstrijski kulturni forum/austrocult-slo.squarespace.com  
 
„Tudi v letu sosedskega dialoga, v katerega vstopamo sočasno na Dunaju in v Ljubljani, bodo v ospredju 
povezave v umetnosti in kulturi, v pokrajini in prostoru. Odkrivali bomo skupno kulturno in naravno 
dediščino, omogočali boljše razumevanje in spoznavanje drug drugega, odstirali pogled na doslej manj 
videno. Predvsem pa želimo prihajajoče leto izkoristiti za to, da se kot srednjeevropski sosedje in prijatelji 
še bolje spoznamo. In kaj bi bilo za to primernejše kot kultura,“ so še zapisali v sporočilu za javnost. 
„Čim glasneje in uglašeno“ 
Z namenom, da bi leto sosedskega dialoga „potekalo čim glasneje in uglašeno“, ga bodo odprli v obeh 
prestolnicah hkrati – na isti dan, ob isti uri in z jazzovskim koncertom. V Ljubljani bodo glasbeniki nastopili v 
Festivalni dvorani, na Dunaju pa v dvorani Reaktor. 
Kot so sporočili iz ustanove Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, se v Ljubljani obeta večer avtorskih skladb 
Wolfganga Seliga, pa tudi uspešnic, kot so Darn That Dream, Ne prižigaj luči v temi in No Mercy For Me. 
Pozdravni nagovor bo predvidoma imel zunanji minister Miro Cerar. 

• Koroški poslovneži na Kosovu. ORF, Celovec, 09.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016435/  
V organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Slovenske gospodarske zveze (SGZ) iz Celovca začenjajo 
podjetniki iz Koroške tridnevno gospodarsko misijo na Kosovu, kjer bodo preučili možnosti 
gospodarskega sodelovanja s kosovskimi poslovnimi partnerji.  
V sredo dopoldne so v najmlajšo evropsko državo odpotovali predstavniki 15 podjetij iz Koroške. Med njimi 
je kar 10 podjetij včlanjenih tudi v SGZ. 
Nekdanja srbska pokrajina je februarja 2008 razglasila samostojnost. Na Kosovu živi nekaj čez dva milijona 
ljudi, predvsem Albancev, pa tudi Srbov, Turkov, Romov, Goranov, Bošnjakov in drugih etničnih skupnosti. 
Kosovo ima sicer najmlajše prebivalstvo v Evropi, saj je vsak drugi prebivalec Kosova mlajši od 30 let. 
Doslej je Kosovo kot samostojno državo priznalo 118 držav, med njimi tudi Avstrija in Slovenija. V zadnjih 
letih je sicer prišlo do zastoja pri priznanjih, posamezne države pa so celo preklicale priznanje 
samostojnosti. Srbija vse do danes samostojnega Kosova še ni priznala. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016387/
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Po predčasnih parlamentarnih volitvah preteklo nedeljo, ki so Kosovu prinesle menjavo oblasti, pa je srbski 
predsednik Aleksandar Vučić prvič v javnosti nakazal tudi to možnost, vendar samo če se bo našla 
kompromisna rešitev, je dejal. 
Ugiba se, da naj bi lahko nova kosovska vlada ukinila carine na srbsko blago, ki so jih uvedli lani. Srbija pa 
naj bi se med drugim odpovedala svoji običajni praksi, da po svetu lobira za preklic priznanja kosovske 
samostojnosti in ovira sprejem Kosova v mednarodne organizacije. 
 

 
Slika: Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig. Foto: ORF  
 
Gospodarstveniki in podjetniki iz Koroške pa se bodo od srede pa do petka na licu mesta informirali in se 
prepričali o možnostih gospodarskega angažmaja in finančnega vlaganja v državi. Kosovo ima glede na 
naravne resurse, predvsem pa zaradi dobro izobražene mladine vsekakor dobre pogoje za gospodarski 
vzpon, je pred odhovom v Prištino dejal predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig. 

• Zasedal je svet vlade RS za zamejce. ORF, Celovec, 09.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016473/ 
V Ljubljani se je v sredo sestal Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Seja je bila med 
drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem kulturnem 
prostoru.  
 

 
Slika: V Ljubljani se je v sredo sestal Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Seja je bila 
med drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru. Foto: sta.si  
 
Svet je stalno posvetovalno telo slovenske vlade, ki ga je ta v skladu s krovnim zakonom o odnosih Slovenije 
s Slovenci zunaj njenih meja ustanovila julija 2006. Gremij ima predvsem nalogo, da svetuje vladi RS v vseh 
vprašanjih povezanih s položajem avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah. 
Poleg predsednika in podpredsednika sveta je v sestavi sveta še 14 predstavnikov iz zamejstva, ki jih 
imenuje aktualni predsednik ali aktualna predsednica slovenske vlade, ter pet predstavnikov državnih 
organov in institucij iz Slovenije. 
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Slika: V Ljubljani se je v sredo sestal Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Seja je bila 
med drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru. Foto: sta.si  
 
Člani posvetovalnega gremija, ki jih je iz vrst slovenske narodne skupnosti imenoval premier Marjan Šarec, 
so predsedniki krovnih političnih organizacij Valentin Inzko (NSKS), Manuel Jug (ZSO) in Bernard Sadovnik, 
ter predsednik Enotne liste (EL) Gabriel Hribar. 
Poslovnik predvideva, da so v svetu še dva predstavnika avtohtone slovenske narodne skupnosti iz zvezne 
dežele Štajerske, ter štirje predstavniki slovenske narodne skupnosti iz Furlanije-Julijske krajine v Italiji), ter 
dva predstavnika slovenske narodne skupnosti Železne županije na Madžarskem in dva predstavnika 
Slovencev na Hrvaškem. 
 

 
Slika: V Ljubljani se je v sredo sestal Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Seja je bila 
med drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru. Foto: sta.si  
Seje v sredo, ki jo je sklical premier Marjan Šarec, so se udeležili tudi minister RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Peter Jožef Česnik, slovenski zunanji minister Miro Cerar, ter minister RS za kulturo Zoran Poznič. 
Zaradi številnih drugih obveznosti in terminov pa niso mogli ostati do konca seje. Zadržan je bil tokrat tudi 
predsednik Narodnega sveta Valentin Inzko, namesto njega se je zasedanja udeležil tajnik organizacije 
Marko Oraže. 
Tudi sam predsednik slovenske vlade Šarec se je seje le kratko udeležil, saj je v sredo v Ljubljani gostil 
belgijskega premierja Charlesa Michela, ki bo decembra prevzel vodenje Evropskega sveta. 
 

 
Slika: V Ljubljani se je v sredo sestal Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Seja je bila 
med drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru. Foto: sta.si  



 
Ena od točk dnevnega reda seje je bila med drugim namenjena izmenjavi informacij o mladih zamejskih 
Slovencih v skupnem slovenskem kulturnem prostoru, spregovorili pa so tudi o drugih perečih vprašanjih, ki 
tarejo zamejske Slovence. Za Slovence na Koroškem je to med drugim še vedno nerešeno vprašanje obstoja 
slovenskega tednika „Novice“. 
Kakor je dejal Marko Oraže, je bila seja sicer namenjena predvsem izmenjavi informacij o mladih zamejskih 
Slovencih v skupnem slovenskem kulturnem prostoru in vprašanju zastopanosti Slovencev zunaj meja 
Republike Slovenije v slovenskem državnem zboru. V žarišču triinpolurnega zasedanja pa so bile tudi druge 
teme. 

• Proslave v luči 100-letnice plebiscita. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016539/  
10. oktobra leta 1920 je bil na Koroškem izveden plebiscit, na katerem so se koroški prebivalci odločali za 
priključitev južne Koroške k Avstriji. Ta dan je na Koroškem zato deželni praznik in se dogodka vsako leto 
spominja s proslavami dežela oziroma deželna politika.  
 

 
Slika: 10. oktobra leta 1920 je bil na Koroškem izveden plebiscit, na katerem so se koroški prebivalci 
odločali za priključitev južne Koroške k Avstriji. Ta dan je na Koroškem zato deželni praznik in se dogodka 
vsako leto spominja s proslavami dežela oziroma deželna politika. Foto: ORF 
 
Izid glasovanja je določil tudi državno mejo 
Pred 99 leti se je plebiscita od 39.291 upravičencev udeležilo kar 37.636, oddanih je bilo 37.304 veljavnih 
glasov. Od tega je za Republiko Avstrijo glasovalo 59,04 odstotka, za Kraljevino SHS pa 40,96 odstotka, z 
izidom glasovanja pa je bila tudi določena meja med Avstrijo in Kraljevino SHS. 
„Koroška – skupno v prihodnost“ 
Letošnje slovesnosti bodo v luči 100-letnice plebiscita naslednje leto. Proslave z geslom „Koroška – skupno v 
prihodnost“ se bodo s polaganjem vencev začele ob 9. uri na pokopališču v Trnji vasi, deželna slovesnost pa 
bo tokrat namesto na dvorišču deželnega dvorca v Celovcu, ki ga prenavljajo, na Novem trgu v Celovcu. 
Prireditev se bo začela ob enajstih dopoldne. 

• Razstava o Slovencih v ZDA. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016562/  
 
V Ljubljani so v sredo v parku pred Arhivom RS odprli razstavo Slovenci v ZDA danes, ki so jo v arhivu 
pripravili v sodelovanju z ameriškim rojakom Joejem Valenčičem. Razstava v parku pred Arhivom RS 
obsega deset panojev, na njih pa je skoraj 80 fotografij in Valenčičeva spremljevalna besedila v 
slovenskem in angleškem jeziku.  
Avtor razstave se je vselej zanimal za življenje Slovencev v ZDA, na desetih panojih pa je predstavil, kako 
gojijo slovensko kulturo in jezik, pa tudi, kaj so Slovenci v izseljenstvu dosegli. Valenčič je na odprtju 
razstave dejal, da se ima kot predavatelj slovensko-ameriške zgodovine pogosto priložnost srečevati z v ZDA 
živečimi Slovenci, zato ima dober vpogled v njihovo življenje, aktivnosti in dosežke. 
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Slika: V Ljubljani so v sredo v parku pred Arhivom RS odprli razstavo Slovenci v ZDA danes, ki so jo v 
arhivu pripravili v sodelovanju z ameriškim rojakom Joejem Valenčičem. Razstava v parku pred Arhivom 
RS obsega deset panojev, na njih pa je skoraj 80 fotografij in Valenčičeva spremljevalna besedila v 
slovenskem in angleškem jeziku. Foto: www.sta.si  
 
Kljub temu, da slovenske izseljence po Valenčičevih besedah morda preveva občutek, da bodo izginili v 
ameriškem talilnem loncu, je prepoznal, da se z vsako novo generacijo in z razvojem tehnologije ponujajo 
nove možnosti za njihovo ohranitev v prihodnosti. „Še zmeraj se počutimo zavedni Slovenci, a z ameriškim 
naglasom,“ se je pošalil avtor razstave. Valenčič je tudi avtor večine razstavljenih fotografij, nekaj pa sta jih 
prispevala še Philip Hrvatin in Matej Mišič. 
Razstavo uvaja pano, na katerem je predstavljeno, kje vse živijo Slovenci po ZDA, ki se sicer že 150 let 
soočajo z izzivi ohranjanja svoje kulturne identitete. Po Valenčičevih ocenah je slovenskih izseljencev v ZDA 
več kot 500.000, naselili pa so se tam, kjer so našli delo. Večina se je znašla v velikih industrijskih mestih ali 
rudarskih krajih, nekateri pa so ustanovili kmečke skupnosti, ki so uspešne še danes. 
„Ko pa se kje sreča večje število Slovencev, je le še vprašanje časa, kdaj bodo ustanovili slovenski klub, 
društvo ali harmonikarsko skupino in tako ostali zvesti svojim slovenskimi koreninami,“ je na enem od 
panojev zapisal Valenčič. 
 

 
Slika: V Ljubljani so v sredo v parku pred Arhivom RS odprli razstavo Slovenci v ZDA danes, ki so jo v 
arhivu pripravili v sodelovanju z ameriškim rojakom Joejem Valenčičem. Razstava v parku pred Arhivom 
RS obsega deset panojev, na njih pa je skoraj 80 fotografij in Valenčičeva spremljevalna besedila v 
slovenskem in angleškem jeziku. Foto: www.sta.si  
 
Na razstavi so predstavljene tudi tradicionalne slovenske jedi, kot so kranjska klobasa, potica in krofi, saj je 
njihova priprava pomemben način ohranjanja kulturne identitete, poseben razdelek pa je namenjen glasbi. 
Slovence je namreč moč najti v vseh glasbenih zvrsteh, njihov najpomembnejši doprinos k popularni kulturi 
pa ostaja clevelandski ali slovenski slog polke. 
Vsaka večja skupnost Slovencev v ZDA ima svoj narodni dom, kjer prireja dogodke, pomembna mesta 
druženja so tudi slovenske župnije. Naklonjenost slovenske skupnosti do jezika se odraža predvsem v 
medijih, ki jih ustvarjajo Američani slovenskih korenin, za tiste, ki bi se radi jezika priučili, pa organizirajo 
tečaje slovenskega jezika. 
Slovenci v ZDA se prav tako na različne načine trudijo ohranjati stik s Slovenijo. Tudi tako, da kupujejo 
slovenske izdelke in se udeležujejo dogodkov, ki gostijo izvajalce iz Slovenije. Poseben pano pa je namenjen 
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uspešnim Američanom slovenskih korenin in slovenskim ikonam v ZDA. Z njega med drugimi zrejo ameriška 
prva dama Melania Trump ter športnika Luka Dončič in Anže Kopitar. 
Direktor Arhiva RS Bojan Cvelfar je dejal, da je razstava Slovenci v ZDA danes ena od točk, s katerimi si v 
arhivu prizadevajo slovensko javnost opomniti na Slovence po svetu in njihovo dejavnost. Po tokratni 
postavitvi, ki bo v parku pred arhivom na ogled do konca marca, si želijo po njegovih besedah predstaviti 
tudi v Kanadi in Argentini živeče Slovence, kasneje pa še tiste, ki živijo v drugih državah, tudi evropskih. 

• Začetek leta sosedskega dialoga. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016549/  
Zunanji minister RS Miro Cerar je v sredo s slavnostnim nagovorom v Festivalni dvorani Ljubljana odprl 
Leto sosedskega dialoga Slovenija – Avstrija 2019-2020. S projektom, ki se je sočasno začel tudi na 
Dunaju, želita državi graditi partnerstva, poglobiti medsebojno poznavanje in sodelovanje institucij ter 
prebivalcev in odpravljati stereotipe.  
„Povezani z večstoletno skupno preteklostjo“ 
Cerar je v nagovoru poudaril, da sta Slovenija in Avstrija povezani z večstoletno skupno preteklostjo in 
podobnimi pogledi na pomembne teme prihodnosti Evropske unije. Sodelovanje je razvejano na številnih 
področjih, od gospodarstva in turizma, čezmejnega sodelovanja, kulture in umetnosti do izmenjave 
študentov v okviru projekta Erasmus in sodelovanja znanstvenih institucij. Po ministrovih besedah igrajo 
svojevrstno povezovalno vlogo društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, klubi in posamezniki nemško 
govoreče skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne skupnosti v Avstriji, ki sooblikujejo kulturno in 
družbeno življenje v sosednjih državah, so sporočili z zunanjega ministrstva. 
Sosedski dialog Slovenija – Avstrija 2019/2020 je bil skupna pobuda Cerarja in prejšnje avstrijske zunanje 
ministrice Karin Kneissl. Z nizom dogodkov, posvečenih sodelovanju v kulturi, se bo odvijal skozi celo leto 
tako v Sloveniji kot v Avstriji. 
Zaključek dialoga na dan 100-letnice plebisicta 
Čez leto dni, ko se bo leto sosedskega dialoga zaključilo, bo ravno 100. obletnica koroškega plebiscita iz leta 
1920, kar je v svojem nagovoru v sredo izpostavil tudi Cerar. To bo po njegovih besedah priložnost, da 
zgodovinska bremena 20. stoletja postavimo v kontekst evropskih in globalnih vrednot sprave, sožitja in 
medsebojnega spoštovanja, na katerih temelji tudi prihodnost slovensko-avstrijskih odnosov. 
 

 
Slika: Zunanji minister RS Miro Cerar je v sredo s slavnostnim nagovorom v Festivalni dvorani Ljubljana 
odprl Leto sosedskega dialoga Slovenija – Avstrija 2019-2020. S projektom, ki se je sočasno začel tudi na 
Dunaju, želita državi graditi partnerstva, poglobiti medsebojno poznavanje in sodelovanje institucij ter 
prebivalcev in odpravljati stereotipe. Foto: Festivalna dvorana Ljubljana/fb  
 
V okviru leta sosedskega dialoga bosta izvajalca projektov, Slovenski kulturni center na Dunaju (SKICA) in 
Avstrijski kulturni forum v Ljubljani, bosta organizirala več kot 60 dogodkov, ki bodo povezali kulturne in 
akademske institucije, medije, šole in univerze v skupnih projektih na temo zgodovine, tradicije, okolja, 
športa, zaščite voda in alpskega prostora ter spodbujanja turizma. Projekt sledi tudi politikam EU, ki v 
ospredje postavljajo medkulturni dialog, kulturni turizem in dediščino, izpostavljajo na zunanjem 
ministrstvu. 
Tudi na Dunaju je bila sočano prireditev 
Dogodek se je sicer začel s sočasnima koncertoma v prestolnicah z glasbeniki obeh držav. V Ljubljani je 
nastopil avstrijski Jazz trio Wolfganga Seliga z gostoma Nino Strnad in Jakom Kopačem, na Dunaju pa 
slovenski kvartet saksofonov Ensemble 4Saxess z Gabrijelom Lipušem in Benjaminom Ziervoglom. 
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• Slovenska manjšina v Italiji zaskrbljena. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016559/  
Po potrditvi ustavnega zakona, ki občutno zmanjšuje število članov italijanskega parlamenta, pa tudi 
število predstavnikov Furlanije – Julijske krajine (FJK) v njem, je slovenska manjšina v Italiji zaskrbljena. 
Predsednik SSO Walter Bandelj je potrditev zakona označil za črn dan, senatorka Tatjana Rojc izpostavlja 
pomen novega volilnega zakona.  
 

 
Slika: Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Bandelj je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) 
poudaril, da je to „črn dan za slovensko narodno skupnost v Italiji“, saj z zmanjšanjem števila članov 
parlamenta s skoraj tisoč na 600 tudi narodna skupnost „izgublja možnost izvolitve“ v oba domova 
parlamenta, čeprav ji zaščitni zakon zagotavlja olajšan vstop v poslansko zbornico in senat. Foto: STA  
 
„Črn dan za Slovenke in Slovence v Italiji“ 
Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Bandelj je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) poudaril, da je 
to „črn dan za slovensko narodno skupnost v Italiji“, saj z zmanjšanjem števila članov parlamenta s skoraj 
tisoč na 600 tudi narodna skupnost „izgublja možnost izvolitve“ v oba domova parlamenta, čeprav ji zaščitni 
zakon zagotavlja olajšan vstop v poslansko zbornico in senat. Meni, da je sedaj ključna vloga Slovenije, da v 
bilateralnih pogajanjih z Italijo doseže zagotovitev predstavništva slovenske manjšine v obeh domovih 
parlamenta v Rimu v okviru nove volilne zakonodaje v Italiji. 
Bandelj, ki se je v sredp v Ljubljani udeležil seja sveta vlade za Slovence v zamejstvu, je dodal, da je tudi v 
pogovoru z zunanjim ministrom Mirom Cerarjem izpostavil, da je omenjeno „prvo nujno delo“ matične 
države. Govorila sta tudi načrtovanih obiskih Cerarja pri italijanskem kolegu Luigiju Di Maiu, do katerega naj 
bi prišlo kmalu, in predsedniku deželnega odbora FJK Massimilianu Fedrigi. Priložnost za slednje bo 22. 
oktobra, ko bo potekalo srečanje med predstavniki FJK in Slovenije, je dodal. 
Rojc: „Vse manj možnosti za slovenskega predstavnika“ 
Edina predstavnica slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu, senatorka iz vrst Demokratske 
stranke Tatjana Rojc je za STA izpostavila, da so razmere zelo zaskrbljujoče. „Zdaj gre zares, saj predstavlja 
ustavna reforma velik mejni kamen v dojemanju predstavništva, ne samo Slovencev, ampak teritorija 
nasploh“. Za FJK namreč pomeni, da se bo število predstavnikov dežele v spodnjem domu parlamenta v 
Rimu zmanjšalo s sedanjih 13 na osem, v senatu pa s sedem na štiri. To pomeni, „da bo vse manj možnosti, 
da bi stranke, ki bodo predlagale kandidatne liste že od naslednjih volitev dobile prostor za podporo 
slovenskega kandidata kot predstavnika slovenske narodne skupnosti“. 
 

 
Slika: Edina predstavnica slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu, senatorka iz vrst 
Demokratske stranke Tatjana Rojc je za STA izpostavila, da so razmere zelo zaskrbljujoče. Foto: 
primorski.eu  
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Izpostavila je pomen prizadevanj za zagotovitev slovenskega predstavnika v okviru novega volilnega zakona. 
Kot je povedala, je Demokratska stranka v torek z ostalimi vladnimi strankami (Gibanje pet zvezd, Svobodni 
in enakopravni) dosegla podpis dokumenta, v katerem se je vladna večina zavezala, da bo ustavno reformo 
podprla z novim volilnim zakonom. Ta dokument vsebuje tudi predstavništvo narodnih manjšin, ob 
slovenski še frankofonske in nemške. Poudarila je, da je z ustavno reformo slovenska narodna skupnost 
„najbolj na prepihu“, saj ima FJK zelo zmanjšano število predstavnikov. 
Pri volilnem zakonu je treba zelo vztrajati – pri tem ima popolno podporo Demokratske stranke – pri 
oblikovanju formule, kako udejanjiti 26. člen zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, ki določa, da je 
italijanska država dolžna olajšati zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu. Predvideva namreč, da 
volilni zakoni za volitve senata in poslanske zbornice vsebujejo določila, ki olajšajo izvolitev kandidatov, ki 
pripadajo slovenski manjšini. 
Veljala naj bi recipročnost s Slovenijo 
Naslanjajo se tudi na 6. člen ustave, ki zagotavlja zaščito manjšin v Italiji in mednarodne pogodbe glede te 
zaščite. Nimajo pa zagotovljenega ali vsaj olajšanega predstavništva v parlamentu na podlagi zakonodaje, je 
poudarila. Njihova želja bi bila, da bi veljala recipročnost s Slovenijo, tako da bi imeli tako kot italijanska 
narodna skupnost v Sloveniji zagotovljenega predstavnika v parlamentu, vendar italijanska zakonodaja tega 
ne predvideva. Zato bo treba oblikovati formulo, po kateri bo slovenska manjšina „zares lahko, seveda z 
lastno odgovornostjo, računala, da bo lahko imela svojega predstavnika v Rimu tudi v prihodnje“, je dejala. 
„Na potezu je slovenska diplomacija“ 
Pri tem je izpostavila tudi vlogo slovenske diplomacije, ki je dejavna že sedaj, tako slovenski veleposlanik, 
kot tudi generalni konzul v Trstu, ki jim vedno stojita ob strani, ter veliko vlogo predsednikov republike in 
vlade. V času vlade v Rimu, ki ne samo, da je bolj naklonjena, ampak tudi bolj dovzetna za vprašanje 
zastopanosti slovenske manjšine, je treba tako res paziti, da se bo ob pisanju volilnega zakona upoštevalo 
vso prejšnjo zakonodajo in zaščito slovenske manjšine, da bi našli rešitev, meni. Izpostavila je tudi, da mora 
biti v teh prizadevanjih glavni akter slovenska manjšina, ki mora poenotiti stališče. „Vsi moramo prevzeti 
odgovornost, kot jo bodo morali tudi volivci,“ je izpostavila. Slovenski predstavnik v parlamentu v Rimu je 
bil namreč doslej nekako zagotovljen, odslej pa tega ne bo več. 
Dejstvo je namreč, da predstavnik slovenske manjšine v Rimu predstavlja in zagovarja interese celotne 
manjšine, ne glede na ideološko pripadnost. „Zato je pomembno, da imamo svojega predstavnika v Rimu, 
ker predstavlja tisti element povezave med zahtevami in potrebami slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki 
so zelo različne v različnih pokrajinah, v Trstu, Gorici in na Videmskem“. Na drugi strani pa pomeni 
povezavo z najvišjimi državnimi institucijami. Pojasnila je še, da se bo razprava o novem volilnem zakonu 
naprej začela znotraj poslanskih skupin, splošna razprava pa naj bi se predvidoma začela v decembru, tako 
da časa ni več veliko. 

• Petim sodiščem grozi zaprtje. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016546/  
Že pred petimi leti je bila zaprtje nekaterih sodišč na Koroškem pereča tema. V izsledkih končnega 
poročila delovne skupine, ki jo je uredila nekdanja zvezna vlada in je imela cilj preveriti strukturne 
reforme pri sodiščih, pa ta med drugim priporoča zaprtje petih sodišč na Koroškem.  
 

 
Slika: Že pred petimi leti je bila zaprtje nekaterih sodišč na Koroškem pereča tema. V izsledkih končnega 
poročila delovne skupine, ki jo je uredila nekdanja zvezna vlada in je imela cilj preveriti strukturne 
reforme pri sodiščih, pa ta med drugim priporoča zaprtje petih sodišč na Koroškem. Foto: ORF 
 
Obstoj ekspertize potrdil tudi Lutschounig 
Med sodišči, ki jim preti zaprtje so sodišča v Pliberku, v Železni Kapli in v Borovljah, na katerih je slovenščina 
uradni jezik, nadalje pa tudi še sodišči v Šmohorju in Trgu, poroča časnik Kleine Zeitung, ki ob tem navaja, 
da je obstoj takšnega poročila potrdil tudi predsednik deželnega sodišča Bernd Lutschounig. 
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Potrebna je sprememba zakona 
Sicer pa da se bo s temo morala soočati naslednja zvezna vlada, je dejal Lutschounig in opozoril, da so 
dvojezična sodišča ustavnopravno zaščitena in bi morala temu primerno vlada zakon z dvotretjinsko večino 
preklicati. Ob tem pa je ugotovil, da bi v primeru zaprtja teh treh sodišč njihovo delo prevzeli okrajni sodišči 
v Celovcu in v Velikovcu. Vsekakor pa, da je delovna skupina priporočala v razpravo vključitev predstavnikov 
slovenske narodne skupnosti. 

• „Sodišča morajo postati dvojezična“. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016594/  
Od leta 2013 ministrstvo za pravospodje v prvi vrsti zaradi varčevalnih ukrepov postopno po vsej Avstriji 
zapira okrajna sodišča. V šestih zveznih deželah so že sklenjeni tozadevni dogovori. Na Koroškem je pogoj 
za morebitno zapiranje treh okrajnih sodišč Pliberk, Železna Kapla in Borovlje, razširitev dvojezičnega 
sodstva, poudarja Društvo slovenskih pravnikov na Koroškem.  
 

 
Slika: V Društvu slovenskih pravnikov napoved, ali načrt za zaprtje omenjenih treh dvojezičnih sodišč ne 
preseneča, saj ta tematika ni nova, ugotavlja predsednik društva, odvetnik Rudi Vouk. Foto: ORF 
 
Samo tri zvezne dežele še brez zavezujočih dogovorov 
Od 1. januarja 2013 ministrstvo za pravospodje v prvi vrsti zaradi varčevalnih ukrepov postopno po vsej 
Avstriji zapira okrajna sodišča. Istočasno ureja preostalo sodstvo v okoliših okrajnih sodišč na novo. Zvezne 
dežele Gradiščanska, Nižja in Gornja Avstrija, Salzburška, Štajerska in Predarlska so z Dunajem že sklenile 
tozadevne zavezujoče dogovore, preostale tri zvzene dežele naj bi sledile. 
Zaradi dvojezičnosti ima Koroška poseben status 
Koroški pripada zaradi zakonsko zagotovljene dvojezičnosti na treh okrajnih sodiščih še poseben status. 
Načrt ministrstva predvideva zaprtje petih okrajnih sodišč, med katerimi so dvojezična sodišča Pliberk, 
Železna Kapla in Borovlje. Zaenkrat, meni predsednik koroškega deželnega sodišča Bern Lutschounig, da se 
ne bo zgodilo nič, nova zvezna vlada pa da bo to tematiko gotovo obravnavala. 
Dvojezičnost v Celovcu, Beljaku in Velikovcu 
V Društvu slovenskih pravnikov napoved, ali načrt za zaprtje omenjenih treh dvojezičnih sodišč ne 
preseneča, saj ta tematika ni nova, ugotavlja predsednik društva, odvetnik Rudi Vouk. Tudi tozadevno 
mnenje slovenskih pravnikov ni novo in ga pozna medtem že kar nekaj pravosodnih ministrov zadnjih let 
poudarja Rudi Vouk, ki načeloma ni proti ukinitvi teh treh sodišč, prej pa mora biti zagotovljena razširitev 
dvojezičnega sodstva. 
Na načrt ministrstva o zapiranju okrajnih sodišč sta se odzvala tudi dva župana iz vrst Enotne liste (EL). 
Franc Jožef Smrtnik, župan Železne Kaple ugotavlja, da je vsako zaprtje udarec na podeželje in na življenjski 
prostor slovenske narodne skupnosti. Globaški župan Bernard Sadovnik zaprtju prav tako nasprotuje in 
poziva vlado, da najprej uredi dvojezičnost na okrajnih sodiščih v Beljaku in Celovcu, tu da država zamuja že 
desetletja. 

• Handke prejme Nobelovo nagrado. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016604/  
Pisatelj Peter Handke, rojen leta 1942 v Grebinju na Koroškem, je letošnji prejemnik Nobelove nagrade za 
literaturo. Za leto 2018 dobi nagrado poljska pisateljica Olga Tokarczuk, je še razglasila Kraljeva švedska 
akademija znanosti v četrtek.  
„Raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje“ 
Švedska akademijo je Handkeju namenila za njegovo „vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje 
obrobje in specifičnost človekove izkušnje“, je zapisala v utemeljitvi. 
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Slika: Pisatelj Peter Handke, rojen leta 1942 v Grebinju na Koroškem, je letošnji prejemnik Nobelove 
nagrade za literaturo. Foto: ORF  
 
Handke se je rodil 6. decembra 1942 v Grebinju. V letih 1961-65 je v Gradcu študiral pravo, vendar je študij 
opustil, ko je leta 1966 izdal romaneskni prvenec „Sršeni“. Odločil se je, da bo pisatelj. 
Leta 1966 je izjavil, da je sodobna književnost „opisno impotentna“ in v slogu, polnem nenavadnih obratov 
in razbijanja jezikovnih konvencij, začel v zgodnejših delih raziskovati možnosti novega izraza kot vezi med 
človekovim notranjim svetom in svetom, ki ga obdaja. 
Ustvaril je veliko število del v različnih žanrih in se po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših 
pisateljev v Evropi. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. Piše tudi 
aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je prevedel dela slovenskih 
pisateljev v nemščino. Dobil je več nagrad. Od leta 1990 živi v Franciji v Chavillu pri Parizu. 
Med njegovimi glavnimi deli so še romani „Vratarjev strah pri enajstmetrovki“, „Kratko pismo, dolgo slovo“, 
„Žalost onkraj sanj“, „Moje leto v nikogaršnjem zalivu“ ter drame „Zmerjanje občinstva“, „Kaspar“ in „Še 
vedno vihar“. 
Leta 2010 je Handke prejel Rizzijevo nagrado SPZ in ZSO, leta 2013 sta ga KKZ in NSKS odlikovala z 
Einspielerjevo nagrado. Handke je prvi avstrijski nobelov nagrajenec za literaturo po Elfriedi Jelinek, ki je to 
nagrado dobila leta 2004. 
Nagrada za leto 2018 Olgi Tokarczuk 
Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2018 je prejela poljska pisateljica Olga Tokarczuk. Nagrado ji je 
akademija dodelila za „narativno imaginacijo, ki z enciklopedično strastjo predstavlja prestopanje meja kot 
obliko življenja“. Olga Tokarczuk je bila leta 2013 v Sloveniji nagrajena z „Vilenico“, lani pa je prejela 
mednarodni Booker Prize za „Begune“. Pisateljica se je rodila leta 1962 v Sulechowu v Dolnji Šleziji. 
Švedska akademija je lani preložila razglasitev nagrade za literaturo zaradi spolnega škandala in domnevne 
kršitve pravil o navzkrižju interesov, ki sta povzročila globok razkol v tej ugledni instituciji. Po škandalu je 
akademija doživela prevetritev in je letos podelila kar dve Nobelovi nagradi za literaturo.  

• O proračunu za Slovence v zamejstvu. ORF, Celovec, 10.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016681/  
Komisija slovenskega državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je seznanila s 
predlogoma proračunov za leti 2020 in 2021. Za urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je predvidenih 
9,5 milijona evrov za leto 2020 in prav toliko za leto 2021.  
 

 
Slika: Minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Foto: ORF  
 
Minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je v predstavitvi predlogov izrazil 
zadovoljstvo z dodeljenimi sredstvi, ki se bodo prihodnje leto v primerjavi z letošnjim povečala za dobrih 
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deset odstotkov. Želje so po njegovih besedah večje od zmožnosti, bodo pa s temi sredstvi izvajali 
programe, ki so jih začrtali. Denar bo namenjen predvsem kulturi, civilni družbi, nevladnim organizacijam in 
programu Slovencev v zamejstvu in po svetu, je navedel Česnik. 
„Politični pritiski na slovensko skupnost v Italiji“ 
Na uradu geografsko večji poudarek dajejo zamejstvu, pri čemer pa ne zanemarjajo izseljencev po svetu, je 
povedal minister. Glede položaja slovenskih avtohtonih narodnih skupnosti v sosednjih državah je opozoril 
na politične pritiske na slovensko skupnost v Italiji, ki bo z zmanjšanjem števila poslancev v italijanskem 
parlamentu težko prišla do svojega zastopnika v Rimu. 
Spomnil je, da je Italija obljubila, da bo prihodnje leto ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu 
slovenski narodni skupnosti vrnila to poslopje. Italijanska stran je po njegovih besedah zagotovila, da bo 
zgradbo vrnila v takem stanju, da jo bodo lahko takoj uporabljali. Če ne bo tako, „bomo morali na uradu 
brskati po predalih in najti kakšen dodaten evro, da pomagamo dom usposobiti in narediti funkcionalen za 
slovensko skupnost“, je dejal minister. 
Avstrijske vlade doslej vedno „izredno skope“ 
Glede položaja slovenske narodne skupnosti v Avstriji je Česnik dejal, da bodo na Dunaju dobili novo vlado, 
kako se bo ta obnašala do manjšine, pa še ne vedo. So bile pa vlade do zdaj po njegovih besedah izredno 
skope pri dodeljevanju sredstev slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Podobno je 
tudi na Hrvaškem, Madžarska pa bo slovenski manjšini v Porabju dodelila več sredstev, saj si v Budimpešti 
želijo razvijati to območje. 
Člani komisije so v razpravi pozdravili dejstvo, da bo urad za Slovence v zamejstvu in po svetu v prihodnjih 
dveh letih dobil več sredstev, a so se hkrati zavzeli, da bi država za Slovence zunaj meja matične države 
namenila več denarja. 
Predlog opozicije za dodatna sredstva 
Opozicija je predlagala sklep, da bi v proračunih za prihodnji dve leti uradu za Slovence v zamejstvu in po 
svetu zagotovili dodatnih pet milijonov evrov za leto 2020 in deset milijonov za leto 2021. Predlog sklepa je 
bil zavrnjen s petimi glasovi proti štirim. Koalicijski poslanci so poudarjali, da je proračun zaprt in da bo 
možnost za zvišanje sredstev ob rebalansu. 
Poslanci so vlado tudi pozvali, naj stori več za to, da bi Slovenci dobili svoje zastopnike v parlamentih 
sosednjih držav, tako kot ju imata italijanska in madžarska manjšina v državnem zboru Repubike Slovenije. V 
opoziciji pa so se znova zavzeli tudi za zastopstvo Slovencev, ki živijo zunaj meja matične države, v 
slovenskem parlamentu. 
 
Primorski dnevnik, Trst 

• Costanza Frandolic. Dotok migrantov se veča, sprejemni centri so polni: Gorica – občina mora 
mladoletne tujce brez spremstva pošiljati v druge kraje. Primorski dnevnik, št. 235 (4. okt. 2019), 
str. 13 

• Silvij Tavčar. Odkrili bodo nagrobni spomenik Mariu Magajni: Dolina – prihodnjo soboto 12. 
oktobra. Primorski dnevnik, št. 235 (4. okt. 2019), str. 8 

• Katja Kralj. Glasbena matica skozi burna leta: Narodni dom – srečanje o zgodovini glasbene šole 
ob njeni zgodovini. Primorski dnevnik, št. 235 (4. okt. 2019), str. 6 

• (pv). Sprememba zakona za Slovence ni sporna: FJK – deželna vlada bi preoblikovala zaščitni zakon. 
Primorski dnevnik, št. 235 (4. okt. 2019), str. 3 

• Ilaria in Miran: nova preiskava: Rim – zavrnili prekinitev. Primorski dnevnik, št. 236 (5. okt. 2019), 
str. 2 

• (maj). Ko sta si Tito in Saragat prvič »podala roko prek Jadrana«: Beograd, Ljubljana – pred 50 leti 
obisk italijanskega predsednika republike v Jugoslaviji. Primorski dnevnik, št. 236 (5. okt. 2019), str. 
5 

• (bbr). Ob dvajsetletnici zakona 482 o poučevanju jezikov manjšin: dolina Fassa – seminar 
italijanskega ministrstva za izobraževanje. Primorski dnevnik, št. 236 (5. okt. 2019), str. 18 

• Sandor Tence. »Zgodovina v velikih dozah deluje kot strup«: Italija – pogovor z novim slovenskim 
veleposlanikom Tomažem Kunstljem. Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 9 



• Španija ne spoštuje mednarodnih listin o promociji in zaščiti manjšinskih jezikih: poročila 
manjšinske zveze ELEN Združenim narodom. Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 10 

• Slovenci – sto let potem: Spomenica 2010 – slovenski konsenz za ustavne pravice pred okroglo 
obletnico prebiscita (1. in 2. del). Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 11; Primorski 
dnevnik, št. 238 (8. okt. 2019), str. 18 

• (iž). Med naravo, zgodovino in legendo: Devin-Nabrežina – predstavili nov žepni vodnik po 
naravnih in kulturnih znanmenitostih. Primorski dnevnik, št. 238 (8. okt. 2019), str. 6 

• (cost). Zaradi težav z osebjem še brez dokončnega urnika: Gorica – na slovenski nižji srednji šoli 
Ivana Trinka. Primorski dnevnik, št. 238 (8. okt. 2019), str. 16 

• Marko Marinčič. Koliko je vredna demokracija?: krčenje parlamenta. »V najcenejšem sistemu bi bil 
na oblasti eden sam ...«. Primorski dnevnik, št. 239 (9. okt. 2019), str. 3 

• (pd). »Nelagodje« poleglo, Jarcu tudi podpora DS: FJK – imenovanja v nov Paritetni odbor za 
slovensko manjšino. Primorski dnevnik, št. 240 (10. okt. 2019), str. 3 

• Peter Verč. SKGZ in SSO Šarcu natresla predloge, skoraj vsi so skupni: Slovenija – vlada sprejela 
zamejce. Primorski dnevnik, št. 240 (10. okt. 2019), str. 3  

• Sandor Tence. Prizadevanja obsojena na propad: Italija – analiza ob zmanjšanju števila poslancev in 
senatorjev. Primorski dnevnik, št. 240 (10. okt. 2019), str. 3 

• Marko Marinčič. »Zakaj vraga imajo radi gospodarja?«: Italija – usedline fašizma v današnjem času. 
Primorski dnevnik, št. 240 (10. okt. 2019), str. 18 

• Katja Kralj. Glasbena matica skozi burna leta: Narodni dom – srečanje o zgodovini glasbene šole 
ob njeni zgodovini. Primorski dnevnik, št. 235 (4. okt. 2019), str. 6 

 

 
  



• Vlada FJK spreminja zaščitni zakon. Peter Verč. FJK. Primorski dnevnik, Trst, 4. okt. 2019  
K predlaganim dopolnilom je včeraj posvetovalna komisija dala soglasje 
https://www.primorski.eu/se/vlada-fjk-spreminja-zascitni-zakon-NN359924 
 

 
Slika: Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Deželna vlada namerava spremeniti zakon o zaščiti slovenske manjšine, za to pa je včeraj dobila soglasje 
Deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino, ki se je sestala v Vidmu. Med predlaganimi 
spremembami izstopa rešitev, po kateri se bodo tudi neslovenske organizacije ob Nadiži in Teru potegovala 
za sredstva iz poglavja rednega financiranja. 
Društva »jezikovnih variant« bodo lahko prejemala javno podporo za redno delovanje, vendar ne z 
ustanavljanjem ločenega registra. 
Zakonski predlog naj bi vlada poslala v deželni svet že ta mesec. 
 

• Zgodovina je lahko tudi strup. Sandor Tence. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 6. okt. 2019  
Intervju z novim slovenskim veleposlanikom v Rimu Tomažem Kunstljem 
https://www.primorski.eu/se/zgodovina-je-lahko-tudi-strup-XD360462  
 

 
Slika: Slovenski veleposlanik Tomaž Kunstelj in predsednik republike Sergio Mattarella. Foto: Francesco 
Ammendola/Urad predsednika republike  
 
Zgodovina v majhnih dozah je lahko zdravilna, v prevelikih pa pomeni lahko tudi strup, pravi novi slovenski 
veleposlanik v Italiji Tomaž Kunstelj v ekskluzivnem intervjuju, ki bo v nedeljo objavljen v Primorskem 
dnevniku. V dolgem pogovoru z izkušenim diplomatom teče beseda o aktualnih odnosih med Italijo in 
Slovenijo, mešanih patruljah na meji ter tudi o grožnjah nekaterih v Rimu in Furlaniji Julijski krajini, ki bi radi 
med Italijo in Slovenijo spet vzpostavili mejo ali celo fizične pregrade ter ovire. 
Kunstelj se je med nedavno predajo poverilnih pisem z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, ob 
navzočnosti novega zunanjega ministra Luigia Di Maia, pogovarjal tudi o položaju slovenske manjšine v 
Italiji. Slovenijo precej skrbi zmanjšanje števila parlamentarcev (poslanska zbornica bo o tem dokončno 
odločala v torek), ki bi znalo usodno vplivati na manjšino in na njenega predstavnika ali predstavnice v 
italijanskem parlamentu. 57-letni Kunstelj, ki je bil do sedaj veleposlanik pri Sv. Sedežu, je v Rimu 
nadomestil Bogdana Benka, ki se je upokojil. 
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• Mattarella seznanjen s težavo slovenske manjšine. Sandor Tence. Rim. Primorski dnevnik, Trst, 7. 
okt. 2019  

Novi slovenski veleposlanik Kunstelj opozoril Kvirinal na posledice zmanjšanja števila parlamentarcev 
https://www.primorski.eu/se/mattarella-seznanjen-s-tezavo-slovenske-manjsine-KC361862  
 
Italijanska poslanska zbornica bo danes sklenila obravnavo ustavnega zakona o zmanjšanju števila 
parlamentarcev, ki naj bi ga dokončno odobrila jutri. Zakon neposredno zanima tudi slovensko manjšino, ki 
bo po novem, če ne bo primernih varovalk, zelo težko spet izvolila svojega parlamentarnega predstavnika. 
O tem je tekla beseda na Kvirinalu, ko je novi slovenski veleposlanik v Italiji Tomaž Kunstelj predal poverilna 
pisma predsedniku Sergiu Mattarelli. Slednji je Kunstlju izrazil hvaležnost za izjemno lepo urejen status 
italijanske manjšine v Sloveniji. 
»Mattarelli sem izrazil pričakovanja Republike Slovenije in tudi Slovencev v Italiji, da bi italijanska politika 
našla formulo za udejanjanje določila v zaščitnem zakonu, ki govori o “olajšanem zastopstvu” predstavnikov 
slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. Zavedam se kompleksnosti tega vprašanja ter določil v 
italijanski ustavi, po drugi strani pa v zgledni ureditvi za italijansko manjšino v Sloveniji vidim politične 
spodbude, da bi se oblikovalo kreativno rešitev za Slovence v Italiji. Še zlasti ker se zdi, da se v bodoče ne bo 
mogoče zanašati na večdesetletno prakso, da se je eden od Slovencev v parlament prebil običajno na listi 
italijanske levice,« je za Primorski dnevnik povedal Kunstelj. 

• »Zgodovina v velikih dozah deluje kot strup«. Intervju: Tomaž Kunstelj. Pogovarjal se je Sandor 
Tence. Primorski dnevnik, Trst, leto 75, št. 237, 6.10.2019, str. 9 

Italija - Pogovor z novim slovenskim veleposlanikom Tomažem Kunstljem 
Rim - Tomaž Kunstelj je od letošnjega poletja novi slovenski veleposlanik v Italiji. Pred tem je Slovenijo 
zastopal v Vatikanu. Za krmilom veleposlaništva je nasledil Bogdana Benka, ki se je upokojil. 56- letni 
Kunstelj je od leta 1993 v službi na slovenskem zunanjem ministrstvu, kjer je bil med drugim generalni 
sekretar, vodja ministrovega kabineta in šef diplomatskega protokola. Bil je tudi veleposlanik v Kanadi in 
odpravnik diplomatskih poslov v Argentini. Skratka, izkušen diplomat, ki je prijazno pristal na intervju za 
Primorski dnevnik. 
 
Kako ste doživeli »preskok« od veleposlaništva pri Sv. Sedežu na veleposlaništvo v Italiji? 
Prehod med veleposlaništvoma je bil na moč enostaven, saj sem 31. julija v večernih urah zaključil delo pri 
Sv. Sedežu in 1. avgusta začel na veleposlaništvu Republike Slovenije v Italiji. Seveda so vsebinske razlike med 
delom na veleposlaništvih, a gre vendarle za komplementarnost, saj se nekatere vsebine povezujejo, druge 
dopolnjujejo, nekatere pa so specifične za vsako diplomatsko predstavništvo. 
Kakšne so posebnosti obeh veleposlaništev? 
Veleposlaništvo v Italiji poleg te države diplomatsko pokriva tudi San Marino, Malto, Tunizijo, FAO in WFP 
(Svetovni program za hrano). Veleposlaništvo pri Sv. Sedežu pa je po moji oceni, predvsem zaradi pokrivanja 
zelo širokega spektra vsebin - od človekovih pravic, mirovnih procesov, razvojne pomoči, migracij, posledic 
podnebnih sprememb itd. - bilateralno veleposlaništvo, ki se ukvarja z največjim številom multilateralnih 
vsebin. 
Večkrat je slišati ugotovitev, da je Slovenija v Italiji premalo poznana oz. razpoznavna. Soglašate s to 
oceno? 
Težko bi se povsem strinjal s tako ugotovitvijo. 
Zakaj ne? 
Ker večina statističnih podatkov kaže na to, da je Slovenija zelo priljubljena destinacija za italijanske turiste. 
Po številu prenočitev so drugi v Sloveniji, prav tako Italijani npr. postajajo vedno bolj pogosti obiskovalci 
Ljubljane in ne zgolj tradicionalnih slovenskih turističnih biserov, kot so Piran, Bled, Postojnska jama ali dolina 
Soče. Po drugi strani pa imamo velik obseg gospodarske izmenjave med državama. 
In kakšna je ta gospodarska izmenjava? 
Izmenjava v višini skoraj 9 milijard evrov dokazuje, da je sodelovanje med državama izjemno globoko in ima 
kot posledico veliko število kakovostnih delovnih mest. Se pa lahko strinjam, da je konkurenca na italijanskem 
trgu huda, zato Slovenija nikakor ne sme zaspati na trenutno visokih kazalnikih menjave z Italijo, ampak iskati 
nove niše. Še zlasti gredo prizadevanja naše države v smeri »zeleno, zdravo, aktivno«. 
Kako ocenjujete trenutne odnose med Italijo in Slovenijo? 

https://www.primorski.eu/se/mattarella-seznanjen-s-tezavo-slovenske-manjsine-KC361862


Odnosi med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko so tradicionalno dobri in stiki med najvišjimi 
predstavniki pogosti. Žal pa notranjepolitične turbulence vsakokrat že predvidena srečanja in sestanke 
zamaknejo za nekaj mesecev, v primeru temeljitejše spremembe v italijanski administraciji pa še za dalj časa. 
Večina najvišjih predstavnikov se sicer redno srečuje tudi na sestankih v okviru EU, tako da so tudi ti sestanki 
velikokrat izkoriščeni za kratka bilateralna srečanja, kjer sogovorniki lahko obravnavajo najbolj aktualna dvo-
stranska vprašanja ali morebitne zaplete na posameznih področjih. 
Kako to, da se koordinacijski odbor ministrov Italije in Slovenije že toliko časa ne sestaja? 
Koordinacijski odbor ministrov, organizator srečanja je tokrat Italija, je bil napovedan za letošnjo jesen. Po 
zamenjavi vlade v Italiji bo prišlo do zamika tega srečanja in po prvih pogovorih s sogovorniki v italijanskem 
zunanjem ministrstvu pričakujem, da bo do koordinacijskega odbora ministrov prišlo predvidoma v prvih me-
secih prihodnjega leta. Pomembno je, da tako slovenska kot tudi italijanska stran ta format srečanj na 
visokem nivoju ocenjujeta za zelo produktiven in tudi zelo konkreten, saj se v okviru različnih omizij 
obravnavajo vsa področja dvostranskega sodelovanja. 
Slovenski in italijanski policisti skupaj patruljirajo nekatera mejna področja, vseeno pa je z italijanske strani 
in tudi s strani vidnih predstavnikov Dežele FJK večkrat slišati željo ne samo po vzpostavitvi mejnih kontrol, 
a celo fizičnih mejnih pregrad. Kaj menite o tem? 
Po mojih informacijah obe notranji ministrstvi pozitivno ocenjujeta delovanje skupnih patrulj. Posamezna 
stališča na deželnem ali občinskem nivoju je po eni strani mogoče pripisati včasih kakšni konkretni neprijetni 
izkušnji z ilegalnimi migranti, pogosto pa so tudi kot posledica medijskih »pro« in »contro« kampanj ter 
političnih stališč političnih strank. O tej vsebini se sicer dogovarjajo notranja ministra in pristojni organi obeh 
držav, so pa stališča državnih organov seveda do neke mere vedno lahko povezana s stališči lokalne politike. 
V EU naj ne bi bile več pomembne meje med državama, temveč t.i schengenska meja. Kako gledate na to 
vprašanje? 
Po moji oceni je ključnega pomena kontrola zunanje schengenske meje, ne pa zapora notranjih meja med 
schengenskimi državami. Tudi na to temo je bil zelo konkreten italijanski zunanji minister Luigi Di Maio, ki je 
dejal, da zadnje srečanje na Malti v zvezi z obravnavanjem migrantov oz. bolj natančno ilegalnih prebežnikov 
pomeni korak v pravo smer, kar pa nikakor še ni rešitev problema. Po njegovem mnenju je potrebno zaustaviti 
odhode ilegalnih prebežnikov v smeri Evrope in realizirati vračanje tistih, ki niso upravičeni do mednarodne 
zaščite. 
Kljub napredkom in spravnim korakom (npr. tržaško srečanje predsednikov Italije, Slovenije in Hrvaške) 
imamo vtis, da zgodovina tako ali drugače še bremeni odnose med državama. Primer je letošnja spominska 
prireditev na fojbi pri Bazovici. Je tako? 
Že kar nekaj desetletij se ukvarjam z delom za našo državo, tudi z njenim odnosom do sosednjih in drugih 
držav. V tem času se mi je izoblikovalo prepričanje, da zgodovine ni mogoče spreminjati, saj so dejstva 
neizprosna, a ljudje se običajno vedno bojujemo za to, ali je naša interpretacija zgodovine (edina) prava. Ne 
glede na osebni pogled na zgodovinska dejstva je zgodovina zato lahko vedno dobra učiteljica - tudi v smislu 
dialoga in sprejemanja različnih pogledov ter interpretacije posameznih dogodkov ali pojavov. 
Zelo pogosto pa smo priča zlorabi zgodovine v politične namene. Kaj pravite na to? 
V pravih dozah je zgodovina zdravilo za travme preteklosti in lahko zelo pomaga pri oblikovanju vključujoče 
družbe za sobivanje v naslednjih generacijah. Ko pa pride do zlorabe zgodovine zaradi specifičnih, predvsem 
političnih interesov in začne nastopati v »velikih dozah«, pa deluje kot strup. 
In kje vidite rešitve? 
Osebno gledam zelo pozitivno na skupno poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki so 
ga že pred leti pripravili slovenski in italijanski zgodovinarji. S tem so naredili pomemben korak v smer, da 
tragičnih zgodovinskih zablod ne bi ponavljali v naslednjih generacijah ter znali bi iz zgodovinskih izkušenj 
črpati spodbude in motive za konstruktivno sobivanje na tem izjemno dinamičnem ter lepem prostoru, kjer 
se prepletata romanski in slovanski svet. Vsi, ki imamo kakršnekoli javne službe, smo - v Italiji in Sloveniji - po 
mojem mnenju poklicani, da zgodovine ne uporabljamo za netenje sovraštva do drugih in drugačnih, ampak 
da jo, četudi je pri marsikomu pustila globoke brazgotine, uporabimo za dialog, medsebojno razumevanje in 
vzajemno koristno sodelovanje. 
Slovenska manjšina v Italiji je ključni element v odnosih med Italijo in Slovenijo, kar velja tudi za italijansko 
manjšino v Sloveniji. Koliko poznate stvarnost Slovencev v Italiji? 
Slovence v Italiji sem začel malo bolj intenzivno spoznavati nekje okrog leta 1984. V teh desetletjih, še zlasti 
v izjemno dinamičnem obdobju slovenske demokratizacije ter nastanka samostojne Republike Slovenije, je 



to bil tudi del mojih poklicnih dolžnosti v kabinetu predsednika slovenske vlade. Strinjam se, daje slovenska 
manjšina v Italiji izjemno pomemben element v odnosu med državama, podobno kot je za Italijo pomembna 
tudi italijanska manjšina v Sloveniji. Ne glede na številne stike, ki sem si jih že ustvaril med Slovenci v Italiji, 
ter veliko število različnih gradiv in pisnih dokumentov v zvezi s slovensko manjšino v Italiji se zavedam, da je 
realnost slovenskega življenja izjemno kompleksna, zato sem še zelo daleč od tega, da bi si upal reči, da vas 
zelo dobro poznam ali da večinoma že vse vem. 
Kakšne načrte imate na tem področju? 
Prizadeval si bom, da vas bom v naslednjih letih dobro spoznal, in bom zato skušal obiskati kar največ 
slovenskih dogodkov na Tržaškem, Goriškem in Videmskem vse tja do Rezije. Le tako bom lahko razumel vašo 
stvarnost in tudi pri italijanskih sogovornikih v Trstu ali Rimu ter na različnih nivojih v Ljubljani argumentirano 
podpiral prizadevanja slovenske narodne skupnosti v Italiji. 
Italijanski parlament je na tem (sklepna obravnava v poslanski zbornici se bo začela jutri), da zmanjša 
število parlamentarcev, kar bo, če ne bo ustreznih varovalk, močno prizadelo slovensko manjšino, ki tvega 
izgubo svojega predstavnika v Rimu. Kako pa gledate na ta problem? 
Ko sva se te teme dotaknila s predsednikom Sergiom Mattarello ob predaji poverilnih pisem v začetku 
septembra - pogovoru je prisostvoval tudi novoimenovani zunanji minister Luigi Di Maio, je italijanski 
predsednik izrazil hvaležnost za izjemno lepo urejen status italijanske manjšine v Sloveniji. 
In kaj ste vi rekli predsedniku Mattarelli? 
Izrazil se mu pričakovanja Republike Slovenije in tudi Slovencev v Italiji, da bi italijanska politika našla formulo 
za udejanjanje določila v zaščitnem zakonu, ki govori o »olajšanem zastopstvu« predstavnikov slovenske 
manjšine v italijanskem parlamentu. Zavedam se kompleksnosti tega vprašanja in določil v italijanski ustavi, 
po drugi strani pa v zgledni ureditvi za italijansko manjšino v Sloveniji vidim politične spodbude, da bi se 
oblikovala kreativna rešitev za Slovence v Italiji. Še zlasti, ker zdi se, da se v bodoče ne bo mogoče zanašati 
na več desetletno prakso, da se je eden od Slovencev v italijanski parlament prebil običajno na listi italijanske 
levice. 

• Španija ne spoštuje mednarodnih listin o promociji in zaščiti manjšinskih jezikih: poročila 
manjšinske zveze ELEN Združenim narodom. Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 10 

 

 
  



 

• V Bretaniji z novim šolskim letom več dvojezičnih šol: poročila manjšinske zveze ELEN Združenim 
narodom. Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 10 

 

 



• V Walesu delodajalci omejujejo rabo jezika v odnosih z gosti : poročila manjšinske zveze ELEN 
Združenim narodom. Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 10 

 

 
 
 

• Livonščina, jezik, ki je vstal od mrtvih: poročila manjšinske zveze ELEN Združenim narodom. 
Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 10 

 

 



• Slovenci – sto let potem: Spomenica 2010 – slovenski konsenz za ustavne pravice pred okroglo 
obletnico prebiscita (1. in 2. del). Primorski dnevnik, št. 237 (6. okt. 2019), str. 11; Primorski 
dnevnik, št. 238 (8. okt. 2019), str. 18 

 
SPOMENICA 2020 - Slovenski konsenz za ustavne pravice pred okroglo obletnico plebiscita (1. del) 
Slovenci - sto let potem. Primorski dnevnik, Trst, 6.10.2019, št. 237, leto 75, str. 11 
S spomenico tudi poziv, toda odgovora sta bila le dva. 
Iniciativa SKUP - Slovenski konsenz za ustavne pravne pravice, je nastala ob bližajoči se stoti obletnici 
Koroškega plebiscita, da bi sto let po dogodku zarisala kritično oceno in ustvarila zavest za ukrepe, ki so po 
njenem prepričanju potrebni, da se prepreči izginotje slovenske narodne skupnosti. SKUP poudarja, da 
bilanca ni pozitivna - kljub izboljšani klimi do narodne skupnosti ne saj manjkata politična zavest in 
politična volja za nujno potrebne ukrepe. Zato je SKUP izdelala »Spomenico 2020« in jo razposlala tudi 
zveznim strankam, ki so bile do preteklega tedna v volilnem boju. Spomenico so pospremili s pozivom 
poslankam in poslancem, »ki bodo izvoljeni 29. septembra 2019, bodo najverjetneje tudi 10. oktobra 2020, 
torej ob 100-letnici koroškega plebiscita, sestavljali parlament Republike Avstrije in bodo kot zakonodajalci 
pristojni tudi za ukrepe na področju narodnostne politike«, naj se odzovejo. Prejeli so le dva odgovora s 
podporo spomenici: Zelenih in kandidatov združenja Alternativne liste, KPA Plus, Levica in neodvisni«, Iva 
Hajnala in Patricka Wriessniga.  
 

 
Slika: Spomenik plebiscitu v Celovcu. Foto: Arhiv 
 
 

1. Uvod.  
Eno stoletje je minilo, odkar smo koroški Slovenci manjšina. To smo postali z razpadom Avstro-Ogrske in 
ustanovitvijo države Slovencev, Hrvatov in Srbov leta 1918. Naš manjšinski status je bil potrjen z mirovno 
pogodbo iz Saint Germaina, v kateri so tudi prvič bile zapisane manjšinske pravice, vendar se takrat še ni 
vedelo, ali se ta določila tičejo samo majhnega dela naše narodne skupnosti ali nas vseh. Dokončno pa smo 
postali današnja manjšina koroških Slovencev s plebiscitom 10.10.1920. 
Pred tem plebiscitom je politika slovesno obljubljala, da bosta Republika Avstrija in Dežela Koroška 
enakopravna domovina nemško- in slovensko govorečim državljanom in sodeželanom. Provizorična koroška 
Deželna skupščina je pred plebiscitom sprejela naslednjo izjavo: 
»Sie erklart daher im Bewusstsein der verantwortungsvollen Stunde namens der von ihr vertretenen 
Bevolkerung, dass sie den slowenischen Landsleuten ihre sprachliche und nationale Eigenart jetzt und alle 
Zeit wahren will und dass sie deren geistigem und wirtschaftlichem Aufblühen dieselbe Führsorge 
angedeihen lassen wird, wie den deutschen Bewohnern des Landes. Eine genaue Ausarbeitung dieser 
Grundsatze wird nach durchgefuhrter Wiedervereinigung mit den Vertretem der Kamtner Slowenen 
vereinbart werden.« 



Po 100 letih velja oceniti, koliko od teh obljub je ostalo. V Prvi Republiki je nastal mit o plebiscitu, ki naj bi bil 
zmaga nemštva nad slovenstvom, nacistično obdobje pa je prineslo poskus popolnega uničenja koroških 
Slovencev. Osvoboditev izpod nacionalsocializma in fašizma je omogočila nov začetek, člen 7 Avstrijske 
državne pogodbe pa naj bi bil pravni okvir za to novo, enakopravno sožitje. Vendar tudi ta poskus ni uspel. 
Dvojezično šolstvo za vse, ki naj bi bilo temelj novega sožitja, kjer ni treba spraševati, kdo razume kateri jezik, 
je bilo hitro po podpisu Državne pogodbe odpravljeno. Dvojezični napisi so bili podrti v Ortstafelsturmu. Z 
Zakonom o narodnih skupinah je bila sprejeta zakonodaja, ki ni služila uresničevanju določil člena 7, temveč 
ravno nasprotno preprečevanju njegove uveljavitve. 
Pristop Avstrije k EU, ki je pomenil tudi ponoven in še močnejši poudarek kraljevine prava in zlasti spoštovanja 
manjšinskih pravic, ter že nekaj let kasneje tudi pristop Slovenije k EU, sta pomenila novo upanje za 
uveljavitev manjšinskih pravic, tudi pravic koroških Slovencev. V evropskem okviru in v Evropi brez meja te 
pravice tudi ne bi smele več biti odvisne od preštevanja dnevnopolitičnega drobiža. 
Žal se tudi ti upi niso uresničili. Še več: ne samo v Avstriji, po vsej Evropi spet dviguje glavo nacionalizem. V 
Avstriji je desnemu ekstremizmu uspelo postati sestavni del vlade. Prvič v zgodovini Druge Republike so tudi 
najuglednejši pravniki večinskega naroda govorih o nevarnem razvoju, ki ogroža jedro človekovih pravic. 
Toda tudi manjšinke pravice so človekove pravice. Mi kot manjšina smo napadov in izpodkopavanja naših 
pravic žal že dolgo navajeni. V času, ko se načenjajo tudi ustavne pravice večine, ko se spet postavljajo meje, 
ko se postavljajo pod vprašaj socialne pravice navadnih ljudi in najosnovnejše pravice tistih, ki iščejo pomoč, 
se nam zdi tudi potrebno spet opozoriti na manjšinske pravice. Prepričani smo, da ni slučajno, da so tisti, ki 
nasprotujejo uresničevanju manjšinskih pravic, tudi tisti, ki ogrožajo ustavne pravice drugih skupin 
prebivalstva. 
Stalni pritisk na politične predstavnike koroških Slovencev je skrbel za to, da so deloma postajah pohlevni in 
strahopetni. Ob stoletnici našega obstoja kot manjšina zahtevamo, da spet vzpostavimo slovenski konsenz o 
naših ustavnih pravicah, ki ga, kljub vsem težavam, skupno zastopamo na-sproti odgovornim naše države. 

2. Izobraževanje 
Avstrijska državna pogodba koroškim Slovencem zagotavlja pravico do osnovnega pouka v materinščini in do 
ustreznega števila lastnih srednjih šol. Ko je bila sprejeta Državna pogodba, je bilo na dvojezičnem ozemlju 
Koroške predvideno dvojezično šolstvo za vse, kot uresničitev obveznosti Državne pogodbe pa je bila leta 
1957 ustanovljena Slovenska gimnazija. 

- Dvojezično šolstvo za vse je bilo odpravljeno in namesto njega uveden sistem prijav k dvojezičnemu 
pouku. Ta sistem je prvotno, v povezavi z družbenim pritiskom na slovensko govoreče družine, služil asimilaciji 
slovensko govorečih otrok. Danes je spet skoraj polovica otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku, vendar 
velika večina prihaja v šolo brez znanja slovenščine, pridobljeno znanje pa se po koncu ljudske šole spet izgubi, 
ker se dvojezična šolska kariera ne nadaljuje tudi na sekundarni stopnji.  
 - Šolski sistem se je v desetletjih od Avstrijska državne pogodbe, ustrezno potrebam časa, temeljito 
spremenil. Temu ustrezno je potrebno prilagoditi tudi dvojezično šolstvo: 
OTROŠKI VRTCI: odkar je obisk otroškega vrtca v zadnjem letu oz. zadnjih dveh letih pred vstopom v šolo 
postal obvezen, je treba tudi otroške vrtce pojmovati kot del osnovnega šolstva. Temu ustrezno imamo 
koroški Slovenci pravico do dvojezične vzgoje v otroških vrtcih. Ta pravica ni zagotovljena na vsem 
dvojezičnem ozemlju. Ob upoštevanju obstoječih zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev je potrebno 
ustvariti zakonsko zagotovljeno možnost, da ima vsak otrok na dvojezičnem ozemlju možnost, da dobi 
dvojezično vzgojo. 
LJUDSKA ŠOLA: znanstvene raziskave in poročila učiteljev jasno dokazujejo, da so rezultati dvojezičnega 
učenja nesorazmerno boljši, če so v razredu vsi otroci prijavljeni k dvojezičnemu pouku in je zato možno 
poučevati izmenjaje dnevno ali tedensko v slovenskem ali nemškem jeziku. Medtem je približno polovica 
otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku. Iz pedagoških razlogov in v splošno korist je treba zahtevati, da se 
obrne doslejšnje načelo prijav k dvojezičnemu pouku. Ker je rezultat jezikovega pouka boljši, ker je v interesu 
dežele in dobrega sosedstva, ker gospodarstvo potrebuje jezikovno izobražene ljudi in ker to veleva 
spoštovanje do dvojezičnega značaja naše dežele, naj bi bilo načelo, da se vsi otroci učijo obeh jezikov. Če so 
zaželene posebne šolske oblike z enojezičnim poukom, naj bodo možne pod enakimi pogoji kot druge 
posebne šolske oblike. 
CELODNEVNA ŠOLA OZ. POPOLDANSKA OSKRBA: tudi na podeželju se vedno bolj uveljavljajo celodnevne 
šolske oblike oz. vsaj popoldanska pedagoška oskrba šoloobveznih otrok in pedagogika prostega časa. Načelo 



pravice do dvojezičnega pouka mora veljati tudi za vse te šolske oblike pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
redno šolstvo. 
SEKUNDARNA STOPNJA: po doslejšnjem sistemu je dvojezična šolska kariera v večini primerov po koncu 
ljudske šole končana. To je potrata vloženega truda ter velikanska škoda za vsakega posameznika in za deželo 
kot tako. Potrebno je nadaljevati z dvojezičnim šolstvom do konca šolanja, ker se šele tako utrdi in dejansko 
usposobi pridobljeno jezikovno znanje. 
KMETIJSKE ŠOLE, 9. LETNIK: šolska obveznost ni končana z zaključkom sekundarne stopnje. Za deveto šolsko 
stopnjo, za kmetijske šole in tudi za poklicne šole pa ni predvidena nobena ponudba pouka v slovenščini. 
Potrebno je urediti možnost slovenskega pouka na vseh šolskih stopnjah do konca šolske obveznosti. 
UNIVERZA: na Koroškem mora ostati trajno zagotovljena možnost študija slavistike kot pogoj za 
izobraževanje potrebnega kadra za dvojezični pouk in za znanstveno ukvarjanje s slovenščino. 
KVALIFIKACIJE: na področju elementarne pedagogike in pedagogike prostega časa je potrebno ustvariti 
priznan kurikulum izobraževanja na mednarodno primerljivi stopnji. Pri zaposlitvah mora biti ustrezno znanje 
pogoj za zaposlitev. 
RAVNATELJI: zagotovljeno mora biti, da so ravnatelji na dvojezičnih šolah dvojezično kvalificirani, ker brez te 
kvalifikacije ne morejo ustrezno opravljati svoje naloge vodenja dvojezične šole. V kolikor pride do uvedbe 
skupnega vodenja večjega števila šol oz. podružničnih šol, mora ta pogoj veljati za vse, ki vodijo posamezne 
enote. 

3. Uradni jezik 
Avstrijska državna pogodba koroškim Slovencem daje ustavnopravno zajamčeno pravico, da bo v sodnih in 
upravnih okrajih s slovenskim ali mešanim prebivalstvom poleg nemščine tudi slovenščina uradni jezik. 
Ustavno sodišče je leta 2000 odločilo, da je potrebno slovenščino pripustiti kot uradni jezik tam, kjer je 10% 
slovenskega prebivalstva. Leto kasneje je Ustavno sodišče odločilo, da kot upravni okraji ne štejejo samo 
občine ali bivše občine, temveč tudi posamezne vasi. Veljavnostno območje glede dvojezičnega uradnega 
jezika in dvojezične topografije je po besedilu Avstrijske državne pogodbe isto. 
Kar naj bi bila enotna ureditev dvojezičnega uradnega jezika na dvojezičnem ozemlju Koroške, je v resnici 
nepregledna razkosanost različnih ureditev. V nekaterih občinah občani smejo slovenščino uporabljati pred 
sodiščem, ne pa pred občinskim uradom, npr. Galicija - in obratno, v nekaterih občinah imajo občani 
dvojezični občinski urad, dvojezične napise, pred sodiščem pa zanje slovenščina ne velja - npr. Bilčovs. So 
občine, ki nimajo niti dvojezične šole, kaj šele dvojezičnih napisov, pred Okrajnim glavarstvom pa smejo 
uporabljati slovenščino - npr. Štalenska gora - in občine, kjer imajo nekateri kraji dvojezične napise in velja 
dvojezično šolstvo, slovenskega uradnega jezika pred Okrajnim glavarstvom pa ni - npr. bivša občina Brdo v 
občini Šmohor-Preseško jezero. Pred Okrajnim glavarstvom v Velikovcu se sme uporabljati slovenščino, pri 
Zavodu za zaposlovanje, pri Bolniški blagajni ali pri Kmetijski zbornici v istem mestu pa ne. Društvo, ki ima 
svoj sedež pri Gospe sveti (Maria Saal) ali celo v Perji vasi (Ferndorf) lahko pri društveni oblasti svoja pravila 
vloži v slovenščini - osrednje organizacije koroških Slovencev s sedežem v Celovcu tega ne morejo. Ob 
upoštevanju možnosti izobraževanja in dvojezične topografije imamo nič manj kot 24 različnih kategorij 
koroških Slovencev, kar se tiče njihovih pravic. 
Zakonodajalec je leta 2011 zmedo še povečal s tem, da je uvedel dodatno kategorijo občin, kjer smejo 
uporabljati slovenščino pred občinskim uradom samo prebivalci določenih vasi, drugi pa ne. S tem je 
zakonodajalec prizadetim občanom v občinah Dobrla vas in Škocjan vzel pravice, ki so jih že imeli in ki sta jih 
je pred tem tudi že potrdila tako Ustavno, kot tudi Upravno sodišče. 
V praksi so precejšnje težave pri uporabi slovenščine kot uradni jezik tudi tam, kjer je to dovoljeno - ker 
manjka uradnikov, ki bi znali slovensko, ker ni na razpolago ustreznih dvojezičnih obrazcev ali se jih uradi ne 
poslužujejo, ker možnost uporabljanja slovenščine ni enakopravno na voljo vsem, temveč jo je treba vsakič 
posebej predlagati. Nepregledno in v veliki meri diskriminatorno ureditev je treba v celoti obnoviti. 
TERITORIALNO VELJAVNOSTNO OBMOČJE: Kot prvi korak je treba takoj odstraniti diskriminacijo posameznih 
občanov v občinah Dobrla vas in Škocjan ter predvideti slovenščino kot uradni jezik tudi v občini Galicija, kjer 
je slovenščina že sedaj priznana kot sodni jezik, ne pa kot uradni jezik pred občino. 
V drugem koraku naj se slovenščina dopusti kot uradni jezik tudi v vseh tistih občinah, ki so pri zadnjem 
ljudskem štetju, ko se je spraševalo po jeziku, leta 2001, imele višji delež, kot tista občina z najnižjim deležem 
slovenskega prebivalstva, kjer je slovenščina pripuščena kot uradni jezik (to je bila občina Žrelec s 4,2 % 
slovenskega prebivalstva). Če se slovenščina dopusti kot uradni jezik v občinah, ki so imele pri ljudskem štetju 
leta 2001 nad 5 % slovenskega prebivalstva, bi bilo potrebno dodatno to možnost dati tudi v občinah Hodiše, 



Kotmara vas, Škofiče, Bistrica na Zilji, Bekštanj, Straja vas in Djekše. 5 % je mednarodno primerljiv prag dobre 
prakse. Za ostale dele dvojezičnega ozemlja naj se vsaj uvede možnost pismenega uradovanja v slovenščini, 
saj je možno vloge tudi zbirati in obravnavati centralno, kot občine tudi sicer preko občinskih meja sodelujejo 
na mnogih področjih in vzdržujejo skupne enote. 
(Nadaljevanje) 
 
SPOMENICA 2020 - Slovenski konsenz za ustavne pravice pred okroglo obletnico plebiscita (2. del) 
Slovenci - sto let potem. Primorski dnevnik, Trst, 8.10.2019, št. 238, leto 75, str. 18 
Kritični obračun naj spodbudi ukrepanje 
Iniciativa SKUP - Slovenski konsenz za ustavne pravne pravice - je na-stala ob bližajoči se stoti obletnici 
Koroškega plebiscita, da bi sto let po dogodku zarisala kritično oceno in ustvarila zavest za ukrepe, ki so po 
njenem prepričanju potrebni, da se prepreči izginotje slovenske narodne skupnosti. SKUP opozarja, da 
bilanca ni pozitivna - kljub izboljšani klimi do narodne skupnosti -, saj manjkata politična zavest in politična 
volja za nujno potrebne ukrepe. Zato je SKUP izdelala »Spomenico 2020« in jo razposlala tudi zveznim 
strankam, ki so bile do nedavnega v volilnem boju. Prvi del spomenice smo objavili v nedeljskem 
Primorskem dnevniku. 
 

 
Slika: Ureditev topografije je krivična, ker v škodo manjšine upošteva asimilacijo, ki se je zgodila zaradi 
neuresničevanja določil. Foto: Arhiv 
 
STVARNO VELJAVNOSTNO OBMOČJE: ni nobenega razloga, zakaj naj bi bila slovenščina uradni jezik samo 
pred upravnimi organi zveze in dežele, ne pa tudi v stanovskih zastopstvih in pri samoupravnih organih na 
socialnem področju. 
SODNI JEZIK: slovenščina je še vedno pripuščena kot sodni jezik samo pred Okrajnimi sodišči v Pliberku, 
Železni Kapli in Borovljah. To možnost je treba razširiti na Okrajna sodišča v Velikovcu, Celovcu in Beljaku, ker 
sicer velik del slovenske manjšine nima dostopa do sodišč v lastnem jeziku. Pred Deželnim sodiščem v Celovcu 
je potrebno zagotoviti možnost rabe slovenščine za vse. 
OBRAZCI IN JAVNA KOMUNIKACIJA: obrazci naj bodo enakovredno na voljo v obeh jezikih, predvsem tudi na 
spletu. Javna komunikacija naj se enakovredno izvaja v obeh jezikih. Glede tega je v Evropi vrsta primerov 
dobrih praks. 
IZKAZNICE IN STANOVSKI DOKUMENTI: na željo je treba omogočiti izdajo izkaznic z vpisi v obeh jezikih in 
dvojezično izdajanje stanovskih dokumentov - tudi glede tega so v naši soseščini primeri dobrih praks. 
NAPISI: pri uradih, ki so dvojezični, naj bo to razvidno tudi navzven, kot npr. že sedaj pri Okrajnih sodiščih. Ta 
vzor naj upoštevajo tudi upravni uradi. 
KADROVANJE: praksa kaže, da slovenščina kot uradni jezik najbolje funkcionira tam, kjer je na razpolago 
osebje, ki obvlada slovenščino. Postopoma je treba zagotoviti, da je pri vseh uradih, ki pridejo v poštev, na 
razpolago tudi osebje z znanjem slovenščine - na to naj bi morali uradi tudi ustrezno opozoriti. Na področju 
sodstva je potrebno zagotoviti zadostno število sodnikov in drugih sodnih sodelavcev z znanjem slovenščine. 
UREDITEV ZA GLAVNO MESTO CELOVEC: potrebno je upoštevati, da je Celovec tudi za koroške Slovence 
glavno mesto dežele, tako da imajo vse centralne ustanove slovenske manjšine na Koroškem svoj sedež v 
Celovcu. To dejstvo naj se upošteva vsaj na področju društvenega prava oz. pri za društva pristojnih uradnih 
organih z dopustitvijo slovenskega uradnega jezika v društvenih zadevah. 
  



 4. Topografija 
Po pravosodju Ustavnega sodišča bi morali imeti dvojezične napise vsi kraji, ki so v povprečju zadnjih dveh 
ljudskih štetij imeli 10 % slovenskega prebivalstva. Zakonodajalec je v ustavnem rangu sprejel ureditev, ki je 
poleg obstoječih predvidela dvojezične napise za dodatnih 71 krajev, skupaj 163 krajev. 4 dodatnih napisov 
so prostovoljno postavili v občini Pliberk. Kriterijem Ustavnega sodišča pa odgovarja še več kot 100 nadaljnjih 
krajev. Tudi v tej točki je zakonodajalec leta 2011 koroškim Slovencem vzel pravice, ki so jih že imeli. Poleg 
tega ureditev nikakor ne ustreza mednarodnim standardom, ker upošteva izključno krajevna imena, in to tudi 
iz-ključno v prizadetih krajih samih, ne pa ostalih topografskih označb in tudi ne cestnih imen. Ureditev je tudi 
zgodovinsko krivična, ker v škodo manjšine upošteva asimilacijo, ki se je zgodila v letih neuresničevanja tega 
določila člena 7 Državne pogodbe. Današnja ureditev nima nikakršne sistematike in je nikomur ni mogoče 
stvarno razložiti. 

Zahtevamo: 
TAKOJŠNJE MINIMALNE POPRAVKE: določeni kraji so že bili našteti v zveznih zakonskih listih kot kraji za 
dvojezične napise, vendar jih danes nimajo. Prvič se je to zgodilo leta 1972 v zakonu o dvojezičnih krajevnih 
tablah - te table so padle v Ortstafelsturmu. Drugi poskus ureditve je bil leta 2007, pri čemer je ta ureditev 
bila sicer po številu slabša od ureditve iz leta 2011, kljub temu pa je predvidevala dvojezične napise za 
nekatere kraje, ki sedaj niso več upoštevani - npr. Sele v občini Žitara vas ali Šmarkež v občini Dobrla vas. Tudi 
tukaj velja, da ne more biti tako, da se koroškim Slovencem jemlje pravice, ki so jih že čisto konkretno imeli, 
celo z objavo v zveznem zakonskem listu. Kot prvi korak, da se popravi zgodovinska krivica Ortstafelsturma, 
naj se postavijo dvojezični krajevni napisi v vseh tistih krajih, ki so že bili navedeni za dvojezične krajevne 
napise v avstrijskem zveznem zakonskem listu, ali o katerih je, kot v primeru Škocjan, že odločilo Ustavno 
sodišče. 
SISTEMATIZACIJO: v drugem koraku naj se omogoči sistematizacija po kriterijih, ki ustrezajo pravosodju 
Ustavnega sodišča. V krajih, ki odgovarjajo kriterijem Ustavnega sodišča, naj zadostuje pismena zahteva 10% 
prebivalstva, da je potrebno postaviti dvojezično krajevno tablo. 
ODPRTOSTNO KLAVZULO: v vseh drugih krajih dvojezičnega ozemlja naj se uvede dejanska odprtostna 
klavzula. Če 1/4 prebivalstva to zahteva, naj se postavi dvojezična krajevna tabla. Takšno ureditev je potrebno 
uvesti že zaradi tega, da se odpre možnost popraviti neupoštevanje te dolžnosti Republike Avstrije od leta 
1955 dalje. 

- V katastrskih občinah z najmanj enim krajem z dvojezičnim krajevnim napisom naj bodo dvojezične 
tudi ostale topografske oznake, kot imena gora, jezer, rek in potokov itd. Skladno z mednarodno prakso naj 
se začnejo uvajati tudi dvojezična cestna imena. 

- Dvojezična krajevna imena je treba upoštevati tudi v zemljiški knjigi, pri vodenju registra bivališč, pri 
naslavljanju uradnih pisanj ter na uradnih zemljevidih. 

 5. Kulturna enakopravnost 
 

 
Slika: Avstrijska Avstrijska država ne financira ustrezno slovenskega tednika Novice. Foto: Arhiv 

 
V ustavnem rangu je tudi 4. odstavek člena 7, ki predvideva enakopravno udeležbo koroških Slovencev pri 
vseh kulturnih ustanovah. Prvi odstavek člena 7 pa govori o pravici do medijev v lastnem jeziku. Že Državna 
pogodba iz St. Germaina predvideva, da imajo koroški Slovenci pravico do sorazmernega deleža iz vseh javnih 
proračunov, mdr. za kulturne namene. 
Dejansko podpora koroškim Slo-vencem iz sredstev sosveta pri Uradu zveznega kanclerja že od leta 1995 ni 
bila povišana, kar je dejansko nominalno znižanje za več kot 1/3, dejansko ob upoštevanju višanja 
gospodarske moči in državnega proračuna pa znižanje za daleč več kot polovico. Medtem ko si politika 



privošči redno in avtomatizirano povišanje sredstev za politične stranke in imajo stranke poleg tega tudi 
izdatne možnosti za dodatno financiranje iz privatnih virov, ki jih manjšina nima, je šibkost koroških Slovencev 
po-gojena tudi s tem, da jim država ne nudi tistih sredstev, ki jih potrebujejo za vzdrževanje osnovne 
organiziranosti. 
Vrh tega so slovenska društva in druge strukture celo za ta minimalna sredstva izpostavljena že kar 
šikanoznemu načinu dodeljevanja in kontroliranja s strani Urada zveznega kanclerja. Edini slovenski tednik 
Novice (poleg cerkvenega lista Nedelja) redno tvega ukinitev zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ker 
zvezna vlada ni pripravljena uresničiti že desetletja starih obljub za spremembo Zakona o pospeševanju tiska 
tako, da bi lahko tudi manjšinski mediji dobili pospeševanje. Medtem ko so pospeševanja deležni veliki in 
profitni časopisi z visokimi nakladami, manjšinski mediji, ki bi ta sredstva za tisk nujno potrebovali, iz tega 
naslova ne prejemajo nič. 
Uspešna Glasbena šola je bila prisiljena v prestrukturiranje in izgubo samostojnosti, ker je ni bilo več mogoče 
financirati. Čeprav je sedaj obstoj Slovenske glasbene šole pod streho dežele zagotovljen, je bila s tem 
korakom povezana izguba polovice šolarjev; tudi dodatna povišanja sredstev te izgube še niso mogla 
nadoknaditi. 
Če naj bo ob 100-letnici veljavnosti Državne pogodbe iz St. Germaina govor o njeni uresničitvi, je potrebno: 
- takojšnje bistveno povišanje (najmanj podvojitev) sredstev za pospeševanje manjšine in nato redna 

valorizacija teh sredstev; 
- uvedba rednega in trajnega pospeševanja manjšinskega tiska v višini, ki omogoča zaposlitev ustreznega 

števila urednikov s plačo po kolektivni pogodbi; 
- uvedba dodatne postavke v Zakonu o pospeševanju tiska ali posebnem zakonu, ki omogoča razpise za 

ustanavljanje in delovanje dodatne medijske oskrbe v jezikih narodnih skupnosti; 
- avtonomna uprava in dodelitev sredstev za pospeševanje manjšine znotraj le-te pod kontrolo računskega 

sodišča. 
 6. Organiziranost 
Prvi odstavek člena 7 določa, da imajo koroški Slovenci pravico do lastnih organizacij. Prepoznavamo se v 
politični pluralnosti znotraj manjšine. Vendar pravica do lastnih organizacij ne pomeni, da naj bi za 
organiziranost koroških Slovencev zadostovalo zgolj društveno pravo, ki je na razpolago vsakomur. Še manj 
temu zadostuje neki sosvet, ki ga po zelo ohlapnih kriterijih imenuje vlada. Tudi na področju organiziranosti 
narodnih manjšin so po Evropi številni primeri dobrih praks, ki segajo od javnopravnih zastopstev do 
manjšinskih mandatov pod olajšanimi pogoji, od ombudsmanov iz vrst narodne skupnosti, ki jim je poverjeno 
varovanje manjšinskih pravic, do zakonsko priznanih interesnih zastopstev, ki se volijo podobno kot 
zastopstva judovske in muslimanske skupnosti v Avstriji. To ni mesto, da bi se opredelili za enega od teh 
mnogih možnih načinov efektivne organiziranosti manjšine, potrebno pa je, da država manjšini da na 
razpolago ustrezno in učinkovito možnost zastopanja njenih interesov - in ne tako kot v Avstriji doslej samo 
možnost po društvenem pravu, ki državi omogoča izigravanje enega proti drugemu in ki, namesto da bi 
spodbujalo čim večjo samo- odgovornost in avtonomijo v danih okvirih, vodi v podržavljenje manjšinske 
politike. 
 7. Izzivi 
V stoletju od ustanovitve Republike Avstrije in koroškega plebiscita smo bili koroški Slovenci dobesedno 
zdesetkani. V dolinah, ki so bile takrat izključno ali vsaj pretežno slovenske, smo danes le še manjšina. Koroški 
Slovenci so v večini le še v peščici malih vasi, iz mnogih krajev pa so popolnoma izginili. To je v veliki meri 
posledica manjšinske politike zadnjega stoletja. 
Dosledno uresničevanje in spoštovanje manjšinskih pravic je pogoj, da se ta razvoj v smeri izginotja slovenske 
manjšine na Koroškem ustavi. Šele potem bo tudi manjšina imela možnost se spoprijeti z novimi izzivi, kot so 
digitalizacija, urbanizacija in globalizacija. Šele potem bo manjšina tudi sposobna, če bo potrebno, ustrezno 
odgovoriti na nove pojave nacionalizma in desnega populizma pri nas in v Evropi. 
Osnovni pogoj za to pa je, da smo si sami na jasnem, kaj hočemo. Slovenski konsenz za ustavne pravice naj 
bo izraz in podlaga tega skupnega hotenja. 
V evropskem okviru in v Evropi brez meja pravice Slovencev ne bi smele več biti odvisne od preštevanja 
dnevnopolitičnega drobiža 
V praksi so precejšnje težave pri rabi slovenščine kot uradni jezik tudi tam, kjer je to dovoljeno, ker na 
primer manjka uradnikov z znanjem jezika 



Koroški Slovenci so večinsko prisotni le še v peščici malih vasi, v mnogih krajih so povsem izginili - To je v 
veliki meri posledica manjšinske politike zadnjega stoletja. 
(Konec) 

• Devin - Nabrežina med naravo, zgodovino in legendo. Ivan Žerjal. Devin-Nabrežina. Primorski 
dnevnik, Trst, 8. okt. 2019  

Nov žepni vodnik po znamenitostih ozemlja devinsko-nabrežinske občine 
https://www.primorski.eu/trzaska/devin-nabrezina-med-naravo-zgodovino-in-legendo-YF362166 
 

 
Slika: Na predstavitvi novega žepnega vodnika. FOTODAMJ@N 
 
Devin - Nabrežina med naravo, zgodovino in legendo: tako je naslov novemu žepnemu vodniku po naravnih 
in zgodovinskih znamenitostih ter legendah ozemlja devinsko-nabrežinske občine. Vodnik, ki so ga včeraj 
dopoldne predstavili na sedežu združenja trgovcev Confcommercio, je izdala Občina Devin - Nabrežina s 
prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine in v sodelovanju z deželnim zavodom za turizem Turismo FVG. 
V publikaciji je občinsko ozemlje razdeljeno na štiri območja oz. zemljevide, kjer se ponuja obisk številnih 
poti oz. pešpoti ter naravnih in kulturnih znamenitosti (kot npr. Rilkejeve in Žajbljeve pešpoti, Učne poti 
Nabrežina, Parka Šk’ljunka, Devinskega gradu, izvira Timave, Mitreja, Pejce v Lazcu idr.). Poleg tega vodnik 
prinaša informacije o legendah na Krasu, pešpoti Alpe Adria Trail ter projektih, ki jih občinska uprava vodi s 
ciljem ovrednotiti ozemlje ter njegove naravne in kulturne znamenitosti, kulinariko ter možnosti koriščenja 
športnih in prostočasnih dejavnosti. Na koncu ponuja tudi seznam krajevnih vinarjev, kmetij in turističnih 
kmetij, gostinskih obratov, osmic, hotelov, navtičnih klubov in kopališč ter koristne informacije. 
Vodnik Devin - Nabrežina med naravo, zgodovino in legendo so izdali v štirih jezikovnih različicah - 
italijanski, slovenski, angleški in nemški - in bo interesentom brezplačno na voljo. Ponujali ga bodo tudi 
obiskovalcem letošnje 51. Barcolane, kjer ga bodo predstavili 9. oktobra ob 17. uri v naselju Barcolana 
Village v šotoru, ki si ga delita Občina Devin - Nabrežina in Slovensko deželno gospodarsko združenje. 

• Odkrili bodo nagrobni spomenik Mariu Magajni. Spletno uredništvo. Dolina. Primorski dnevnik, 
Trst, 10. okt. 2019  

Svečanost bo v soboto, 12. oktobra, ob 11. uri na pokopališču v Dolini 
https://www.primorski.eu/trzaska/odkrili-bodo-nagrobni-spomenik-mariu-magajni-GY364190 
 

 
Slika: Mario Magajna. Foto: Arhiv Primorskega dnevnika 
 
Na pokopališču v Dolini, kjer je pokopan, bodo v soboto, 12. oktobra, ob 11. uri odkrili nagrobni kamen 
legendarnemu fotografu Primorskega dnevnika Mariu Magajni. Njegove posmrtne ostanke so pred nekaj 
meseci prepeljali v Dolino, na katero je bil Mario zelo navezan in kjer je bil častni občan. Rojen je bil sicer v 
Križu in živel v mestu, Dolina, kot je sam vedno trdil, pa je bil njegov drugi dom. Prav 12. oktobra bi Mario, 
ki je umrl oktobra 2007, praznoval 103. leto. 

https://www.primorski.eu/trzaska/devin-nabrezina-med-naravo-zgodovino-in-legendo-YF362166
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Za nagrobni kamen je poskrbelo kulturno društvo Bubnič-Magajna, ki si z raznimi pobudami prizadeva za 
ohranitev spomina na velikega fotografa in na novinarja Primorskega dnevnika Albina Bubniča. Spomenik je 
s pomočjo Andreja Pisanija zasnoval Klavdij Palčič, slavnostni govornik na odkritju bo pesnik Miroslav 
Košuta, čigar misel je vklesana na spomeniku. Slovesnost je sad sodelovanja med društvom Bubnič-
Magajna, Občino Dolina in dolinskim kulturnim društvom Valentin Vodnik, na odkritju pa bo zapel domači 
moški pevski zbor Valentin Vodnik. 
Magajno so pred dvanajstimi leti pokopali na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani ob ljubljeni mami Mariji 
Tence, prijateljem in kolegom pa je izrazil željo, da bi bilo njegovo zadnje domovanje Dolina. Društvo 
Bubnič-Magajna je ob privoljenju Mariotovih sorodnikov iz Križa poskrbelo za prenos posmrtnih ostankov 
na dolinsko pokopališče, kjer je občinska uprava brezplačno dala na razpolago grob. Za nagrobni kamen, ki 
ga je izdelalo šempolajsko podjetje Zidarič, je še v teku denarna nabirka. 
Prispevke sprejemajo v tajništvih Primorskega dnevnika v Trstu in Gorici, prispevati pa je možno tudi preko 
bančnega nakazila na račun K.D. A.C. Bubnič Magajna IBAN IT 25 B 08928 02200 010000038064. 

• Koroški pisatelj slovenskih korenin Peter Handke Nobelov nagrajenec za literaturo 2019. Spletno 
uredništvo. Stockholm. Primorski dnevnik, Trst, 10. okt. 2019  

Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2018 je prejela poljska pisateljica Olga Tokarczuk, nagrajenka 
Vilenice 2013 
https://www.primorski.eu/se/koroski-pisatelj-slovenskih-korenin-peter-handke-nobelov-nagrajenec-za-
literaturo-2019-HY364119 
 
Koroški pisatelj slovenskih korenin Peter Handke je Nobelov nagrajenec za literaturo 2019. Nobelovo 
nagrado za literaturo za leto 2018 pa je prejela poljska pisateljica Olga Tokarczuk. 
 

 
Slika: Olga Tokarczuk. Foto: Arhiv Primorskega dnevnika 
 
Olga Tokarczuk je bila nagrajenka Vilenice 2013, Peter Handke pa je bil nagrajenec Vilenice 1987. 
Švedska akademija je v utemeljitvi nagrade, ki jo je prejel Peter Handke, zapisala, da mu jo namenja za 
»vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje«. Handke se 
je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca. 
Ustvaril je veliko število del v različnih žanrih in se po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših 
pisateljev v Evropi. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. Piše tudi 
aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je prevedel dela slovenskih 
pisateljev v nemščino. 
Olgi Tokarczuk je Švedska akademija dodelila Nobelovo nagrado za literaturo 2018 za »narativno 
imaginacijo, ki z enciklopedično strastjo predstavlja prestopanje meja kot obliko življenja«. Pisateljica Olga 
Tokarczuk (1962) se je rodila v Sulechowu v Dolnji Šleziji. Njena starša sta bila učitelja, oče je deloval tudi 
kot knjižničar. Tako je že v mladosti prebrala domala vse knjige, ki so ji križale pot. 
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• Manjšina ni pomagala Sloveniji. Sandor Tence. Rim. Primorski dnevnik, Trst, 10. okt. 2019  
Različna gledanja o parlamentarnem predstavništvu šibila »pogajalsko« moč Ljubljane 
https://www.primorski.eu/se/manjsina-ni-pomagala-sloveniji-CY364163 
 

 
Slika: Luigi Di Maio, Tomaž Kunstelj in Sergio Mattarella. Foto: Primorski dnevnik 
 
Slovenija je na različnih ravneh neposredno in pozorno spremljala dogajanja okrog krčenja števila 
italijanskih parlamentarcev, ni pa nanje mogla vplivati. Ljubljani gotovo niso pomagala različna gledanja v 
slovenski manjšini, katere politični vrh je s strani slovenske vlade in slovenske diplomacije (tudi generalnega 
konzulata v Trstu) večkrat dobil namig, naj o volilnem vprašanju vendarle najde skupni imenovalec. To se ni 
zgodilo, kar je močno šibilo »pogajalsko moč« Slovenije napram Italiji. 
Naslednik veleposlanika Bogdana Benka, Tomaž Kunstelj, je med predajo poverilnih pisem na negativne 
posledice zmanjšanja števila parlamentarcev na Kvirinalu opozoril predsednika Sergia Mattarello in novega 
zunanjega ministra Luigia Di Maia. Kunstelj je pred italijanskim predsednikom pravilno izpostavil, da je 
Slovenija glede parlamentarnega zastopstva zgledno rešila vprašanje italijanske manjšine, ter izrazil upanje, 
da bo slovenska manjšina našla ustrezno in primerno mesto v novi volilni zakonodaji. 
Mattarella je zlasti po zaslugi slovenskega predsednika Boruta Pahorja in njegovih sodelavcev dobro 
seznanjen s tem problemom, kar velja tudi za italijansko zunanje ministrstvo, nov volilni zakon pa se bo 
oblikoval v parlamentu, pri čemer bodo odločilne politične stranke (vladne in opozicijske), ne vlada in niti 
predsednik republike. 

• Podprli bi ga tudi Slovenci v DS. Poljanka Dolhar. Primorski dnevnik, Trst, 10. okt. 2019  
Široka podpora kandidaturi Marka Jarca za predsednika Paritetnega odbora 
https://www.primorski.eu/se/podprli-bi-ga-tudi-slovenci-v-ds-EE363897 
 

 
Slika: Odvetnik Marco Jarc. Foto: FOTODAMJ@N 
 
Kandidatura odvetnika Marka Jarca za predsednika Paritetnega odbora za slovensko manjšino uživa široko 
podporo znotraj manjšine. Z raznih formalnih in neformalnih srečanj, ki so se zvrstila v teh dneh, in iz 
včerajšnjega tiskovnega sporočila izhaja, da 39-letnega odvetnika iz Doberdoba s pisarno v Trstu podpirajo 
obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, slovenska komponenta Demokratske stranke in stranka Slovenske 
skupnosti, katere član sicer je. Zdi se, da se je nelagodje, ki ga je bilo zaznati v zadnjih tednih, poleglo. 
Jarčevo kandidaturo sta, kot znano, julija predstavila javnosti predsednika Slovenske kulturno-gospodarske 
zveze in Sveta slovenskih organizacij Ksenija Dobrila in Walter Bandelj. Iz pogovorov med koordinatorico 
slovenske komponente DS Majo Tenze in predsednikoma krovnih organizacij pa izhaja, da je bilo pri 
postopku definicije kandidature nekaj nerodnosti. Zaškripalo naj bi pri komunikaciji med manjšinskimi 
dejavniki: obe krovni sta se sicer prvič zedinili okrog imena kandidata za predsednika Paritetnega odbora, 

https://www.primorski.eu/se/manjsina-ni-pomagala-sloveniji-CY364163
https://www.primorski.eu/se/podprli-bi-ga-tudi-slovenci-v-ds-EE363897


nista pa poiskali konsenza tudi pri drugih manjšinskih komponentah in strankah. Slovenci v DS so se tako 
znašli »pred izvršenim dejstvom«, kar je med njimi vzbudilo neprijeten občutek. »V prepričanju, da ni prišlo 
do nobenega namernega zapostavljanja,« pa bi iz čuta odgovornosti podprli predsedniško kandidaturo 
Marka Jarca, ko bi bil ta imenovan v Paritetni odbor, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Senatorka Tatjana 
Rojc pa naj bi stališče obeh krovnih in Slovencev v DS posredovala pristojnemu ministru Francescu Bocci. 

• Slovenska manjšina ni bila »v igri«. Sandor Tence. Rim. Primorski dnevnik, Trst, 10. okt. 2019  
Krčenju števila parlamentarcev naj bi sedaj sledila nova volilna zakonodaja 
https://www.primorski.eu/se/slovenska-manjsina-ni-bila-v-igri-JE363847 
 
Ustavni zakon o krčenju števila italijanskih senatorjev in poslancev se je zgodil brez slovenske manjšine, ki ni 
bila zaradi objektivnih danosti in tudi zaradi svoje politične šibkosti v resnici nikoli »v igri«. Italijanski ustavni 
red, za razliko npr. od slovenskega in hrvaškega, ne pozna zajamčenega parlamentarnega predstavništva za 
jezikovne manjšine ali narodnosti, za katerega zakonodajalec, tudi če ga bi hotel uresničiti, ni imel pravne 
osnove. Nobenega zajamčenega zastopstva torej ne za Južne Tirolce in ne za Francoze v Aosti. 
Slovencem v Italiji preostane nov volilni zakon (če ga bo parlament seveda sploh odobril), ki odpira manjšini 
nekaj »manevrskega prostora«, pod pogojem, da bo v Rimu za to dovolj političnega posluha, ki ga mora 
manjšina seveda spodbuditi s kolikor toliko skupnim stališčem. Gotovo ne s proglasi, ki jih je bilo že preveč 
in niso obrodili ničesar, temveč z realističnim in strokovnim pristopom do vprašanja parlamentarnega 
predstavništva. V vsakem primeru gre za zelo zahtevno nalogo, ki ji manjšina v primeru krčenja števila 
parlamentarcev ni bila kos, kot priča dejstvo, da se noben njen zastopnik ni prijavil na parlamentarnih 
avdicijah. 
 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Minljivost je lahko tudi lastnost nekega jezika. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf  
V naši prejšnji številki ste lahko prebrali, da se je 28. septembra v večernih urah kulturni dom na Gornjem 
Seniku napolnil do zadnjega kotička. Vaščani so se zbrali zato, da bi si (v Porabju premierno) ogledali film 
»Oroslan« režiserja Matjaža Ivanišina, prvi celovečerni slovenski igrani film, ki se dogaja v Porabju in v 
katerem (razen glavnih vlog) nastopajo ljubiteljski igralci z Gornjega Senika. 
 

 
Slika: Producent filma Miha Černec, igralec Milivoj Miki Roš (v vlogi Oroslanovega brata), režiser Matjaž 
Ivanišin in seniški ljubiteljski igralec Tamás Skaper. Foto: Porabje 
 
Domačini na platnu govorijo v gornjeseniškem govoru porabskega narečja, zaradi česar je »Oroslan« požel 
buren aplavz na nedavnem Festivalu slovenskega filma v Porotorožu. 
Zgodba govori o dveh bratih z Gornjega Senika, eden od njiju (Oroslan) je ostal na domačiji v rojstni vasi, 
drugi pa se je pred časom odselil v mesto. Oroslan - ki ga na platnu nikoli ne vidimo – nenadoma umre, kar 
izvemo v prvem delu filma. V drugem odseku Oroslanov brat (Milivoj Miki Roš) pripoveduje prijatelju 
snemalcu (Dejan Spasić) o preminulem in njegovi smrti, film pa se zaključi s pripovedovanjem sosedov in 
sovaščanov o Oroslanu. Poseben pomen za našo pokrajino ima, da je režiser v snemanje vključil ljubiteljske 
igralce z Gornjega Senika, najkompleksnejšo vlogo pa dodelil domačinki Margiti Gyécsek.  

https://www.primorski.eu/se/slovenska-manjsina-ni-bila-v-igri-JE363847
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf


O tem, zakaj ga je zanimala postopna preobrazba neke osebe v spomine in zgodbe o njem, in zakaj je 
svojo ekipo pripeljal ravno v največjo slovensko vas v Porabju, smo pred seniško projekcijo povprašali 
režiserja Matjaža Ivanišina. 
 

 
Slika: Domačinka Margit Gyécsek je imela med ljubiteljskimi igralci največ vloge. Foto: Porabje 
 
- Naslov »Oroslan« je nekoliko neobičajen za slovenski celovečerni film. Zakaj ste se zanj odločili? 
»Všeč mi je bil že sam zven te besede, njena izgovarjava, njena skrivnostnost in misterioznost za občinstvo v 
Sloveniji. Celoten film govori o človeku, ki je umrl in o tem, kako se njegovo življenje nadaljuje preko 
spominov ljudi, ki so ga poznali, preko njihovih zgodb in anekdot. V film sem vključil spomine na različne 
ljudi, ki se pa končno najdejo v eni sami osebi. Zdelo se mi je, da lahko postane ’Oroslan’ stičišče vseh teh 
oseb.«  
- V vaših prejšnjih filmih smo lahko ob fiktivnosti pogosto zasledili tudi dokumentarnost. Kaj je k tokratni 
zgodbi prispevalo Porabje? 
»Ta film ima svoj začetek v kratki zgodbi, ki jo je napisal Zdravko Duša (»Pa ravno tako je bilo« - op. ur.). 
Dogaja se v okolici Tolmina in temelji na nekaterih resničnih elementih. Ko smo se odločili, da bomo to 
zgodbo prestavili v Porabje, smo vedeli, da je ne moremo preprosto prenesti in jo tukaj posneti. Morali smo 
zgodbo preplesti tudi z lokalnimi pripovedmi, ki izvirajo iz teh krajev. To se mi je zdelo nujno za ta film, kajti 
zgodbe, ki jih je zapisal Zdravko Duša, so zelo podobne pripovedim, ki smo jih slišali tukaj. Tako je nastal lep 
preplet različnih krajev.« 
- K skupnemu delu ste pritegnili večje število domačinov. Kakšno je bilo delo s porabskimi ljubiteljskimi 
igralci? 
»Izredno sem užival, mogoče tudi zato, ker se veliko ukvarjam z dokumentarno formo. Vajen sem delati z 
ljudmi, ki niso šolani igralci, tudi tokrat je bilo tako. Zelo sem hvaležen, da so se ljudje odzvali. Mislim, da je 
bilo za tak tip filma nujno, da smo poiskali obraze, ki izhajajo iz tega okolja. Vsak obraz je namreč tudi 
pokrajina in se mi zdi, da je to filmu prineslo še nekaj dodatnega, nekaj dragocenega. Kar se pa tiče samega 
jezika, težko bi našli poklicne igralce, ki bi se temu dialektu tako priučili, kakor so ga pristno podajali ljudje, 
ki z njim živijo vsak dan.« 
- Podoba Porabja, ki jo prikazujete, nekoliko odstopa od tiste v naših medijih. 
»Gre za fikcijo. Mi tu sledimo zgodbi, ki jo želimo povedati. Ne želimo torej predstaviti Porabja ’ena za ena’. 
Mi pokažemo Porabje v tisti luči, kot je vezano na našo fikcijsko zgodbo. Tudi Gornji Senik, ki je del filma, 
seveda ni Senik, ki bi bil zaobjet v celoti. Gre za specifičen pogled, ki je vezan na pripovedovano zgodbo. Le-
ta se mogoče malce razlikuje od tistega, ki ga prikazujejo mediji.« 
- Ali lahko projekcije filma prispevajo k boljši prepoznavnosti Porabja v osrednji Sloveniji? 
»Če bo ta naš film k temu vsaj malo pripomogel, bom izredno vesel. Mi se s filmom ukvarjamo na svojstven 
svojstven način, če pa ima še dodaten odmev, se bomo tega zelo veselili. Pomemben del našega filma je 
ravno jezik, saj je v njem ohranjeno porabsko narečje, ki ga tukajšnji ljudje govorijo. Film se v celoti ukvarja 
z minljivostjo, s tem, kako se človeka po smrti spominjajo. Podobno lahko umre tudi jezik, tudi temu je del 
našega filma posvečen.« 
- Kakšni so bili odzivi na film? Kako naprej, »Oroslan «? 
»Film je bil premierno predvajan na festivalu v Locarnu, nedavno pa smo imeli projekcijo na Festivalu 
slovenskega filma v Portorožu. Mislim, da je najpomembnejša predstavitev tukaj na Gornjem Seniku, kjer 
smo film tudi posneli. Nadaljeval bo pot po festivalih: najprej na Dunaju in v Solunu, nato pa še v Španiji in 



Angliji. Upam, da bo čim bolj zaokrožil in dobil svoje občinstvo tudi pri ljudeh, ki nimajo nobenega stika s 
Porabjem, da jih bo zgodba nagovarjala širše.« 
- Boste v prihodnje radi zahajali v Porabje? 
»Moj prvi stik s Porabjem in to, kako sem te kraje doživel in te ljudi spoznal, je v veliki meri vplivalo na to, 
da sem se odločil za tukajšnje snemanje. Ob tej priložnosti bi se rad srčno zahvalil vsem ljudem, ki so 
pomagali pri tem filmu. Ne le tistim, ki so bili pred kamero, temveč tudi tistim, ki jih ni videti na platnu, 
vseeno pa so ogromno pripomogli k nastanku tega filma.« 

• Oroslan kot kapa, ki pokrije vse. Silva Eöry. Foto: M. Sukič, Gy. Bajzek in Staragara. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf  
Milivoj Miki Roš – dobitnik filmske nagrade vesna 
Letošnji 22. Festival slovenskega filma sta zaznamovala dva filma, ki se dogajata v krajih, kjer živijo zamejski 
Slovenci. 
Poleg velikega zmagovalca Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki se dogaja v Benečiji, je ljubitelje filmske 
umetnosti navdušil tudi film Oroslan, ki je bil posnet v Porabju. Za stransko moško vlogo v tem filmu je 
namreč nagrado, ki se imenuje vesna, prejel Milivoj Miki Roš. 

 
Slika: Miki (prvi z leve) v kulturnem domu na Gornjem Seniku z domačini, ki nastopajo v filmu. Foto: 
Staragara 
 
- S kakšnimi občutki si v Portorožu prevzel omenjeno nagrado? 
»Čeprav so mi kolegice in kolegi po projekciji našega filma vsi v en glas čestitali in bili navdušeni, je bilo to, 
da sem prejel vesno, zame veliko presenečenje. Ko sem se na dan podelitve nagrad vrnil v Portorož in še ni 
bilo javno znano, kdo so nagrajenci, je k meni pristopil prijatelj, režiser Miha Hočevar, in rekel, da upa, da 
bom nekaj dobil. Jaz sem sicer takrat že vedel, da bom nagrajen, a nisem smel tega nikomur povedati, saj so 
nam organizatorji festivala tako zabičali. Kakšni pa so bili moji občutki? Meni je všeč, ker gre za prvi 
porabski celovečerni igrani film in je moja nagrada na nek način priznanje filmu pa tudi porabščini, meni 
ljubemu jeziku.« 
 

 
Slika: Porabska „ekipa” v Portorožu. Foto: Staragara 
 
- Tudi ob prevzemu nagrade si poudaril, da si vesel, da se je porabski jezik znašel na filmskem platnu. 
»Res je, vesel sem, da je porabščina dobila mesto v slovenskem filmu. To je pomembna stvar, pa tudi to, da 
so naši Gornjeseničani, igralci, ki so igrali v filmu, in so jim nekateri rekli naturščiki, jaz pa jim rečem kar 
igralci, seveda 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf


govorili v svojem maternem jeziku. Zaradi tega so bili potrebni slovenski podnapisi, kar je sicer normalno, 
meni pa pač smešno.« 
- Kako je sploh prišlo do tvojega sodelovanja z režiserjem filma Matjažem Ivanišinom?  
»Poklical me je producent Miha Černec in rekel, da bodo šli v Porabje nekaj gledat in bi me radi vzeli s 
seboj, ker te kraje poznam. Potem smo se vozili gor in dol, jaz sem jim pripovedoval zgodbe, katerim sem bil 
priča ali pa so mi jih ljudje v Porabju pripovedovali. 
Potem mi je rekel, da bodo delali film, pri nastanku katerega jim bom pomagal pri organizaciji. Odvrnil sem 
mu, da z dobre volje in veseljem. Čez pet minut je dodal, da ne bo ostalo samo pri tem, ampak bom v filmu 
tudi igral. Več kot pol leta smo nato zahajali v Porabje, potem pa smo se odločili, da bomo film snemali na 
Gornjem Seniku, saj smo se povezali z nekaterimi ljudmi. Tomi Škaper, s katerim sva kot srčna brata, je 
veliko pomagal pri tem, da smo vzpostavili prijateljske stike. Sledil je ogled lokacij, avdicije in poskusna 
snemanja ter šele nato samo snemanje.« 
 

 
Slika: Prizor iz filma: Miki Roš (Oroslanov brat) v seniški gostilni pripoveduje o pokojnem bratu. Foto: M. 
Sukič 
 
- Zakaj je naslov filma Oroslan? 
»Vemo, da na Gornjem Seniku živi človek, ki ga tako kličejo. Film ni dobil imena po živali, torej levu, ampak 
zato, ker je ta beseda zelo zvočna. Sicer pa Feri, ki ga kličemo Oroslan, v filmu tudi nastopa. Tako on kot 
drugi domačini, ki nastopajo v zadnji tretjini filma, pripoveduje zgodbo o mojem pokojnem filmskem 
bratu.« 
- Še pred projekcijo v Portorožu ste meseca avgusta ustvarjalci film predstavili v Švici, na festivalu v 
Locarnu. Kako je bilo tam? 
»To je zelo pomemben festival, ki je tudi nekakšna odskočna deska za druge festivale. Odzivi na njem so bili 
krasni. Zanimivo je bilo, ko je k meni pristopila filipinska igralka, ki je menila, da je bil moj pokojni brat, o 
katerem govorim v filmu, resnična oseba. Zdelo se ji je nenavadno, da sem s takšno aroganco in cinizmom 
govoril o njem pa tudi da se nisem jokal. Tudi ko sem se pogovarjal z drugimi ljudmi iz različnih držav, so me 
vsi spraševali, kje je še takšna dežela. Kot da bi prišel, ne bi rekel, na drugi planet, ampak v nek vzporedni 
svet, ki ga nekateri mogoče še pomnijo, a ga nimajo več.« 
 

 
Slika: Tomi Skaper, ki je veliko pomagal tudi pri organizaciji. Foto: Gy. Bajzek 
 



- Je sodelovanje pri filmu Oroslan nekakšen vrhunec tvojega že skoraj tri desetletja trajajočega 
sodelovanja s Porabskimi Slovenci? 
»Ko sem imel intervju za nek slovenski časopis, sem povedal, da je to ena kapa, ki pokrije vse tisto, kar se je 
dogajalo pred tem. Kot igralec sem v filmu najbolj viden, ampak tudi vsa moja znanstva, poznavanje 
pokrajine in zgodbe, o katerih sem pripovedoval, vse to je dobilo svoje mesto v tem filmu. Spoznaval sem 
način dela Matjaža Ivanišina.  
To je bila dragocena izkušnja, saj spada trenutno med najbolj vroče režiserje v Sloveniji. Sicer pa bi na koncu 
rad dodal še zahvalo. 
Naš producent Miha Černec iz produkcijske hiše Staragara, zelo požrtvovalen in pošten človek, je obljubil, 
da bo poskrbel za prevoz tistih Porabcev, ki so sodelovali pri filmu, na projekcijo v Portorož. Hvaležni smo 
tudi Zvezi Slovencev na Madžarskem, ki je prispevala denar za prenočevanje. Lepa gesta tako ene kot druge 
strani, pa tudi mojih Porabcev, ki so samoiniciativno poskrbeli, da so bili gledalci po projekciji deležni 
raznoraznih dobrot. Kaj takega se po predstavitvah filmov običajno ne dogaja.« 

• Zadnja seja občnega zbora DSS. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf 
30. septembra, malo pred koncem mandata narodnostnih samouprav 2014-2019, je zadnjič zasedal občni 
zbor Državne slovenske samouprave.  
 

 
Slika: 30. septembra, malo pred koncem mandata narodnostnih samouprav 2014-2019, je zadnjič zasedal 
občni zbor Državne slovenske samouprave. Foto: Porabje 
 
Ob tekočih zadevah so člani prisluhnili poročilom o 5-letnem delu komisij (nadzorna in finančna, kulturna 
ter šolska). O svojem delu so poročali tudi predsednik DSS Martin Ropoš, podpredsednik Karči Holec in 
slovenska zagovornica v madžarskem Parlamentu Erika Köleš Kiss, ki se je osredotočila na delo v letu 2019. 
Zahvalila se je vsem članom posebej predsedniku Ropošu in sodelavcem Urada DSS za konstruktivno 
sodelovanje v interesu napredka slovenske skupnosti. 
Predsednik Ropoš se je članom občnega zbora zahvalil za delo, poslovil se je od tistih članov, ki niso 
ponovno kandidirali ali niso prišli na listo za nove volitve. 

• Nogometni turnir »Dobrodošli pri nas«. Viktorija Hanžek. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf 
21. septembra 2019 je potekal tradicionalni letni zamejski nogometni turnir z naslovom »Dobrodošli pri 
nas« v Gorskem Kotarju na Hrvaškem, v kraju Gerovo. Organizator je bil Slovensko kulturno društvo Gorski 
Kotar. Turnirja so se udeležile ekipe z avstrijske Koroške, Italije in Hrvaške ter tudi iz Porabja. Srečanje, ki se 
je odvijalo ob lepem sončnem vremenu, je omogočilo navezovanje novih stikov in prijateljstev. 
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Slika: 21. septembra 2019 je potekal tradicionalni letni zamejski nogometni turnir z naslovom 
»Dobrodošli pri nas« v Gorskem Kotarju na Hrvaškem, v kraju Gerovo. Organizator je bil Slovensko 
kulturno društvo Gorski Kotar. Turnirja so se udeležile ekipe z avstrijske Koroške, Italije in Hrvaške ter 
tudi iz Porabja. Srečanje, ki se je odvijalo ob lepem sončnem vremenu, je omogočilo navezovanje novih 
stikov in prijateljstev. Na turnirju so zmagali naši fantje iz Porabja, člani Športnega društva Srebrni breg z 
Gornjega Senika. Foto: Porabje 
 
Priznanja in pokale je na sklepni prireditvi, ki se je zaključila z družabnim srečanjem, podelil minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije Peter J. Česnik. 
Na turnirju so zmagali naši fantje iz Porabja, člani Športnega društva Srebrni breg z Gornjega Senika. 

• Gostovanje v Subotici. Agi Kállay. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. 
oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf 
 

 
Slika: 27. septembra je bilo XVI. Srečanje slovenskih zborov v Subotici, v Slavnostni dvorani Mestne hiše, 
katerega so se udeležili tudi Ljudski pevci Slovenskega društva v Budimpešti (letos petič). Foto: Porabje 
 
27. septembra je bilo XVI. Srečanje slovenskih zborov v Subotici, v Slavnostni dvorani Mestne hiše, katerega 
so se udeležili tudi Ljudski pevci Slovenskega društva v Budimpešti (letos petič).  
Organizator tega srečanja je Slovensko društvo Tiglav v Subotici, naši stari in dobri znanci že več let, ki so 
nam 28. Septembra pokazali tudi jezero v Paliču in okolico (slika Vila Lujza) ter vinsko klet vinarijo Zvonka 
Bogdana. 

• Čezmejno medgeneracijsko povezovanje. Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf 
Osnovna šola Kuzma, ki leži le streljaj od slovensko-avstrijsko-madžarske tromeje, je odličen partner 
porabskemu narodnostnemu šolstvu že vrsto let. Ko slovenska zakonodaja ni imela pravih odgovorov na 
umeščanje pedagoških asistentk v porabske vrtce in šole, smo skupaj s slovenskim šolskim ministrstvom in 
šolo v Kuzmi našli začasno zakonito pot za umeščanje asistentk v porabsko šolstvo.  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf


Potrebno je bilo mnogo naporov, razumevanja in iskrene želje po pomoči – tako bivšega ravnatelja šole 
Jožefa Škaliča kot sedanje ravnateljice Jasminke Krpič. Iskrena hvala obema! (In srčno upam, da se bo 
zgodba z asistentkami in njihovim vedno začasnim statusom s strani slovenske politike začela reševati 
sistemsko.) 
 

 
Slika: Udeleženke sestanka na DOŠ Števanovci: (z leve) Martina Černi, Suzana Farič, Jasminka Krpič, 
ravnateljica OŠ Kuzma; Valerija Perger, pedagoška svetovalka, in Agica Holec, ravnateljica DOŠ 
Števanovci. Foto: Porabje 
 
Seveda pa šola v Kuzmi izvaja številne zunajšolske dejavnosti in projekte, v katere vključuje svoje 
neposredno okolje; že lansko leto je prijazno povabilo k sodelovanju prišlo tudi v Porabje. Gre za projekt 
medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ob spoznavanju osnov rabe sodobnih informacijskih 
tehnologij, preprosto rečeno, učenci pomagajo starejšim krajanom spoznavati skrivnosti rabe računalnika, 
ob tem pa se družijo in navezujejo prijateljstva.  
V lanskem letu se je vabilu OŠ Kuzma odzvalo Društvo porabskih slovenskih upokojencev. V lepem številu so 
se člani, skupaj s predsednico Klaro Fodor, udeležili računalniških delavnic in druženja z učenci ter učitelji 
kuzmiške šole. Seveda so si obljubili, da se bo druženje in skupno učenje nadaljevalo tudi v tekočem 
šolskem letu, morda v razširjeni obliki – ob pritegnitvi porabskih učencev. 
Obljuba se izpolnjuje! Iz OŠ Kuzma je že sredi septembra prišlo povabilo k sodelovanju v aktivnostih 
medgeneracijskega povezovanja. Suzana Farič, socialna pedagoginja, in Martina Černi, učiteljica, načrtovalki 
aktivnosti, sta prijazno povabili k sodelovanju tako učence kot slovenske upokojence. Prepričani sva, da 
bomo z medgeneracijskim sodelovanjem bogatili življenje in delo drug drugega, sta zapisali. 
Sodelovanje v projektu sem, poleg Društva porabskih slovenskih upokojencev, ponudila še Dvojezični 
osnovni šoli Števanovci, saj je pedagoška asistentka Metka Perger formalno zaposlena na OŠ Kuzma. 
Ravnateljica Agica Holec je ponujeno sodelovanje z veseljem sprejela. 2. Oktobra smo na števanovski šoli 
organizirali sestanek s predstavnicami šole Kuzma. Dogovorili smo se o ključnih elementih in ciljih 
sodelovanja. 
2-dnevna dejavnost se bo odvijala v novembru na OŠ Kuzma. Udeleženci: učenci 7. Razreda DOŠ Števanovci 
s pedagoško asistentko in ravnateljico, člani DPSU s predsednico in učenci ter učitelji OŠ Kuzma bodo ob 
računalnikih, seveda v slovenskem jeziku, spoznavali skrivnosti virtualnega sveta, se družili ob raznih 
motivacijskih igrah, predvsem pa dva dopoldneva pridno vadili slovensko komunikacijo.  
Hvala OŠ Kuzma za to priložnost in posebna hvala ravnateljici DOŠ Števanovci, Agici Holec, kot tudi 
predsednici DPSU, Klari Fodor, da sta z navdušenjem sprejeli povabilo v projekt. Gotovo bo to sodelovanje 
vsestransko obogatilo vse udeležence. 
Števanovski sestanek pa je bil tudi priložnost za navezavo trdnejših stikov med števanovsko in kuzmiško 
šolo; ravnateljici sta druga drugi ponudili sodelovanje v različnih zunajšolskih dejavnostih: učenci obeh šol bi 
spoznavali neposredna okolja na skupnih ekskurzijah, obstajajo številne možnosti sodelovanja na tehniških, 
naravoslovnih in kulturnih dnevih, gotovo pa bodo učenci obeh šol spet skupaj na morskih jezikovnih 
počitnicah v Fiesi. 
  



• Skupni šolski dan. Agica Holec, ravnateljica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf  
Na začetku oktobra smo imeli skupni šolski dopoldan z učenci seniške šole. 4. in 5. razred sta se odpeljala na 
Gornji Senik v Küharjevo spominsko hišo, kjer so pekli kruh. Ob tem so še imeli delavnico, v kateri so si 
lahko naredili cvetlice iz krep papirja. 
 

 
Slika: Števanovski učenci so pekli kruh na Seniku. Foto: Porabje 
 
Najlepša hvala Norbiju, Ciliki, Ibolyi in Evi za zanimive programe. 
Seniški učenci 4. in 5. Razreda so pri nas v Števanovcih lahko delali na lončarskem vretenu. Lepe izdelke so 
naredili s pomočjo lončarja Štefana. Mi smo jihrazdelili v dve skupini. Medtem ko je ena skupina delala na 
vretenu, si je druga ogledala graničarski muzej in imela delavnico, ki ji jo je pripravil Narodni park Őrség.  
 

 
Slika: Seniški učeci so se v Števanovcih spoznavali s favno in floro Porabja. Foto: Porabje 
 
Spoznali so različni ptice in gozdne živali. Ta delavnica je bila povezana z jesenjo in nasploh z naravo. Na 
koncu so še lahko igrali nogomet na šolskem igrišču. 
 

• Spet slovenske maše v Monoštru. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf 
Po poletnih počitnicah so se ponovno začele slovenske svete maše v monoštrski cerkvi Marijinega 
vnebovzetja, ki se služijo od septembra do maja na tretjo nedeljo v mesecu. K njim prihajajo ne le 
monoštrski slovenski verniki, temveč tudi verniki iz drugih slovenskih krajev. 
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Slika: Po poletnih počitnicah so se ponovno začele slovenske svete maše v monoštrski cerkvi Marijinega 
vnebovzetja, ki se služijo od septembra do maja na tretjo nedeljo v mesecu. Foto: Porabje 
Tako je bilo to tudi 29. septembra, na nedeljo Svetega pisma, ko je mašo daroval msgr. Franc Režonja, 
škofovski vikar za narodnosti soboške škofije. Maše se je kot domači župnik udeležil tudi dekan Imre 
Bodorkós. Pri maši so se spominjali tudi pred kratkim umrle Ildike Antal, ki je bila prva predsednica 
slovenske narodnostne samouprave Monošter-Slovenska ves. 

• Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 10. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 41, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf  
Zbornik ob jubileju 
Pokrajinska in študijska knjižnica je ob 100. Obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom izdala tri publikacije, s katerimi se je pridružila praznovanju visokega 
jubileja. Najprej sta izšla ponatisa Prekmurje Matije Slaviča in zbornik Slovenska krajina Vilka Novaka iz leta 
1935, v katerem je med avtorji tudi Avgust Pavel. 3. decembra se bo vključila v projekt Javne agencije za 
knjigo, Rastoča knjiga. Nazadnje je izšel Zbornik izbranih dokumentov ob 100. obletnici, Prekmurje ob 
zgodovinski prelomnici 1919. Avtorica in urednica zbornika je Klaudija Sedar. 
 

 
Slika: S predstavitve publikacije Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919; v Pokrajinski in študijski 
knjižnici je zbornik predstavila avtorica Klaudija Sedar. Foto: Ernest Ružič 
 
Avtorica je za izhodišče postavila misel Matije Slaviča, izvedenca za Prekmurje na mirovni konferenci v 
Parizu: »Delo je bilo silno težko; vztrajnost pa je rodila uspehe«. 
Na drugi strani je zelo podroben zemljevid Današnje Prekmurje na začetku 20. stoletja. Tu lahko preberemo 
imena slovenskih vasi v madžarskem jeziku. Prekmurje je pomemben in poseben del slovenske zgodovine. 
Prav zato ga moramo še toliko bolj negovati in biti ponosni na vse dosedanje dosežke, ki so (so)oblikovali ta 
prostor v slovenskem duhu, predvsem pa to nadvse povedno in bogato izročilo deliti med seboj in z 
drugimi. »Če se samo za hip ozremo v zgodovino pokrajine prekmurskih Slovencev, ki so vse do leta 1919 
živeli v okviru ogrskega dela Avstro- Ogrske, se pred nami odvrti niz dogodkov, ki so oblikovali značaj 
pokrajine, predvsem pa miselnost njenih prebivalcev,« beremo v sporočilu bralcu in 
zborniku na pot, in dalje: kar je presenetljivo ali bolje rečeno čudodelno, se je slovenska zavest ohranjala 
kljub majhnosti in vsem pretresom.  
Narodno prebujati so se začeli z zavedanjem svojih korenin, s prvimi tiski, ki so jih za svoje rojake prispevali 
domači protestantski pisci zagotovo od leta 1715 naprej v slovenskem oziroma starem slovenskem jeziku, ki 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_41.pdf


je bil svoj čas tudi knjižni jezik. S tem so se tudi vse bolj odmikali od ogrske države in približevali Slovencem 
na drugi strani Mure. Slovstvena dejavnost evangeličanskih duhovnikov in učiteljev je tako rodila etnično 
zavedanje prekmurskih Slovencev, narodno zavednost pa so v vlogi narodnih buditeljev podkrepili za tem še 
katoliški duhovniki, tako s tiski, pri čemer gre v začetku 20. stoletja ključna vloga periodiki, kot z vse 
pogostejšimi stiki s Slovenci na drugi strani Mure.« 
 
 

 
Slika: Tekst je dopolnjen s številnimi faksimili različnih ohranjenih dokumentov. Foto: Ernest Ružič 
 
Prvi dve desetletji 20. Stoletja sta bili nedvomno ključni za prihodnost prekmurskih Slovencev.  
V zborniku so poglavja: Ime Prekmurje, Narodno prebujenje in Država/Kraljevina SHS, O dogajanju v 
Parizu in Praznovanje zgodovinske prelomnice Prekmurja 1919. In številni dokumenti vse do današnjih dni, 
celo s tekstom in fotografijo o praznovanju 100. obletnice, ki je bila 17. avgusta 2019 v Beltincih pod 
naslovom Vse se da.  
V zgodovinskih virih se za ime Prekmurje najde zapis že v srednjem veku za časa zagrebškega škofa 
Avguština Gazzota (1304 – 1323). Del Prekmurja je vse do druge polovice 18. stoletja spadal pod zagrebško 
škofijo. Ime Slovenska krajina naj bi se za celotno Prekmurje razširilo šele z Jožefom Košičem sredi 19. 
stoletja, ki s tem imenom označuje celotno slovensko Prekmurje. Prav tako sega razširitev madžarske 
oznake Totsag kot oznaka za celotno Prekmurje v 19. stoletju. Zavrnjen je bil tudi izraz Vendi, zato je bila 
zahteva leta 1919, da se mora uradno uporabljati beseda Slovenci. O demografski podobi je avtorica 
poudarila, da je bilo Prekmurje pred letom 1919 posebno tudi s statističnega vidika. 
O dogajanju v Murski Soboti piše v poglavju Maraszombat. 
V drugi polovici 19. stoletja se je vse bolj uveljavljala madžarizacija, še posebej z na novo uvedenimi 
madžarskimi zakoni. Izhajal je madžarski časopis in ustanovili so Madžarsko prosvetno/ izobraževalno 
društvo v Vendski krajin i... »Kljub temu in prav zato pa so se prekmurski Slovenci začeli vse bolj narodno 
prebujati. Zagotovo pa ogrske oblasti niso pričakovale upora proti jezikovni madžarizaciji, s katero je 
nastopil župnik na Tišini Franc Ivanocy (1857-1913), ki je kot dekan soboške dekanije vpeljal poučevanje 
verouka v slovenščini v vseh šolah te dekanije, skrbel za prevode in izdaje tiskov v prekmurščini, prevzel 
uredništvo prve letne knjige, Kalendarja Srca Jezušovoga za leto 1904, in s tem skupaj z najožjimi sodelavci 
začrtal pot nadaljnjemu razvoju slovenske identitete.« 
Sedarjeva v poglavju Narodno prebujenje in Država/ Kraljevina SHS opozarja, da je »Politična ločitev 
Prekmurja od ostalih slovenskih pokrajin povzročila tudi kulturno ločenost.« V poglavju je objavljena vrsta 
pomenljivih podatkov, ki razgrinjajo tedanje dogajanje, enako tudi v nekoliko obširnejšem poglavju 
Narodni sveti. 
Od 20. oktobra 1918 se je zvrstilo več zborovanj. Poleg Murske Sobote so bila zborovanja v Ljutomeru, 
Radgoni, Črenšovcih in Beltincih, vsa seveda povezana s pripravami na priključitev Prekmurja. O zborovanjih 
so pisali tudi tedanji slovenski časopisi, denimo Slovenski narod o shodu v Benediktu na Goričkem. »Med 



zborovalci je bilo tudi 32 zastopnikov prekmurskega protestantskega prebivalstva. Sklenili so, da za nobeno 
ceno nečejo pripadati Madžarski, marveč da si ustanove za slučaj, da bi jih Jugoslavija ne mogla sprejeti pod 
dvoje okrilje, svojo lastno slovensko prekmursko državico.« 
V knjigi so objavljeni različni letaki, med njimi tudi poseben letak beograjske vlade, v katerem vlada poziva 
Prekmurce, naj ne verjamejo madžarskim obljubam o avtonomiji, ker bi morali plačevati celo vojni dolg.  
Avtorica predstavi tudi dogajanje v Parizu, kjer se je odločalo o usodi Prekmurja. Pod naslovom Avgust 
1919 piše, da je vrhovni svet 1. avgusta dovolil, »da sme jugoslovanska vojska Kraljevine SHS zasesti 
Prekmurje, odklonil pa je zahtevo o rabskih Slovencih.«  
V knjigi je še več različnih dokumentov do poglavja Praznovanje zgodovinske prelomnice Prekmurja 1919. 
Med leti 1919 in 2019 se je zvrstilo deset okroglih obletnic priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. »K pogostejšemu proslavljanju v zadnjih dvajsetih letih je nedvomno 
prispevala razglasitev 17. avgusta kot praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, na 
pobudo poslanca Jožefa Horvata. Ta dan se kot državni praznik Republike Slovenije, ki ni dela prost dan, 
praznuje od leta 2006.« 
V zborniku so najnovejše, letošnje informacije o praznovanju, tudi o praznovanju 100. obletnice 17. avgusta 
v Beltincih. 
 
Delo, Ljubljana 

• Donald Trump imenoval posebnega odposlanca za pogovore med Srbije s Kosovom. Vili 
Einspieler. Delo, Ljubljana, 04. oktober 2019  

Richard Grenell bo novo nalogo opravljal hkrati s funkcijo ameriškega veleposlanika v Nemčiji, ki jo je 
prevzel lani.  
https://www.delo.si/novice/svet/donald-trump-imenoval-posebnega-odposlanca-za-pogovore-med-
srbije-s-kosovom-234998.html 
 

 
Slika: Donald Trump je imenoval Richarda Grenella za posebnega odposlanca za dialog Srbije s Kosovom. 
Foto: Reuters 
 
Ameriški predsednik Donald Trump je imenoval Richarda Grenella za posebnega odposlanca za dialog 
Srbije s Kosovom. Bela hiša je sporočila, da naj bi Grenell s predstavniki EU poskusil znova vzpostaviti dialog 
med Beogradom in Prištino, ki je blokiran skoraj leto dni, ker je kosovska vlada uvedla stoodstotne carine na 
srbsko blago. Grenell bo novo nalogo opravljal hkrati s funkcijo ameriškega veleposlanika v Nemčiji, ki jo je 
prevzel lani. Čeprav je izkušen diplomat, je v Berlinu naletel na ostre kritike, ker je po umiku ZDA iz 
jedrskega sporazuma pozval nemška podjetja, naj prenehajo poslovati z Iranom. Tarča kritik tako vladajoče 
koalicije kot opozicije je tudi zaradi izjave, da hoče okrepiti evropsko desnico. 
Po navedbah Washington Posta velja Grenell, ki je podprl Trumpa že pred tremi leti med predsedniško 
volilno kampanjo, za njegovega zaupnika. V času Georgea Busha je bil tiskovni predstavnik ameriške misije 
pri Združenih narodih (ZN), kjer je bil zadolžen za boj proti terorizmu, globalne mirovne operacije ter 
programe jedrskega orožja Irana in Severne Koreje. Med mandatom v ZN je bil politični svetovalec številnih 
pomembnih republikancev. V kontekstu dialoga o normalizaciji odnosov Srbije s Kosovom se je Grenellovo 
ime prvič pojavilo konec lanskega leta, ko se je v Berlinu srečal s kosovskim predsednikom Hashimom 
Thaçijem. Grenell se je srečal z njim le nekaj dni po pismu, ki ga je Trump naslovil na Thaçija in srbskega 
predsednika Aleksandra Vučića, v katerem je izrazil pripravljenost ZDA, da pomaga sprtima stranema doseči 
pravno zavezujoč sporazum, ki bo spoštoval interese Kosova in Srbije.  
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• Podobe pokrajine povezale tri dežele. Mateja Kotnik. Delo, Ljubljana, 05. oktober 2019  
Dvanajst umetnikov iz Nemčije, Avstrije in Slovenije o tem, kako se človekova dejavnost vpisuje v 
pokrajino.  
https://www.delo.si/kultura/vizualna-umetnost/podobe-pokrajine-povezale-tri-dezele-234442.html  
 
V Koroški galeriji likovnih umetnosti je dvanajst umetnikov iz treh dežel (Nemčije, Slovenije in Avstrije) na 
razstavi Podobe pokrajine postavilo v ospredje okoljsko problematiko, onesnaževanje in čezmerno 
izkoriščanje naravnih virov v povezavi z družbenimi, gospodarskimi in kulturnimi vprašanji. 
Pobudnik obsežnega in večjezičnega projekta je bil Karl Vouk, koroški Slovenec, ki na razstavi sodeluje tudi 
kot avtor. »Vsebinsko je tema projekta zasidrana v kritičnem razmisleku o zgodovinskem in dejanskem 
položaju narodnih manjšin na območju Koroške, ki je kot pokrajina razdeljena med Avstrijo in Slovenijo, ter 
na območju Lužice v Nemčiji, kjer živi manjšina Lužiških Srbov,« so pojasnili v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti. 
Usoda Lužiških Srbov na severovzhodu Nemčije je Karla Vouka ganila, saj jo spremlja od otroštva prek 
očetovih prijateljev. Območje Lužice, ki je bogato z rjavim premogom, spreminja svojo podobo zaradi 
dnevnih kopov, posledice tega so vidne tudi na kulturi manjšine. V zadnjih desetletjih so preselili polovico 
od 60.000 Lužiških Srbov, ki imajo kar dve materinščini, gornjo in dolnjo lužiščino. Izginilo je približno 120 
lužiških vasi. 

 
Slika: Melitta Moschik: Globe Face.  
 
Nemški umetnik Michael Kruscha poetično zajame grozilno silo tehnologije za kopanje premoga. »Podobno 
kot Iris Brankatschk, ki skozi klasično slikarsko tehniko estetizira uničeno pokrajino ali se v črno-belih 
kolažiranih podobah ukvarja z dekonstrukcijo spomina. Ideja o fragmentiranosti spomina je prisotna tudi v 
delih Helle Stoletzki, ki poveže to temo s fragmentirano kulturno identiteto generacije, ki je vpeta med 
tradicijo in sodobnost, kar dosega skozi mozaično postavitev velikoformatnih slik in nedokončanih risb ter 
okruškov. Podobno dvojno zgodbo zasledimo v pronicljivem filmu Frauke Rahr, ki z manipulacijo iste 
podobe umetno ustvari zgodbo o dveh obdobjih, v katerih preteklost simbolizira neki nedolžnejši, idiličen 
čas, sedanjost pa govori o uničevanju kulture in celotnih vasi zaradi dnevnih kopov v Lužici,« so o nemških 
umetnikih na razstavi zapisali v Koroški galeriji likovnih umetnosti. 
Sodelujoči umetniki 
Med avstrijskimi umetniki na razstavi sodelujejo Melitta Moschik, Marko Lipuš, Zorka L-Weiss in Karl Vouk. 
Christine Wetzlinger-Grundnig iz Muzeja moderne umetnosti v Celovcu (Museum Moderner Kunst 
Kärnten) je povedala: »Melitta Moschik predstavlja pogled na pokrajino iz vesolja, Lipuš se je s 
fotoaparatom podal po sledeh stare mame Marije, umorjene v koncentracijskem taborišču Ravensbrück, 
Zorka L-Weiss pa je izhajala iz osebne izkušnje in svoje dojemanje pokrajin pretvorila v velika platna v 
reduciranem likovnem jeziku. Karl Vouk se predstavlja s kratkim filmom NARAVA_NARAVA.« 
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Slika: Marko Peljhan: Krk  
 
V Voukovem dvanajstminutnem filmu o ogroženi vrsti žab, nižinskih urhih, ki so jih zaradi degradacije okolja 
preselili v umetno jezero, se glasni klici žab izmenjujejo z avdioposnetki industrijskega hrupa. »Zaščita 
narave očitno velja več od zaščite naroda. Nižinski urhi so zame simbol za to ponesrečeno politiko. Če 
pogledamo zgodovino Lužiških Srbov, vidimo, da čeprav so imeli zaščito velikega brata, Sovjetsko zvezo kot 
partnerja v vzhodni Nemčiji, jim je to bore malo pomagalo. Večino vasi so zaradi premoga odkopali ravno v 
šestdesetih in sedemdesetih letih,« je povedal Karel Vouk. 
Slovenski prispevek 
Umetnik Još Franko s fotografijami Nicht fallen (Ne pasti) tematizira begunce v jugoslovanski vojni, ki so v 
devetdesetih pobegnili v begunski center Ježevac blizu Tuzle in tam obtičali. »Marko Peljhan se ukvarja z 
vprašanjem umetnikovega obstoja v ekstremnih razmerah, Nika Autor pa z žico, s katero se je naša država 
ogradila na meji s Hrvaško. Skupina Irwin na razstavi sodeluje z dvema umetniškima pozicijama; 
fotografijama trga v Celovcu in turističnimi plakati, ki so nekdaj oglaševali turistične znamenitosti 
Jugoslavije. Napis na njih so zamenjali z napisom NSK – država v času,« je pojasnila direktorica Koroške 
galerije likovnih umetnosti Andreja Hribernik. 
Razstava bo do 8. decembra na ogled v Slovenj Gradcu, po novem letu v Celovcu, junija prihodnje leto pa jo 
bodo postavili še v nemškem mestu Cottbus.  

• V dvanajstih dneh peš okoli geoparka. Mateja Kotnik. Delo, Ljubljana, 05. oktober 2019  
V Geoparku Karavanke milijonske naložbe za nova doživetja. Tristo kilometrov za pohodnike.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/v-dvanajstih-dneh-pes-okoli-geoparka-234159.html 
 

 
Slika: Vhod v Obirske kapniške jame leži na 1078 metrih nadmorske višine. Leta 1870 so jih odkrili rudarji 
med iskanjem svinčeve in cinkove rude. Foto: Urosh Grabner 
 
Mežica, Labot – Evropska projekta NaKult in NatureGame v Geoparku Karavanke iz čezmejnega programa 
Interreg Slovenija-Avstrija, skupaj vredna 4,3 milijona evrov, sta približno na polovici poti. V Geoparku 
Karavanke, ki na obeh straneh meje združuje pet slovenskih in devet avstrijskih občin, so se naložb lotili 
zaradi želje po skupnem turističnem preboju. 
Projekt NatureGame, ki združuje sedem partnerjev iz Slovenije in Avstrije, je vreden 2,3 milijona evrov. V 
okviru projekta so v Šmihelu pri Pliberku že postavili zunanjo plezalno steno, v Železni Kapli, prav tako v 
Avstriji, pa uredili notranjo. Na gori Peci nekoliko zamujajo z začetkom gradnje informacijskega 
panoramskega centra, ki je največja naložba v tem projektu. Vodja Geoparka Karavanke Gerald Hartmann 
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je povedal, da bodo center začeli graditi prihodnjo pomlad, vzroki za zamudo pa so v novi avstrijski 
zakonodaji na področju javnih naročil. 
V Črni na Koroškem bodo v okviru projekta NatureGame prihodnje leto zgradili kilometer dolg zipline, 
vreden dobrih 230 tisočakov. Z denarjem iz Interregovega programa so na Poljani pri Prevaljah že postavili 
lesena paviljona, ki bosta info točki za kolesarje in druge obiskovalce geoparka. Vrednost investicije je 
270.000 evrov. Paviljona bodo odprli prihodnje leto, ko ju bodo tudi informacijsko opremili. 
Jezero na travniku 
Občina Prevalje namerava na tem območju v turistične namene uporabiti tudi bližnjo travniško kotlino, kjer 
ministrstvo za okolje in prostor načrtuje vodni zadrževalnik s stalno ojezeritvijo hektar in pol velike 
površine. »Mreža doživljajskih ponudb, pri katerih lahko posameznik izkusi geodiverziteto, okolje na igriv 
način in se na ta način lahko v njem tudi giblje, bo poudarjala pomen Geoparka Karavanke,« je prepričan 
Hartmann. 
Z evropskimi sredstvi (projekt NaKult) bodo vzpostavili tudi 300 kilometrov dolgo daljinsko pohodno pot 
okoli parka, s katero sledijo rastočemu trendu pohodništva. Pot bo razdeljena na dvanajst do štirinajst 
dnevnih etap. Nanjo se bodo pohodniki lahko podali iz katerega koli izhodišča, s čezmejnimi posebnostmi 
na njej pa jih bodo seznanili posebej za to usposobljeni vodniki. Ko bodo pohodniki prišli do Podzemlja 
Pece, turističnega rudnika in muzeja v Mežici, jih bodo do vstopa v info točko na geološkem igrišču vabile k 
sodelovanju nove geološke igre. 
Pet tisoč pohodnikov na Peci 
Geopark Karavanke že tri leta trži turistični produkt Interreg Danube GeoTour, ki združuje in poudarja 
posebnosti vseh geoparkov v Podonavski regiji (Idrija Geopark, Bakony-Balaton Geopark, Naravni park in 
geopark Steirische Eisenwurzen, Hateg Country Dinosaurus Geopark, Papuk Geopark, Železne Hory 
Geopark, Nacionalni park Džerdap). 
V okviru tega projekta so razvili nov produkt, GeoBiking, in dve interpretacijski točki v Avstriji in Sloveniji. 
Suzana Fajmut Štrucl iz podjetja Podzemlje Pece je povedala: »Razvili smo več kolesarskih tur različnih 
zahtevnosti, tudi čezmejno.« Letos jo je prekolesarilo približno sto ljudi, a v Geoparku Karavanke so 
prepričani, da so na dobri poti, saj so ob uvedbi pohodnih tur na Peco pred dvema letoma ravno tako začeli 
s stotimi obiskovalci, letos pa jih je bilo že pet tisoč.  
 

• Skušnjave mladega Sebastiana. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga. 05. oktober 2019  
Zanimivost avstrijskih volitev je, da omogočajo nekaj novega.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/skusnjave-mladega-sebastiana-234410.html 
 
Zmagovalec avstrijskih volitev Sebastian Kurz – že v drugo bo kancler, še vedno bo najmlajši predsednik 
vlade na svetu – je pred véliko izbiro. Lahko oblikuje veliko koalicijo ljudske in socialdemokratske stranke, 
kakršne so v sosednji državi tradicionalne. Ali pa se poda na bistveno zanimivejšo, a negotovo, neuhojeno 
pot in sestavi vlado z zelenimi. To zadnje bi bila pomenljiva invencija tako za Avstrijo kot za Evropo. 
Med drugim zato, ker bi namesto dozdajšnje umazane zveze s skrajno desnico rosnomladi kancler naposled 
proizvedel nekaj novega, svežega. V Evropi bi si opral svoj navidez angelski obraz. V etapi nespodobnega 
kohabitiranja s svobodnjaško stranko se je sicer pretvarjal, da nima skoraj nič z uvajanjem drakonskih 
protipriseljenskih ukrepov, ohranjal je vtis normalne desnosredinske stranke. S turkizno zeleno koalicijo bi 
obrnil novo stran, pokazal, da razume zeitgeist, duha časa. 
Nič presenetljivega ni v dejstvu, da je bivši predsednik avstrijske vlade, ki je odstopil pred komaj štirimi 
meseci zaradi politične bombe, ki jo je povzročila afera Ibiza, vnovič triumfiral. Po predahu z interim vlado, z 
nekdanjo predsednico ustavnega sodišča Brigitte Bierlein na čelu, se vrača na prizorišče še močnejši. 
Sebastian Kurz je popeljal ljudsko stranko do nove zmage in drugega najboljšega rezultata desne sredine v 
vsej njeni zgodovini, samo še tedanji kancler Wolfgang Schüssel je leta 2002 dosegel boljši rezultat. In 
vendar se avstrijska politična krajina s tokratnim volilnim rezultatom radikalno spreminja, gledamo 
revolucionarno preoblikovano politično prizorišče. Šarm letošnjih volitev je, da prinašajo novost. 
Dolgoletni voditelj svobodnjakov Heinz-Christian Strache je globoko padel in z njim celotna FPÖ, je 
komentiral Neue Zürcher Zeitung, »vzpon z neonacistične scene na podkanclerski položaj je neverjetna 
kariera, najbrž možna samo v kaki Avstriji«. Skrajna desnica je izgubila deset odstotkov glasov in stežka se 
bo pobrala. Socialdemokracija je potonila v še globljo krizo, četudi ostaja druga najmočnejša politična sila v 
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državi. Izjemen uspeh pa so doživeli, podobno kot se dogaja v Nemčiji in še v nekaterih severnoevropskih 
okoljih, zeleni, ki se pomikajo v politični mainstream. Glavno vprašanje, ki se zdaj postavlja, je, s kom bo 
vladal novi stari Kurz. Pri čemer je njegovo ključno breme priseljenska politika, vendar tudi razgrajevanje 
socialne države. 
Triintridesetletnik je retorično spreten politik, hitro je razumel, da je politika postala zelo personificirana, 
bistvena je na osebnost osredinjena volilna kampanja, bolj šteje videz kot program, politična vsebina je 
malo pomembna. Konservativni krščansko-demokratski stranki je vdahnil dinamiko in jo prenovil, črno 
barvo je prebarval s turkizno. S svojo porcelanasto kožo se je zdel tako brezmadežen, toda skrajno desne 
tendence v lastni vladi ga niso nič motile, zlahka je prst uperil v migrante, pripravne dežurne krivce in 
grešne kozle. Iz korupcijskega škandala, ki je spomladi uničil Stracheja in svobodnjake, s katerimi je 
osemnajst mesecev sobival v koaliciji, je izšel neomadeževan. Ob aferi se je spretno distanciral od 
nekdanjega zaveznika in kalkuliral, kaj bodo predčasne volitve prinesle za njegove politične rejtinge. Čeprav 
je bil ravno on tisti, ki je naredil nezamisljivo – namreč skušal normalizirati skrajno desnico, z njo je sestavil 
vlado in se ji v stališčih povsem približal. Pa vendar je zdaj vnovična povezava te vrste videti sramotna, tako 
rekoč nemogoča. 
 

 
Slika: Bo Sebastian Kurz ujel zeitgeist? Foto: Reuters  
»Verjetno je, da bo sestavil koalicijo samo z zelenimi,« je te dni komentiral eden najbolj znanih avstrijskih 
politologov in avtoriteta za nacionalizem, profesor univerze v Innsbrucku Anton Pelinka. Toda zeleni bodo 
pri tem zagotovo zahtevali visoko ceno. »Ne morejo si privoščiti, da bi razočarali svoje volivce. Leta 2017 
niso niti vstopili v parlament.« Trenutno je največ upov in pričakovanj usmerjenih v turkizno zeleno 
koalicijo, pri čemer ima zveza dovolj glasov in niti ne potrebuje male liberalne stranke Neos, ki je na 
letošnjih volitvah znatno povečala moč. Koaliciji z zelenimi pa so napoti številne ekonomske in socialne 
politike, v tem sta si stranki daleč narazen: Kurz krči pridobitve socialne države, medtem ko voditelj zelenih 
Werner Kogler zahteva nove davke na škodljive emisije, posebej težko poglavje je priseljenska tematika. 
Prejšnja vlada je drastično omejevala pravice in sredstva za migrante, zeleni se zavzemajo za boljšo 
integracijo prišlekov. Ena in druga stranka imata pred očmi tudi lastne volivce, ne moreta mimo svojih 
obljub, lastne baze. 
Najmanj stvarna politična kombinacija ostaja vlada s svobodnjaki, pa čeprav javnomnenjske ankete kažejo, 
da bi bila še vedno najbolj po volji volivcev. Strache je pred dnevi izjavil, da je končal politično kariero, umik 
je razložil z višjim ciljem, češ da so pomembni interesi stranke, to, da svobodnjaki »ostanejo pomemben 
dejavnik v avstrijski politiki«. A z umikom se je samo izognil temu, da bi ga stranka sama izločila, je namreč 
ključni krivec za porazni rezultat, poleg tega je proti njemu uvedena nova preiskava zaradi domnevnih 
finančnih zlorab, trošenja denarja iz strankarske blagajne za lastno razkošje. Vprašanje ostaja, kako se bo 
stranka po Stracheju rekonstruirala, politični opazovalci pa ocenjujejo, da je bil njegov umik nujen za tudi 
najbolj oddaljeno, minimalno možnost, če bi mandatar ob propadu vseh ostalih opcij razmišljal o vnovični 
povezavi s skrajno desnico. 
Kurz je praktičen, spremenljiv, stremuški politik, njegova ideologija je neoliberalna, njegova vizija je 
»oblast«. V preteklosti je naredil kapitalno napako, ko je oblikoval koalicijo s skrajno desnico in bil pred 
meseci sramotno poražen. Toda njemu, ki se je meteorsko povzpel iz nič in je simptomatičen znanilec dobe, 
ki jo živimo, se je račun vnovič izšel. Lahko bi rekli, da je tudi to značilnost našega časa, politika je postala 
hitra, nestanovitna, nestabilna, vse, kar gledamo, je provizorij. 



Včasih se splača ozreti nazaj, te dni, denimo, na preminulega Jacquesa Chiraca. Ni bil med vélikimi 
francoskimi predsedniki. Šefi francoske države imajo večno dilemo, ali postanejo preveč vzvišeni in delujejo 
arogantno ali obstanejo preveč normalni in občepijo kot François Hollande. Chirac je bil bliže njemu in 
Sarkozyju kakor pa Charlesu de Gaullu, Georgesu Pompidouju, Françoisu Mitterrandu. Pa vendar je bil on 
prvi, ki je prekinil petdesetletni tabu. Toliko časa je potrebovala Francija, preden je opravila s kolaboracijo z 
nacizmom, preden je priznala odgovornost Francozov in francoske države, da je vichyjski režim pomagal pri 
holokavstu. O tem je pisal Tony Judt. In Chiraca si bomo zapomnili kot tistega, ki je leta 2002 zmagal na 
predsedniških volitvah z osupljivimi, neponovljivimi 82 odstotki, ker se je v drugem krogu znašel nasproti 
skrajnemu desničarju Jean-Marieju Le Penu – in predvsem ga bomo pomnili kot enega zadnjih, ki je 
vzdrževal sanitarni kordon vizavi skrajni desnici. 
Zdaj, ko ima mladi Kurz, nesporni, edini zmagovalec brez izzivalca, drugo priložnost, bomo videli, kako jo bo 
izkoristil. Formula velike koalicije s socialdemokrati je videti iztrošena, tista s svobodnjaki je nepredstavljiva. 
Velik uspeh zelenih in središčnost podnebne problematike, čas, ko svoje solze in svoj gnev v Združenih 
narodih na svetovne voditelje naslavlja Greta Thunberg, ki ji je uspelo mobilizirati milijone ljudi po svetu, je 
naklonjen turkizno zeleni barvi. Bo Kurz ujel zeitgeist? 

• Na premierskem položaju v Kosovu morda prvič ženska. STA. Delo, Ljubljana, 06. oktober 2019  
Javnomnenjske raziskave pred volitvami napovedujejo spremembe, premierka bi lahko postala Vjosa 
Osmani.  
https://www.delo.si/novice/svet/na-premierskem-polozaju-v-kosovu-morda-prvic-zenska-235114.html 
 

 
Slika: Če bo Demokratska liga Kosova osvojila največ glasov, ima pravnica Vjosa Osmani dobre možnosti, 
da kot prva ženska prevzame vodenje kosovske vlade. Foto: Laura Hasani/Reuters 
 
Na Kosovu bodo danes nove predčasne parlamentarne volitve. Gre za četrte parlamentarne volitve od 
razglasitve kosovske neodvisnosti leta 2008. Glede na javnomnenjske raziskave se po volitvah v vladi 
obetajo spremembe, premierski položaj pa bi lahko prvič v zgodovini države zasedla ženska, Vjosa Osmani. 
Skupno 1060 kandidatov se poteguje za 120 poslanskih mandatov, od katerih jih je 20 rezerviranih za 
narodne manjšine. Na volitvah bo sodelovalo 20 strank, štiri volilne koalicije in neodvisni kandidat iz vrst 
Bošnjakov. 
Volilnih upravičencev je po zadnjih podatkih približno 1,94 milijona, kar presega število prebivalcev Kosova 
za več deset tisoč. Na Kosovu imajo namreč volilno pravico vsi, ki so se tam rodili, torej tudi tisti, ki živijo v 
tujini in se na Kosovu niso nikoli registrirali kot volivci. Doslej se je iz tujine za tokratne volitve registriralo 
rekordnih 35.000 ljudi. Lani jih je bilo 15.000. 
Zmago napovedujejo Demokratski ligi Kosova 
Glede na zadnje javnomnenjske raziskave naj bi največ glasov dobila Demokratska liga Kosova (LDK) Ise 
Mustafe in nacionalistično gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija. 
LDK napovedujejo približno 27 odstotkov glasov, Samoopredelitvi 22 odstotkov. Če bo LDK osvojila največ 
glasov, ima pravnica Vjosa Osmani dobre možnosti, da kot prva ženska prevzame vodenje kosovske vlade. 
 
Tudi Demokratska stranka Kosova (PDK) predsednika kosovskega parlamenta Kadrija Veselija naj bi sicer 
osvojila približno 22 odstotkov glasov. Haradinajevo Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK), ki na volitvah 
nastopa skupaj z manjšo socialdemokratsko stranko (SDP), naj bi dobilo okoli 20 odstotkov. 
Socialdemokratska pobuda, znana tudi kot Nisma, podpredsednika vlade Fatmirja Limaja in Zavezništvo za 
novo Kosovo (AKR) zunanjega ministra Behgjeta Pacollija naj bi dobila vsak po devet odstotkov glasov. 
Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Nekaj ur po zaprtju volišč je pričakovati prve začasne izide.  
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• Vzporedne volitve: Na Kosovu izenačena LDK in Samoopredelitev. STA. Delo, Ljubljana, 06. 
oktober 2019  

Na volitvah je sodelovalo 20 strank, štiri volilne koalicije in neodvisni kandidat iz vrst Bošnjakov.  
https://www.delo.si/novice/svet/vzporedne-volitve-na-kosovu-izenacena-ldk-in-samoopredelitev-
235394.html 
 

 
Slika: Za 120 poslanskih sedežev, od katerih jih je 20 rezerviranih za narodne manjšine, se je potegovalo 
1060 kandidatov. Foto: Armend Nimani/AFP 
 
Na parlamentarnih volitvah na Kosovu sta po začasnih delnih uradnih izidih zelo izenačena Demokratska 
liga Kosova (LDK) Ise Mustafe in nacionalistično gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija. 
LDK je prejela 25,2 odstotka, Vetevendosje pa ji sledi s 25,1-odstotno podporo, poroča nemška tiskovna 
agencija dpa. 
Po 54 odstotkih preštetih glasov je nedaleč zadaj na tretjem mestu Demokratska stranka Kosova (PDK) 
predsednika kosovskega parlamenta Kadrija Veselija z 22 odstotki glasov. 
Za mesto predsednika vlade LDK predlaga profesorico prava Vosjo Osmani, ki bi bila prva ženska na 
Kosovem na tem položaju. Medtem Vetevendosje predlaga aktivista Albina Kurtija. Čeprav sta stranki po 
usmerjenosti na nasprotnih bregovih, sodelovanja za dosego večine ne izključujeta, še piše AFP. 
Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK), ki na volitvah nastopa skupaj z manjšo socialdemokratsko stranko 
(SDP), je za zdaj podprlo 12,4 odstotka volivcev. Socialdemokratska pobuda, znana tudi kot Nisma, 
podpredsednika vlade Fatmirja Limaja pa je prejela 5,4 odstotka glasov, poroča nemška tiskovna agencija 
dpa. 
 
Na današnjih volitvah je sicer sodelovalo 20 strank, štiri volilne koalicije in neodvisni kandidat iz vrst 
Bošnjakov. Za 120 poslanskih sedežev, od katerih jih je 20 rezerviranih za narodne manjšine, se je 
potegovalo 1060 kandidatov. 
Volišča so bila odprta do 19. ure, volilnih upravičencev je po zadnjih podatkih približno 1,94 milijona, nekaj 
deset tisoč več kot prebivalcev. Za volitve se je namreč registriralo tudi rekordnih 35.000 ljudi, ki živijo v 
tujini in imajo na Kosovu volilno pravico. 
V Kosovski Mirtrovici je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug z 98 odstotki glasov zmagala stranka 
Srbska lista in s tem na parlamentarnih volitvah zabeležila najvišjo podporo v svoji zgodovini. Stranka je 
tako osvojila 10 poslanskih mandatov v parlamentu v Prištini. 
Volitve so sicer potekale relativno mirno. Po zadnjih podatkih državne volilne komisije je glas oddalo 44 
odstotkov volilnih upravičencev, kar je 2,5 odstotka več kot na volitvah leta 2017, poroča dpa. 
O manjšem incidentu so poročali le iz Kosovske Mitrovice. Tam so aretirali dva člana volilnega odbora, ker 
naj bi dovoljevala oddajanje glasovnic v nasprotju s pravili. Glasovanje naj bi namreč dovolila tudi tistim, ki 
se na volišču niso mogli izkazati s kosovskimi osebnimi dokumenti. 
 
Da se morajo volivci legitimirati s kosovskimi dokumenti, je septembra odločila kosovska državna volilna 
komisija. Kosovski Srbi so že pred volitvami opozarjali, da gre za poseg v volilno pravico Srbov. 
Predvsem na severu Kosova naj bi bilo namreč relativno visoko število Srbov, ki imajo zgolj v Srbiji izdane 
osebne dokumente. Na dosedanjih volitvah so se lahko volivci legitimirali tudi s srbskimi osebnimi 
dokumenti. 
Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, potem ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh 
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letih in pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. 
Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne 
vojske Kosova. Današnje volitve so četrte predčasne parlamentarne volitve od razglasitve samostojnosti 
Kosova leta 2008.  

• Na Kosovu po preštetju skoraj vseh glasov v vodstvu Samoopredelitev. STA. Delo, Ljubljana, 07. 
oktober 2019  

Na drugem mestu je Demokratska liga Kosova (LDK) Ise Mustafe s 25 odstotki. Sledi Demokratska stranka 
Kosova (PDK) predsednika Hashima Thacija.  
https://www.delo.si/novice/svet/na-kosovu-po-prestetju-skoraj-vseh-glasov-v-vodstvu-
samoopredelitev-235441.html 
 
Največ glasov na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je po preštetju 93,7 odstotka 
glasov osvojilo gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija, in sicer 25,8 odstotka glasov. Na 
drugem mestu je Demokratska liga Kosova (LDK) Ise Mustafe s 25 odstotki. Sledi Demokratska stranka 
Kosova (PDK) predsednika Hashima Thacija. 
PDK je prejela 21,2 odstotka glasov podpore. Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) dosedanjega 
premiera Ramusha Haradinaja je dobilo 11,6 odstotka glasov podpore. Volilna udeležba je bila na 
nedeljskih volitvah 44-odstotna in tako za 2,5 odstotne točke večja kot na volitvah leta 2017. 
 

 
Slika: Albin Kurti je vodja Samoopredelitve (Vetevendosje). Foto: Reuters  

 
Kurti je okrog polnoči skupaj s svojimi privrženci v središču Prištine že slavil zmago. »Republiko smo rešili 
ujetništva politike. Danes smo končali to dramo,« je pred tem dejal za televizijsko postajo T7 in se zavzel za 
čimprejšnjo sestavo nove vlade, povzema nemška tiskovna agencija DPA. 
Vjosa Osmami, ki je bila premierska kandidatka LDK, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP 
izrazila prepričanje, da bodo stranke sedle za mizo in se pogovorile o koaliciji. 
Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh letih in 
pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. 
Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne 
vojske Kosova.  

• Bodoči premier Kosova proti carinam Srbiji, za vojno odškodnino. Novica Mihajlovič. Delo, 
Ljubljana, 07. oktober 2019  

Kaj Kosovu in regiji prinaša volilna zmaga levičarskih albanskih nacionalistov iz stranke Samoopredelitev 
pod vodstvom Albina Kurtija?  
https://www.delo.si/novice/svet/bodoci-premier-kosova-proti-carinam-srbiji-za-vojno-odskodnino-
235603.html 
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Slika: Največ glasov je dobilo gibanje Samoopredelitev, ki ga vodi Albin Kurti. Foto: AFP 
 
Največ glasov na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je osvojilo gibanje 
Samoopredelitev, ki ga vodi Albin Kurti. Levičarsko gibanje albanskih nacionalistov je po 94 odstotkih 
preštetih glasov osvojilo največ, in sicer 25,8 odstotka glasov, na drugem mestu je Demokratska liga Kosova 
(LDK) Ise Mustafe s 25 odstotki. Kurti kot najverjetnejši premier Kosova napoveduje, da bo dialog s Srbijo 
začel že v prvem tednu mandata. 
Na volitvah, ki so minile razmeroma mirno in se jih je udeležilo 44 odstotkov upravičencev, je Demokratska 
stranka Kosova (PDK) pod vodstvom predsednika Hashima Thaçija dobila 21,2 odstotka glasov, Zavezništvo 
za prihodnost Kosova (AAK) dosedanjega premierja Ramusha Haradinaja pa 11,6 odstotka. Volilna udeležba 
je bila tokrat za 2,5 odstotne točke višja kot na volitvah leta 2017, rekordno število glasov Kosovcev iz tujine 
pa bi po pričakovanjih analitikov utegnilo prednost Albina Kurtija še nekoliko povečati.  
Rdeča luč carinam ni nujno dobra novica za Srbijo 
Kurti, ki je kot vodja opozicije glasove volivcev pridobival z obljubami, da se bo zoperstavil globoko 
ukoreninjeni korupciji, je tik pred volitvami za dunajski Der Standard dejal, da stoodstotne carine za blago iz 
Srbije niso njegova politika in da jih je pripravljen ukiniti. Spomnimo, prejšnja vlada Ramusha Haradinaja je z 
uvedbo carin poskušala pritisniti na Srbijo, da prizna neodvisnost Kosova, s tem si je Haradinajeva vlada 
nakopala hude pritiske iz Evropske unije in ZDA, ki so Kosovo prepričevala, da s carinami ne prispevajo k 
dialogu s sosednjo Srbijo. 
Pogajanja s Srbijo je Kurti postavil visoko na seznam svojih prednostnih nalog. V zameno za odpravo carin je 
napovedal nove zahteve do Beograda, vključno s plačilom vojne odškodnine. »Carine bomo nadomestili z 
načelom recipročnosti. Beograd mora, denimo, sprejeti naše registrske tablice in dokumente, na katerih 
temelji Republika Kosovo. Želimo osvetliti usodo izginulih oseb, ne glede na njihovo narodnost, da bi našli 
tudi izginule Srbe in Rome,« je med drugim dejal Kurti in napovedal ustanovitev skupnih ekip raziskovalcev, 
ki bi analizirali množična grobišča.  
Vučić ve, da mu s Kurtijem ne bo lahko 
Kurti, ki je kot vodja opozicije pred leti iz protesta proti skorumpirani oblasti metal solzivec med poslance in 
zato moral v zapor, ne skriva simpatij do velikoalbanske ideje. »Imamo dve državi, smo pa en narod. Ne 
moremo pozabiti, da je meja Kosova z Albanijo meja Jugoslavije in Srbije, to ni albanska meja,« je pred 
kratkim dejal Kurti. Prepričan je, da bi ljudje na Kosovu glasovali za združitev z Albanijo, če bi ustava Kosova 
tak referendum dovoljevala. Napovedal je spoštovanje ustave do takrat, ko jo bo mogoče na miren način 
spremeniti, kar se zaveda, da se ne bo zgodilo tako kmalu. 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić se Kurtijeve zmage ni ravno razveselil, a se bo Beograd, če bo Kurti 
premier, pogajal z njim kot z »legitimnim predstavnikom Albancev«. Pri tem je Vučić ocenil, da bodo ti 
pogovori težki.  

• Srečno novo leto sosedskega dialoga. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 08. oktober 2019  
Vsaka država bo pripravila najmanj šestdeset dogodkov  
https://www.delo.si/kultura/razno/srecno-novo-leto-sosedskega-dialoga-235599.html 
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Slika: V dunajskem etnološkem muzeju Weltmuseum bodo junija odprli razstavo o Almi Karlin. Foto: Uroš 
Hočevar 
 
Jutri se bo s hkratnima koncertoma na Dunaju in v Ljubljani začelo leto sosedskega dialoga Slovenije z 
Avstrijo, v katerem se bo zvrstilo najmanj 120 ne le kulturnih dogodkov: polovica v naši državi, polovica v 
severni sosedi. 
Slabo leto je minilo, odkar se je slovenski zunanji minister Miro Cerar na prvem delovnem obisku v tujini 
srečal s tedanjo avstrijsko kolegico Karin Kneissl, s katero sta se dogovorila, da bosta državi pripravili 
»tematsko leto« o sosedskem dialogu. Ta srečanja ne bodo le kulturna, ampak bodo govorili tudi o 
stereotipih, ki jih imajo Avstrijci in Slovenci drugi o drugih, ter temah, ki so še vedno »žgoče« v sicer 
zglednih odnosih med državama. Ena od teh bo prihodnje leto stota obletnica plebiscita, druga vsekakor 
odnos držav do »manjšin«, tako avstrijske do Slovencev na Koroškem in Štajerskem, ki jim že četrt stoletja 
niso povečali pomoči, kot uradne Ljubljane do nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. O tem se bodo na 
okroglih mizah pogovarjali zgodovinarji, o krvavi polpretekli zgodovini bodo moževali tudi znani pisatelji, 
denimo Drago Jančar in Martin Pollack. Poskusili bodo tudi bolj povezati novinarje »državnih« medijev, 
javnih radiotelevizij RTV Slovenija in ORF ter agencij STA in APA. 
Lipicanci, strip in Alma Karlin 
Zunanja ministra sta novembra lani napovedala, da bo dialog potekal tudi o »vprašanjih«, kot so lipicanci. Ti 
konji, ki jih bosta državi poskusili zaščititi kot del Unescove svetovne dediščine, bodo ostali na dnevnem 
redu, pojavila so se tudi razmišljanja, da bi o tej »multinacionalni živali« naredili strip. Tako sta Marijan 
Pušavec in Jakop Klemenčič že ovekovečila popotnico in pisateljico Almo Karlin, katere prevod v nemščino, 
ki bo izšel pri dunajski založbi Bahoe Books, bo pospremil najbrž enega od največjih dogodkov, ki jih bo v 
letu sosedskega dialoga pripravila Slovenija. Razstavo o tej poliglotki bodo junija v sodelovanju s 
Pokrajinskim muzejem Celje odprli v dunajskem etnološkem muzeju Weltmuseum. Hkrati bodo predstavili 
lani objavljen nemški prevod njene avtobiografije, na predstavitvi sosedskega leta, ki je bila včeraj v 
rezidenci slovenske veleposlanice Ksenije Škrilec na Dunaju, pa je padla ideja, da bi morali čim prej prevesti 
v nemščino tudi njene reportaže. 
Uradno se bo sosedsko leto, o katerem bo obveščala skupna avstrijsko-slovenska stran na facebooku, 
začelo jutri, ko bo koncert jazz tria Wolfgang Seligo, ki ga v ljubljanski Festivalni dvorani pripravlja Avstrijski 
kulturni center Ljubljana, odprl Cerar, na koncertu slovenskega kvarteta 4Saxess pa bo slavnostni gost 
njegov kolega Alexander Schallenberg. Avstrijska stran še ni podrobno predstavila programa. Tudi slovenski 
še delno nastaja, o nekaterih prireditvah, ki ne bodo le v avstrijski prestolnici, temveč tudi po drugih delih 
severne sosede, voditeljica Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji (Skica) Barbara Koželj-
Podlogar ni hotela govoriti, ker se o času in kraju še dogovarjajo. 
Teden slovenske literature na Dunaju 
Še letos bodo na Dunaju pripravili teden slovenske literature, ki ga bo odprla razstava slovenske ilustracije, 
v kulturni ustanovi Alte Schmiede bodo branja slovenskih literatov in nastopi slovenskih glasbenikov, na 
ogled bo retrospektiva filmov Vlada Škafarja, v sodelovanju s Kinom Šiška bodo predstavili mlade slovenske 
likovnike, napovedana je skupna likovna razstava na temo ženske problematike, na Dunaj bodo prišli 
slovenski modni ustvarjalci, avstrijsko-slovenski harmonikarski par Otto Lehner in Bratko Bibič bo nastopil v 
obeh državah itd. 
Veliko bodo naredili tudi prostovoljno, je priznala Ksenija Škrilec. Državi za ta projekt nista predvideli 
dodatnega proračuna, slovenski del programa bodo financirali s 85.000 evri, ki jih na leto od kulturnega 
ministrstva prejme Skica.  

• Štajerska jesen trosi plodove po mestu. Tina Lešničar. Delo, Ljubljana, 08. oktober 2019  
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Steirischer Herbst: Zadnji teden festivala sodobne umetnosti v Gradcu.  
https://www.delo.si/kultura/razno/stajerska-jesen-trosi-plodove-po-mestu-235705.html 
 

 
Slika: Riccardo Giacconi v večdelni instalaciji Možnost premišljuje o zakoreninjenosti travm iz preteklosti. 
Foto: Clara Wildberger 
 
Bizarnosti, absurdi, groteska, paranoja, vohuni, populizem, fašizem, hedonizem, eskapizem … te teme 
spletajo zgodbo letošnjega vodilnega festivala sodobne umetnosti na avstrijskem Štajerskem. Festival, ki še 
posebej kritično motri lokalno dogajanje, je letos imel srečo. Ob vseh avstrijskih političnih škandalih v 
predvolilnem času se je snov za kritiko in analizo družbe ponujala sama. 
Štajerska jesen trosi plodove po mestu. Otvoritvena ekstravaganca je ponudila veliko performansov in 
debat, umetniki z vsega sveta so na trgih in parkih postavili instalacije, baročne palače so prizorišča drzne 
sodobne umetnosti, mestne trgovinice so se spremenile v galerije, umetnost skratka te dni preži na 
obiskovalca na vsakem koraku. V tem ozračju so še propagandni plakati političnih voditeljev z njihovimi 
obljubami (večkrat dopolnjeni z nenaklonjenimi grafiti) videti kot bizarni umetniški artefakti. 
Čas za razmislek o kolektivnih potezah in odgovornosti, ki jih ponuja sodobna umetnost, torej ne bi mogel 
biti boljši. Jekaterina Degot, že drugo leto kuratorka festivala, je izbranim umetnikom ponudila v razmislek 
tezo madžarskega filozofa Georga Lukácsa, ki je ob razmahu fašizma v tridesetih letih prejšnjega stoletja 
ostro napadel evropsko intelektualno in kulturno elito, konkretno mislece frankfurtske šole (ki ji je tudi sam 
pripadal), in njihovo neodzivnost na svetovno dogajanje opisal z metaforo Hotela Brezno. Medtem ko svet 
neizogibno drvi v katastrofo, blazirani teoretiki počivajo v luksuznem hotelu in teoretizirajo. Jekaterina 
Degot je tako pozvala umetnike k akciji. Večina del je nastala po naročilu Štajerske jeseni. 
Brezplačni prevoz 
Na festival Štajerska jesen bo 11. oktobra iz Ljubljane, s postankom v Mariboru, brezplačno odpeljal 
avtobus. Ob 8. uri bo pobral potnike pred Moderno galerijo v Ljubljani, se ob 9.30 ustavil v Mariboru in 
nadaljeval vožnjo do Gradca. Nazaj bo odpeljal istega dne ob 23.30 s ponovnim postankom v Mariboru. 
Sedež na avtobusu si potniki lahko rezervirajo prek e-naslova duflot@steirischerherbst.at.  
Začarani krog 
Svojo »inter-akcijo« je graško sodobno gledališče Theater im Bahnhof zasnovalo kar na odkriti mestni 
tržnici. Obiskovalec, ki se je moral vživeti v usodo manj srečnega prebivalca mesta, je kmalu okusil začarani 
krog institucionalnega kolesja. V vlogi Claudie, nekoč uspešne državne tožilke, ki se je zapila, izgubila službo 
in pri 59 letih nezaposljiva končala v zatočišču za ženske, smo tekali od socialne službe do zdravstvene 
zavarovalnice, k nevladnikom, pa do zdravnika in na zavod za zaposlovanje, da bi lastno življenje spet 
postavili na noge. »Upravičeni ste do 700 evrov socialne pomoči,« je povedala igralka socialna delavka, 
»Avstrija kljub vsemu nima tako slabega socialnega sistema, kajne,« se je namuznila. A hitro pridobljene 
točke so prav tako hitro skopnele, ko so Claudio doletele nepredvidljive življenjske situacije in jo je 
neprizanesljiv sistem, tako kot mnoge druge nesrečnike, znova potisnil na dno. 
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Slika: Ujeti v peklenski krog revščine in zapostavljenosti v igri vlog Theatra im Bahnhof. Foto: Johannes 
Gellner  
Tudi druge umetniške intervencije na festivalu razkrivajo sistemske absurde in paradokse, pa pritlehne 
človeške bizarnosti, kolektivne strahove in paranoje, ki jih podpihujejo teorije zarote – ali pa so morda 
resnične. 
 

 
Slika: Nedko Solakov je svoje ”vohune” postavil v hotelske sprejemnice. Foto: Liz Eve  
 
Na vsakem koraku nas opazujejo. Mali vohuni, skriti v hotelskih sprejemnicah (figurice špijonov so delo 
bolgarskega umetnika Nedka Solakova), oprezajo za hotelskimi gosti. V na videz nedolžnih užitkih se 
razkrijejo fašistični podtoni in zlonamernosti, kot v delu izraelskih umetnikov Daniela Manna in Eitana 
Efrata, ki se v videoinstalaciji Rn poglobita v nacistično zgodovino avstrijskega velnesa v rudniku radona. 
Veliko umetniških del z različnih zornih kotov obravnava naslovni paradoks prijetne apokalipse in pri tem 
ugotavlja, da v težkih časih pehanje za užitkom in luksuzom za vsako ceno ni le ukrep proti kriznim časom, 
ampak izraz krize same. Problematiziranje uživanja kulture in umetnosti – ali nemško Genusskultur – je 
letos v središču festivala. Številni performansi na festivalu prikazujejo hedonizem kot posebno vrsto 
eskapizma. Tako Američan Michael Portnoy v štiridelnem glasbeno-plesno-trdoerotičnem videozidu 
Progresivni dotik raziskuje povezavo med spolnostjo, komercializacijo, desenzualizacijo in 
senzacionalizacijo. 
 

 
Slika: Jasmina Cibic v filmu Darilo razmišlja o umetnosti in arhitekturi, ko prevzameta vlogo političnega 
darila ene države drugi. Foto: osebni arhiv  
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Vsi obrazi brexita 
Na festivalu, na katerem imajo tradicionalno vidno vlogo uprizoritvene umetnosti, letos ne manjka filmskih 
del in videoinstalacij. Slovenska umetnica Jasmina Cibic v filmskem delu Darilo razmišlja o umetnosti in 
arhitekturi, ko prevzameta vlogo političnega darila ene države drugi. Prvi del trilogije, ki jo razvija umetnica, 
je pomenljivo postavljen v graški Künstlerhaus, sodobno belo stavbo, o kateri urbana legenda pravi, da je 
arhitekturno »darilo« okupatorjev – Britancev. V filmski distopiji se umetnik arhitekt znajde pred ženskim 
tribunalom – alegorijo Rooseveltovih štirih svoboščin – ter preizprašuje vlogo in sporočilnost darila, 
darovalca, obdarovanca in sebe v službi ideologije. Film, posnet na realnih lokacijah, kot je na primer 
znanstvenofantastični sedež komunistične partije v Parizu, delo arhitekta Oscarja Niemeyerja, ponuja 
razmislek o kolaboraciji kulture in politike, se sprašuje o smislu javne umetnosti nasploh ter kritizira 
megalomanski diskurz, ki snuje sublimna sporočila svojih arhitekturnih trojanskih konjev. 
Britanski umetnik in aktivist Jeremy Deller se je s kamero podal na londonske ulice, da bi dognal, kaj 
pripravi ljudi do tega, da s transparenti izražajo prepričanja in čustva. Kot deklarativnega nasprotnika 
brexita so ga zanimali predvsem krčeviti zagovorniki izstopa Velike Britanije iz EU. Videoreportaža, ki bi, če 
bi bila novinarsko delo, sprožala etično dilemo neobjektivnosti, ki daje besedo skrajni desnici, pa, ker je to 
umetniško delo, deluje bolj v smislu »spoznaj svojega sovražnika«. Tako Deller v dokumentarcu Putinova 
sreča (Putin's Happy) da besedo zanikovalcem holokavsta, satanistom, huliganom, bibličnim obsedencem, 
teoretikom zarote in zmedenim patriotom, da se v kaotični kakofoniji ksenofobno-nacistično-fašistično-
rasističnih zmot ujamejo v svoje zanke nelogičnosti. 
 

 
Slika: Jeremy Deller se poglobi v subjekte z antropološko natančnostjo, pozorno zazna vsako njihovo 
gesto, besedo in simbole, zapisane na transparentih, oblekah ali vtetovirane v kožo. Foto: Mathias 
Voelzke  
 
Deller se poglobi v subjekte z antropološko natančnostjo, pozorno zazna vsako njihovo gesto, besedo in 
simbole, zapisane na transparentih, oblekah ali vtetovirane v kožo. Prek grafičnih pojasnil (ki razlagajo 
gledalcu pomen določenih simbolov) jasno izrazi svojo pozicijo in v filmu ustvari podobo večglave Hidre. Kot 
bi pristransko in neprizanesljivo hotel reči: »Poglejte, ti ljudje bodo pognali svet v nepovrat, spoznajte jih, 
da ne boste mogli več reči, kako je mogoče, da se je to zgodilo.« 
Svet ide(ologi)j 
Pozicija ali identiteta, ki se najlaže izkristalizira v odnosu do drugega, je tudi v središču kompleksne 
instalacije v graškem Kunstvereinu. Mladi italijanski umetnik Riccardo Giacconi se je z obsežno raziskavo 
zgodovine Južne Tirolske dotaknil vprašanja mej, manjšin, migracij, nacionalne identitete in hibridizacije 
kultur. Naslov razstave Možnost se nanaša na izbiro, ki sta jo prebivalcem obmejne pokrajine ponudila 
Hitler in Mussolini leta 1939; priključitev nacistični Nemčiji ali fašistični Italiji. 
Oblikovanje identitete po pripadnosti enemu ali drugemu zlu umetnik analizira skozi geopolitiko in 
heraldiko, zakoreninjenost travm pa poskuša dognati z izvirnimi pričevanji tamkajšnjih prebivalcev – 
vizualizirana s sencami, ki jih mečejo na platna drevesne korenine in veje. Hromečo atmosfero poustvari z 
osupljivo učinkovito evokacijo Platonove votline. Gledalec v popolnoma zatemnjeni sobi vidi nerazločljivo 
igro senc, ki jih meče na steno žarek svetlobe, ki prodira iz luknje v steni, medtem ko mu pomirjen ženski 
glas sugerira nevtralno razlago videnega, na primer »vidite dekleta, ki pozdravljajo fante«. Vir svetlobe je v 
drugi sobi – na steno, v kateri je luknja, so projicirane podobe z izrazito ideološko konotacijo. Vidimo, da 
dekleta pozdravljajo nacistične vojake z iztegnjeno roko. 
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Giacconi ni edini, ki oživlja primere iz zgodovine, da bi ponazoril predapokaliptično tesnobnost zeitgeista, 
prežetega s hujskaškim populizmom današnje politike. Na ulici sredi mesta, v neopazni mali šivalnici skrivni 
vhod (ki ga mora obiskovalec najti sam) vodi v zadnjo sobo. Zatohel, temačen bunker z mizo, umivalnikom 
straniščem, pogradi ter klavstrofobičnim improviziranim kotičkom za otroke v enem prostoru spominja na 
podstrešne ali kletne sobe, v katerih so domačini skrivali pripadnike odporniškega gibanja, ali pa morda 
zatočišče Ane Frank, hkrati spominja na barako v koncentracijskem taborišču. Delo Plan B poljskega 
umetnika Arturja Żmijewskega, ki predvideva zatočišče pred populistično retoriko, vzbuja ambivalentne 
občutke varnosti v ujetosti. Je zatočišče, ki, če odziv ni pravočasen, hitro postane ječa in ponovno naša 
resničnost. 
Štajerska jesen je izvrsten primer sodobnega festivala z močno in odločno kuratorsko vizijo, ki spodbuja 
ustvarjalce k angažirani umetnosti, da bi razgalili potlačene travme preteklosti, ki niso našle sprave in se (v 
najboljšem primeru) kot nerazčiščen tabu manifestirajo v občutkih generacijske krivde. Sporočilo letošnje 
edicije festivala je jasno: če bomo blazirano sedeli v luksuznem Hotelu Brezno in ne bomo pravočasno 
ustavili zla, ki se širi, lahko svojo prihodnost vidimo v najbolj črni preteklosti. 
 

 
Slika: Dunajski umetnik Eduard Freudmann je v mestnem parku postavil Spomenik mitu - osvoboditvi 
Avstrije izpod okupatorja in mitu, da je bila Avstrija žrtev nacizma. Foto: Mathias Voelzke  
 

• Slovenca bo odslej težje izvoliti. Ju. K., STA. Delo, Ljubljana, 08. oktober 2019  
Ustavna reforma za tretjino zmanjšuje število parlamentarcev v rimskem parlamentu.  
https://www.delo.si/novice/svet/slovenca-bo-odslej-tezje-izvoliti-234484.html 
 
Spodnji dom italijanskega parlamenta je z veliko večino glasov potrdil ustavno reformo, ki za tretjino 
zmanjšuje obseg zakonodajnega telesa. Občutno zmanjšanje števila poslanskih mandatov bo po 
pričakovanjih imelo neposredne posledice na možnosti za izvolitev predstavnikov slovenske narodnostne 
manjšine v oba domova rimskega parlamenta.  
V poslanski zbornici bo po novem sedelo 400 namesto 630 poslancev, medtem ko bo število senatorjev s 
sedanjih 315 upadlo na 200. Predlog ustavne spremembe so na glasovanju podprle vse največje poslanske 
skupine. S potrditvijo reforme, ki jo je v zakonodajni postopek vložila prejšnja italijanska vlada, je nova 
koalicija pod vodstvom Giuseppeja Conteja prestala svoj prvi pravi preizkus.  
Brez zaščite iz zaščitnega zakona 
Slovenska manjšina v Italiji se boji, da bo zaradi krčenja števila parlamentarcev lahko ostala brez svojih 
predstavnikov v Rimu. Pri tem opozarjajo na določila zaščitnega zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001. Ta v 
26. členu predvideva, da volilni zakoni za volitve senata in poslanske zbornice vsebujejo določila, ki olajšajo 
izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini. 
Na nevarnost, da bi manjšina ostala brez poslanca ali senatorja, že dlje časa opozarja tudi senatorka Tatjana 
Rojc iz vrst Demokratske stranke, edina slovenska senatorka v tem mandatu.  

• Predlog ustavne reforme pred zadnjim sitom. Ju. K. Delo, Ljubljana, 08. oktober 2019  
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Zmanjšanje števila poslancev v italijanskem parlamentu je bil eden pogojev za vstop Gibanja 5 zvezd v 
novo koalicijo.  
https://www.delo.si/novice/svet/predlog-ustavne-reforme-pred-zadnjim-sitom-235702.html 
 

 
Slika: Italijanski premier Giuseppe Conte in zunanji minister ter vodja G5Z Luigi di Maio. Foto: AFP 
 
Italijanski poslanci bodo danes še zadnjič glasovali o predlogu ustavne reforme, s katero namerava vlada 
pod vodstvom Giuseppeja Conteja občutno zmanjšati število poslancev v obeh domovih rimskega 
parlamenta. Ustavna reforma je bila eden od pogojev za vstop populističnega Gibanja 5 zvezd v koalicijo z 
Demokratsko stranko, ki je predlogu, s katerim se bo število članov poslanske zbornice s 630 znižalo na 400, 
število članov senata pa s 315 na 200, dolgo nasprotovala. 
Kljub temu bo reforma danes verjetno potrjena, s čimer bo nova rumeno-rdeča koalicija prestala prvi pravi 
preizkus trdnosti. Predvideno zmanjšanje števila poslancev bi lahko imelo negativne posledice za 
zastopanost slovenske narodne skupnosti v Italiji. Poleti smo v Delu poročali, da se manjšina boji, da 
izvolitev njenih predstavnikov v rimski parlament po potrditvi reforme ne bo mogoča. 
Reforma po mnenju slovenskih krovnih organizacij tudi krši zaščitni zakon iz leta 2001, ki zagotavlja 
slovenski manjšini lažjo izvolitev njenega predstavnika v italijanski parlament. Na problematiko zastopanosti 
slovenske manjšine so italijanske politike zadnje leto večkrat opozorili tudi predstavniki slovenske države.  
 

• Evropska solidarnost v homeopatskih odmerkih. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 08. oktober 2019  
Že majhni premiki pri izhodu iz slepe ulice blokade so zapleteni in težko izvedljivi, saj vsak vleče na svojo 
stran.  
https://www.delo.si/novice/svet/evropska-solidarnost-v-homeopatskih-odmerkih-235958.html 
 
Bruselj – Tudi minimalne rešitve na področju azila in migracij so v EU jabolko spora in države članice se 
poskušajo izogniti sprejemanju odgovornosti. Takšno usodo doživlja septembrski sporazum z Malte o 
premeščanju migrantov, rešenih na morju pred Libijo. 
Skupaj z gostiteljico sestanka so pilotni projekt, ki predvideva premestitev rešenih v štirih tednih in bi lahko 
postal model za prihodnji sistem, zasnovale Francija, Italija in Nemčija. K sodelovanju so želele pritegniti še 
čim več drugih držav članic. A očitno so bile preveč optimistične. 
Na zasedanju notranjih ministrov EU v Luksemburgu so prevladovali nasprotovanje in zadržki glede 
sodelovanja v projektu. Naklonjene so mu menda bile le Irska, Nizozemska in Portugalska ter tudi Finska, 
Litva, Luksemburg in Švedska. Slovenski minister Boštjan Poklukar je na zasedanju izrazil – zadržanost. 
Avramopulos za hrvaško pot v schengen 
Komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos je po ministrskem zasedanju na vprašanje STA odgovoril, 
da dela po najboljših močeh, da bi Hrvaška dobila pozitivno oceno pripravljenosti na vstop v schengen do 
konca njegovega mandata 31. oktobra. »Razloga sta dva. Prvi je, da si Hrvaška to zasluži. Drugi pa ima tudi 
osebno noto. To je bila moja zaveza med zaslišanjem pred petimi leti,« je povedal. Hrvaška da bi sicer 
morala izpolniti vsa merila. »Tečemo zadnjo miljo,« je pojansil. Evropska komisija bo odločala o 
pripravljenosti Hrvaške v prihodnjih tednih. Po navedbah virov obravnava ne bo že prihodnjo sredo, marveč 
»kot kaže« 
22. oktobra, ko bo komisarski kolegij zasedal v Strasbourgu. Predstavniki držav članic v delovni skupini za 
schengenske zadeve bodo v četrtek obravnavali poročilo Hrvaške o napredku pri upravljanju zunanje meje.  
Nemčija želi več 
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Sam projekt z Malte bi lahko bil namenjen le za pomoč manjšemu številu ljudi. Nemški notranji minister 
Horst Seehofer je navedel, da je Nemčija v 14 mesecih sprejela le 225 rešenih na morju. Če bi prihajalo do 
zlorab mehanizma z Malte in bi nastal učinek magneta (namesto več sto bi prišlo več tisoč ljudi), bi 
sodelovanje po njegovih besedah končali. 
Nizko pripravljenost za sodelovanje si je razlagal s sestavljanjem vlad in volitvami v več članicah. V drugih se 
še niso odločili. Članice Višegrajske skupine so že tako proti, zato bi zagotavljale kvečjemu pomoč in denar. 
Številne države so same pod pritiskom. 
Grčija veliko bolj obremenjena kot Italija 
Tri članice na zunanji meji na jugovzhodu, Bolgarija, Ciper in Grčija, so opozorile, da je migracijski pritisk v 
njihovem delu Sredozemlja precej večji kot v Italiji in na Malti. Po vzhodni poti je po podatkih UNHCR do 7. 
oktobra v Grčijo prišlo 45.587 ljudi in število v zadnjem času se hitro povečuje. 
V Italiji je število precej nižje, okoli 8000. »Glede migracij smo najranljivejše območje,« je opozoril grški 
minister za zaščito državljanov Mihalis Hrisohoidis. V Slovenijo je po balkanski poti letos prišlo 12.000 ljudi. 
Slovenija migrante praviloma vrača, prošenj za zaščito je bilo okoli 3000. Tudi Avstrija je opozorila na večji 
migracijski pritisk v Grčiji in na Balkanu. V Avstriji menijo, da bi se morali osredotočiti na varovanje zunanje 
meje in bitko proti tihotapcem ljudi. 
»Reševanje ljudi na morju še ne pomeni izvajanja mehanizma za delitev,« je povedal minister Wolfgang 
Peschorn. Tehnični pogovori o mehanizmu Malte se bodo sicer nadaljevali že v prihodnjih dneh. Tako v 
Nemčiji in Franciji kot tudi v evropski komisiji pričakujejo, da bo nastala nova dinamika, ki bo privedla do 
širšega sodelovanja.  
V slepi ulici 
Sprejemanje celovite migracijske rešitve na ravni EU je že nekaj let v slepi ulico in izvoljena predsednica 
evropske komisije Ursula von der Leyen napoveduje nov začetek. Od uspeha pri sprejemanju tega svežnja je 
bolj ali manj neposredno odvisno delovanje schengna brez nadzora na notranjih mejah. 
 

• Evropska unija pred strateško izbiro. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 08. oktober 2019  
Končno odločitev o »usodi« Severne Makedonije in Albanije naj bi sprejeli šele voditelji držav članic na 
vrhu v Bruslju.  
https://www.delo.si/novice/svet/evropska-unija-pred-stratesko-izbiro-236051.html 
 

 
Slika: Po oceni analitikov bo francoski predsednik Emmanuel Macron sprejel odločitev pet minut pred 
dvanajsto. Foto: Benoît Tessier/Reuters 
  
Pariz še ni spremenil stališča o odprtju pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Brez stališča 
je Danska. Skopje mora rešiti še sporna zgodovinska vprašanja s Sofijo. Tirana še ni dobila zelene luči 
Nizozemske, zadržan je tudi Berlin. 
Nov krog pogovorov o vprašanju začetka pogajanj o članstvu z obema kandidatkama se bo po napovedih 
začel jutri. Končno odločitev naj bi sprejeli šele voditelji držav članic 17. oktobra na vrhu v Bruslju. Po oceni 
analitikov, ki se sklicujejo na diplomatske vire, bo francoski predsednik Emmanuel Macron sprejel odločitev 
pet minut pred dvanajsto.  
Preizkus verodostojnosti Evropske unije 
Nizozemski parlamentarci so danes začeli razpravo o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in 
Albanijo. Kljub podobnim pomislekom, kot jih je imel Berlin, ni nujno, da bo Nizozemska sprejela enako 
odločitev kot Nemčija. Njihov argument za blokado je od vsega začetka razširjenost korupcije in 
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organiziranega kriminala v obeh državah kandidatkah. Nizozemci naj bi svojo odločitev sporočili šele konec 
tedna na ministrskem srečanju v Luxembourgu. 
Francoski veleposlanik v Skopju Christian Thimonier je pojasnil, da je odločitev Pariza odvisna od vladavine 
prava v Severni Makedoniji, ki mora narediti konec nekaznovanju političnih elit v državi. Gre za škandal v 
posebnem tožilstvu, ki je odnesel s položaja v pripor glavno državno tožilko za boj proti organiziranemu 
kriminalu Katico Janevo. 
Bundestag je z veliko večino glasoval za odprtje pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. 
Čeprav je podprl začetek pogajanj s Tirano, je hkrati ocenil, da Albanija še ni izpolnila vseh pogojev. Zelena 
luč nemških parlamentarcev naj bi bila znak državam članicam, da je treba Skopju in Tirani odpreti pot v EU. 
Tega mnenja so tudi predsedniki evropskega sveta Donald Tusk, evropskega parlamenta David Sassoli in 
evropske komisije Jean-Claude Juncker ter prihodnja predsednica komisije Ursula von der Leyen. V 
skupnem pismu, ki so ga naslovili na voditelje držav članic, so poudarili, da je EU pred strateško 
izbiro. Predsedniki glavnih evropskih institucij so izpostavili, da je odločitev o odprtju pristopnih pogajanj s 
Severno Makedonijo in Albanijo preizkus, ali je EU sposobna držati obljube in se usmeriti v prihodnost.  
Druge ponudbe so slaba zamenjava 
Čeprav sta Severna Makedonija in Albanija naredili, kar je od njiju zahteval Bruselj, je Skopje bliže 
začetku pristopnih pogajanj kot Tirana. Poleg Pariza mora prepričati še Sofijo zaradi razhajanj 
v meddržavni zgodovinski komisiji o sodobni zgodovini obeh držav. Kamen spotike je poreklo revolucionarja 
Goceta Delčeva. Po mnenju premiera Severne Makedonije Zorana Zaeva bodo hitro rešili nerešena 
vprašanja, bolgarski premier Bojko Borisov pa je pozval Skopje, naj se ne poigrava z zgodovino in 
preteklostjo in se raje usmeri v svojo prihodnost, ki je v EU. 
Če bodo voditelji EU nagradili napore državljanov Severne Makedonije in Albanije, ki jih je motivirala 
evropska perspektiva, bo to začetek dolge in naporne poti reform. V Skopju in Tirani se zavedajo, da 
članstvo ne bo prišlo čez noč. Večini ljudi je tudi jasno, da so vse druge ponudbe slaba zamenjava. 
Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je za Delo poudaril: »Če bo EU pozabila Zahodni Balkan, 
ki je njeno geografsko obrobje, vendar še vedno tudi Evropa, na daljše obdobje in če se bo ta znašel v 
položaju, v katerem je zdaj Turčija, bo to izjemno slabo za njegovo stabilnost. Na koncu bo to slabo tudi za 
EU, ker bodo nestabilnost in slabe gospodarske razmere v regiji producirale še več kriminala in imigracij.«  

• Na Kosovu je napočil čas za realno politiko. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 08. oktober 2019  
Če bo oblast prešla v roke opozicije, so se tako odločili na naslovih zunaj Kosova, ne le volivci.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/na-kosovu-je-napocil-cas-za-realno-politiko-235541.html 
 

 
Slika: Na premierski stolček se lahko kot prva ženska povzpne tudi Vjosa Osmani. Foto: Florion 
Goga/Reuters 
 
Rezultati vodilnih strank na kosovskih predčasnih volitvah so podobni kot pred dvema letoma, ko je oblast 
prevzela vojna koalicija. Če bo oblast prešla v roke opozicije, so se tako odločili na naslovih zunaj Kosova, ne 
le volivci. Zahod se je po dveh desetletjih odrekel gverilskim poveljnikom. Veliki igralci bodo od novih 
voditeljev pričakovali, da rešijo spor s Srbijo, ki je eden glavnih izvorov nestabilnosti na Balkanu in v Evropi. 
V prid takšnemu scenariju je napoved predsednika parlamenta Kadrija Veselija, da bo šla vladajoča 
Demokratska stranka Kosova (PDK) v opozicijo. Poleg PDK predsednika Hashima Thacija je poraženec 
volitev tudi premier v odstopu Ramush Haradinaj. Če bosta vladajočo koalicijo sklenila gibanje 
Samoopredelitev (LVV) Albina Kurtija in Demokratske lige Kosova (LDK) Ise Mustafe, ki se ideološko 
razhajata, bo prvi zaplet nastal pri delitvi oblasti. 
V igri za novega premiera sta prvak LVV Kurti in kandidatka LDK Vjosa Osmani. Čeprav se je Kurti v zadnjih 
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letih pacifiziral, še ni izključeno, da bo Kosovo dobilo prvo premierko. Ne glede na delitev vlog, bi Kurti in 
Osmanijeva lahko pripravila kosovsko družbo na nujne kompromise. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je napovedal, da se bo po volitvah aktivno vključil v reševanje 
kosovskega gordijskega vozla, in kanclerka Angela Merkel še nimata skupnega stališča. V tančico skrivnosti 
je zavito, kaj ameriški predsednik Donald Trump pričakuje od Richarda Grenella, ki ga je imenoval za 
posebnega odposlanca za dialog Srbije s Kosovom. Skupna je ocena, da je na Kosovu čas za realno politiko. 
Prva naloga nove vlade bo ukinitev nerazumnih carin na srbsko blago in nadaljevanje bruseljskega dialoga 
Srbije s Kosovom. LDK je pripravljena brez zadržkov ravnati po diktatu Washingtona in Bruslja, LVV pa 
razmišlja z lastno glavo. Razveljavitev carin je napovedal tudi Kurti, ni pa se pripravljen pogajati o ceni, ki naj 
bi jo plačalo Kosovo, da bi Srbija priznala njegovo neodvisnost. Da bo Kurti trd pogajalec, je ocenil tudi 
srbski predsednik Aleksandar Vučić. 
Razmere lahko dodatno zaplete zmaga Srbske liste, ki je okrepila pozicijo Beograda v pogajanjih s Prištino. 
Vlada brez podpore dvetretjinske večine poslancev manjšinskih skupnosti v parlamentu ne more uresničiti 
ključnih odločitev, kot je ustanovitev lastne vojske, ki zahtevajo spremembo ustave. Priština bo tudi v 
težavah, če jih bo vključila v delegacijo za pogajanja s srbsko stranjo. 
Navidezno enotnost kosovskih Srbov je zasenčila negativna kampanja proti »albanskim« Srbom, ki niso 
poslušni Beogradu. To lahko preseka le Vučić. Če bo dala Priština prednost dialogu s kosovskimi Srbi, ki ne 
sledijo slepo Beogradu, to lahko vodi v njihovo izolacijo in izseljevanje. Strah pred delitvijo Kosova lahko 
spet dobi krila.  
 

• Voxon, pojoči Slovenci in Slovenke iz Avstrije. Intervju: danilo Katz. Pogovarjal se je: Zdenko 
Matoz. Delo, Ljubljana, 09. oktober 2019  

Štiridnevni festival vokalne glasbe nadaljuje tradicijo predstavljanja vokalnih novosti  
https://www.delo.si/kultura/glasba/voxon-pojoci-slovenci-in-slovenke-iz-avstrije-235989.html 
 

 
Slika: Voxon – ambasadorji slovenstva v Avstriji. Foto Jernej Lasič 
 
Vokalna zasedba Voxon je bila ustanovljena leta 2007. Sestavlja jo pet koroških Slovenk in Slovencev ter 
Nizozemka (Caroline de Rooij, Natascha Stuck, Danilo Katz, Norbert Lipuš, Edi Oraže, Daniel Košutnik). 
Pojejo v več evropskih jezikih in poleg ljudskih pesmi izvajajo tudi pop pesmi različnih stilov. Na nekaj -
vprašanj je odgovoril Danilo Katz.  
Slovenci imamo petje zapisano v kulturnem genu. Verjetno je za vas, Slovence na avstrijskem Koroškem, 
to še bolj pomembno. 
Petje je pomemben sestavni del naše kulturne identitete. Veliko slovenskih ljudskih pesmi je nastalo na 
avstrijskem Koroškem in ponosni smo na ta zaklad, ki ga naši pevski zbori skrbno varujejo. Zavedanje 
korenin je za nas, koroške Slovence in Slovenke, še posebej pomembno, saj za manjšino doseganje 
jezikovne, kulturne ali politične enakopravnosti ni vedno enostavno. Mogoče smo prav zaradi tega še bolj 
samozavestni. Našim otrokom s še večjo vnemo in prepričanjem, predvsem pa ljubeznijo in strastjo, 
posredujemo slovenski jezik in kulturo. 
Pa vendar ste s skupino Voxon naredili korak naprej in presegli prepevanje ljudskih pesmi. Zakaj vas je 
zamikalo oblikovanje vokalne zasedbe? 
Leta 1991 je v našem malem Pliberku nastopila skupina The Flying Pickets, ki nas je tako navdušila, da smo 
se odločili ustanoviti a cappella zasedbo. Ljudske pesmi, ki smo jih večglasno prepevali v otroških zborih, so 
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bile dobra podlaga za vse glasbene izzive, ki so sledili. Lani smo se lotili projekta, v okviru katerega smo zelo 
starim koroškoslovenskim ljudskim pesmim nadeli novo, včasih popovsko, pogosto tudi jazzovsko obleko, in 
jih s tem prenesli v sedanjost. Prepričani smo, da se morata glasba in kultura nenehno razvijati in se ne 
smemo vdati folklorizaciji. V Pliberku nam to odlično uspeva in smo s pomočjo kulture, ne samo glasbene, 
premostili jarek med narodoma, na kar smo res ponosni. 
Vaš repertoar obsega slovenske in nemške oziroma avstrijske pesmi, pojete tudi v angleščini. Imate 
občutek, da opravljate vlogo kulturnih ambasadorjev slovenstva v Avstriji? 
Trenutno imamo v repertoarju pesmi v šestih jezikih, kar odseva naše prepričanje, da jeziki odpirajo vrata v 
svet. To poleg dejstva, da smo člani slovenske manjšine, poudarjamo na vseh nastopih in smo doslej dobili 
izključno pozitivne odzive. Slovenske pesmi se na naših nastopih enakovredno menjavajo z mednarodnimi 
uspešnicami, tudi v krajih, kjer slovenščina ni prisotna, spregovorimo v materinščini. S tem posredujemo 
ljudem pozitivno, moderno in optimistično sliko manjšine, tako da smo na našem področju mogoče res mali 
ambasadorji slovenstva. Ampak tu so gotovo še druge skupine in zbori, zlasti pa umetnice in umetniki. 
Podobno kot zasedba Jazzva tudi vi vsako leto organizirate vokalni festival. 
Prihodnje leto bo že osmi Voxon A-cappella Festival, ki je zrasel in se nenehno spreminja. Vsako leto 
privabimo v Pliberk približno 1200 oboževalk in oboževalcev a cappella glasbe z vseh koncev srednje Evrope 
in zelo veseli smo, da je med njimi veliko gostov iz Slovenije. Lani smo celo gostili Naturally 7 iz ZDA, trenut-
no verjetno najboljšo a cappella zasedbo na svetu. V areni Jufa, kjer poteka naš festival, so letos poskrbeli 
za enkratno vzdušje in veseli smo, da lahko ekskluzivno v Delu razkrijemo novico, da se bodo prihodnje leto, 
2. maja 2020, vrnili v Pliberk in pri nas praznovali 20-letnico delovanja. To bo pravi vokalni ognjemet! 

• Bolgarija pogojno podpira evropsko pot Skopja in Tirane. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 09. 
oktober 2019  

Priključitev Severne Makedonije k Natu naj bi bila odvisna le še od odločitve Španije.  
https://www.delo.si/novice/svet/bolgarija-pogojno-podpira-evropsko-pot-skopja-in-tirane-236897.html 
 

 
Slika: Premier Zoran Zaev je vse stavil na približevanje Severne Makedonije k EU in Natu. Foto: Ognen 
Teofilovski/Reuters 
 
Bolgarski parlament podpira Skopje in Tirano na njuni evropski poti. Podpora ni brezpogojna. Sofija od 
Skopja zahteva, naj brez odlašanja in učinkovito izvaja sporazum o prijateljstvu, od Tirane pa pričakuje 
maksimalno spoštovanje pravic bolgarske manjšine v Albaniji. 
Premier Severne Makedonije Zoran Zaev je napovedal, da bodo prihodnje leto parlamentarne volitve tri 
mesece pred rokom. Vlada pričakuje, da bo 17. oktobra na vrhu voditeljev EU v Bruslju dobila zeleno luč za 
začetek pristopnih pogajanj, ljudem pa želi pokazati, kakšen vpliv imata EU in Nato na rast makedonskega 
gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest. 
Kot je opozoril, v prihodnosti ni mogoče računati na reprizo "medenih mescev", ki so jih doživeli v Bolgariji, 
na Hrvaškem ali v Romuniji, ko so postale članice Nata in odprle pristopna pogajanja z EU. Zato vlada vse 
stavi na redne volitve. Po navedbah Zaeva je priključitev Severne Makedonije k Natu odvisna le še od 
odločitve Španije.  
Sovražni govor zoper Bolgarijo 
Čeprav gre za predlog deklaracije, je mogoče sklepati iz izjav premierja Bojka Borisova in predsednika 
Rumena Radeva, da bodo Bolgari iskali dlako v jajcu, če jim bodo to dopustili veliki igralci. Ne glede na to, da 
sta Borisov in Radev, ki si delita oblast, tradicionalna politična tekmeca, molče soglašata o ključnih 
vprašanjih. 
V skladu s sporazumom o prijateljstvu, dobrososedskih odnosih in sodelovanju, ki sta ga Severna 
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Makedonija in Bolgarija podpisali 1. avgusta 2017, sta državi ustanovili številne mešane komisje. Kot smo že 
poročali, se je zapletlo v strokovni komisiji za zgodovinska in izobraževalna vprašanja.  
Šolanje manjšine v bolgarščini 
Če bo komisija dosegla kompromis o velikih zgodovinskih osebnostih, ki si jih prisvajajo tako Bolgari kot 
Makedonci, Sofija zahteva od Skopja, naj dogovor v čim krajšem času vključi v šolske programe in učbenike. 
Bolgarski parlamentarci zahtevaja od Skopja, naj prepreči vse oblike sovražnega govora zoper Bolgarijo in 
državljane Severne Makedonije, ki so se izrekli za Bolgare. To velja tako za makedonske medije kot tudi za 
spominska obeležja. 
Kar zadeva spoštovanje pravic bolgarske manjšine v Albaniji, Sofija zahteva od Tirane, da omogoči njenim 
pripadnikom izobraževanje v bolgarščini kot maternem jeziku v vseh delih države, kjer živijo Bolgari. 
Parlamentarci zahtevajo tudi nov popis prebivalstva v Albaniji, ki bo prikazal objetivno sliko etnične sestave 
v državi.  

• Varčevanje na račun demokracije in v škodo Slovencev. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 10. oktober 
2019  

Za demokracijo je pomembnejše zastopstvo območja znotraj države.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/varcevanje-na-racun-demokracije-in-v-skodo-slovencev-
236713.html 
 
Pričakovano zmanjšanje števila poslancev in senatorjev za tretjino v dveh domovih ni dobra novica za 
slovensko narodnostno skupnost v Italiji. Ustavna sprememba predvideva zmanjšanje števila poslancev s 
sedanjih 630 na 400 v zbornici, senatorjev pa bo dvesto namesto 315. To je za zdaj največja politična zmaga 
Gibanja petih zvezd, ki je unovčila populistični predlog o varčevanju »pri glavi«. Predlog je nazadnje dobil 
skoraj soglasno podporo s 553 glasovi, tudi s poslanci Demokratske stranke – stranke s praviloma največjo 
slovensko podporo –, četudi so ti v preteklosti trikrat že zavrnili predlog o zmanjšanju števila predstavnikov 
ljudstva v večnem mestu. 
 

 
Slika: Tatjana Rojc je slovenska senatorka Demokratske stranke. Foto Jože Suhadolnik  
 
Na prvi pogled privarčevana vsota ni majhna. Italijanski poslanci in senatorji so po podatkih sosednjih 
medijev najbolje plačani v Evropi. Poslanska zbornica za svoje predstavnike namenja 145 milijonov evrov 
skupaj s plačami in vsemi nadomestili, kar znese zelo spodobnih 230.000 evrov na poslanca. S predvidenim 
rezom bo v proračunu ostalo okoli 53 milijonov evrov več. Vsak senator Italijo zdaj stane skoraj 250.000 
evrov na leto, predviden prihranek pa bi znašal 29 milijonov evrov. 
Toda na videz všečen varčevalni ukrep marsikaj zamegljuje, saj po drugi strani vendarle siromaši 
zastopanost dežel, pokrajin in narodnosti v veliki ter raznoliki italijanski državi. Parlamentarci bi zlahka 
ohranili sedanjo reprezentančno število in poskrbeli za prav takšne všečne prihranke, če bi si prihodke upali 
oklestiti za tretjino. Gotovo nihče zaradi tega ne bi pristal na beraški palici. Morda bi bilo mogoče 
privarčevati tudi v javnem sektorju, ki šteje za skoraj dve Sloveniji prebivalstva (3,4 milijona po podatkih 
OECD). 
S karto enotnosti Slovenci igramo le v vojnah in športu.  
Brezglavo varčevanje zaradi varčevanja samega se je v času krize že izkazalo za škodljivo početje. 
Dolgoročno lahko varčevanje v parlamentu škodi italijanski demokraciji, kar bodo hitro občutili predstavniki 
slovenske manjšine v Italiji na naslednjih volitvah. 
Do zdaj so se v parlament prebili zaradi dobre volje strank, ki so slovenskega kandidata postavile na dovolj 
visoko mesto na listi ali v zanesljivo okrožje. Stopnica za vstop v hram italijanske demokracije bo zdaj za 
najmanj tretjino višja, saj bo Furlanija - Julijska krajina izgubila kar pet poslancev in tri senatorje. Dobre volje 
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političnih strank do Slovencev je z varčevanjem bržkone konec. Kar morda celo ni slabo, saj sta prav zaradi 
te dobre volje manjšina in matična Slovenija pozabili, da zaščitni zakon za Slovence vsebuje določila, ki da 
olajšajo izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini. A se na takšen zakon marsikdo olajša kako 
drugače. 
Manjšina in Slovenija lahko igrata politično igro samo z eno karto, če poenotita stališča do slovenskega 
zastopstva v Rimu. Med drugim z vpisom zajamčenega mesta v italijansko ustavo po vzoru slovenske ustave 
za italijansko in madžarsko manjšino. Toda s karto enotnosti Slovenci igramo le v vojnah in športu.  
 

• Nobelovi nagradi za književnost prejmeta Olga Tokarczuk in Peter Handke. I. B., V. U. Delo, 
Ljubljana, 10. oktober 2019  

Nagrajenca sta Poljakinja in Avstrijec slovenskega rodu.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/literarni-poker-z-dvema-asoma-236830.html 
 

 
Slika: Nobelovi nagradi za književnost prejmeta Olga Tokarczuk in Peter Handke. Foto: Nobelprize.org 
 

 
Slika: Švedska akademija je odločila. Nobelovi nagradi za književnost prejmeta Olga Tokarczuk in Peter 
Handke Foto: Reuters 
 
Švedska akademija je odločila. Nobelovi nagradi za književnost za leti 2018 in 2019 prejmeta Poljakinja Olga 
Tokarczuk in Avstrijec slovenskega rodu Peter Handke. Akademija je nagrado Tokarczukovi za lansko leto 
dodelila za »narativno imaginacijo, ki z enciklopedično strastjo predstavlja prestopanje meja kot obliko 
življenja«, pri Handkeju jo je prepričalo »vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in 
specifičnost človekove izkušnje«. 
Večina del nagrajenke Vilenice dostopnih v slovenščini 
Dela Olge Tokarczuk, ki je nazadnje spomladi gostovala tudi v Sloveniji – v okviru knjižnega festivala Mesto 
knjige je nastopila v SNG Nova Gorica –, lahko beremo tudi v slovenščini. V prevodu imamo pet od njenih 
devetih romanov: za Pravek in druge čase je poskrbela Jasmina Šuler Galos, Jana Unuk še za štiri, Dnevno 
hišo, nočno hišo, Begune, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih in monumentalne Jakobove bukve. 
Lani ji je pripadel prestižni mednarodni booker, in sicer za omenjeni roman Beguni, že leta 2013 pa je pri 
nas dosegla tudi mednarodno nagrado vilenica. Takrat je med drugim povedala: »Najprej sem bralka, 
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potem pisateljica, roman pa razumem kot krono literature, saj nam omogoča, da na svet gledamo z druge 
perspektive, da lahko postanemo nekdo drug.« 
 
Gostja Vilenice je bila že prej, v letih 1997 in 2006. V svojih delih sicer velik pomen pripisuje sanjam in 
mitom ter obravnava človekove psihološke resničnosti. Prav tako se loteva tabuiziranih tem, kot sta smrt in 
umiranje, v svoja dela pa pogosto vpleta tudi feministične vsebine v povezavi z njenim prepričanjem, da so 
spoli vloge, ki jih je mogoče presegati. Blizu ji je posebna oblika romana, pravi mu konstelacijski roman. 
»Mislim, da v pisateljevem življenju ne more biti obdobij, o katerih bi lahko rekel, da so namenjena pisanju, 
in časa, ko ne piše. Pisatelj si zmeraj, zmeraj delaš. Tudi ko potujem, se zmeraj z nečim ukvarjam, 
razmišljam, zbiram informacije in vtise,« je tedaj še bodoča nobelovka v pogovoru za Delo povedala 
novinarju Igorju Bratožu. 
»Pravzaprav me to nikakor ne moti, pisanje je pač moje delo, moj poklic, nekaj, kar me ves čas razveseljuje 
in mi je všeč. Lahko bi rekla, da je pisanje moje delo, poklic in še konjiček, zato sem vesela.« 
 

 
Slika: Olga Tokarczuk Postopek izbiranja je javnosti sicer vsaj delno znan. Foto: Beata Zawrel/AFP  
 
Kljub kontroverznim političnim stališčem pisatelj velikega formata 
V Sloveniji še veliko bolj znani Peter Handke kljub kontroverznim političnim stališčem že dolgo velja za 
pisatelja velikega formata. Slovence je poleg njegove literature od vedno vznemirjalo tudi njegovo 
izgubljeno, a vendarle prisotno slovenstvo. Zgodbo slovenskega dela svoje družine je priklical pred bralce v 
delu Še vedno vihar, ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu in so ga postavili tudi na oder ljubljanske 
Drame. 
Decembra leta 1942 se je rodil slovenski materi v kmečki družini v Podjuni (vas Grebinj). Oče je bil nemški 
bankir, poročen, ki je tedaj kot vojak služil na Koroškem. Mama se je poročila z drugim moškim, domačinom 
Adolfom Brunom Handkejem, še preden se je Handke rodil. Že med vojno so se selili v Berlin, leta 1948 pa 
so se vrnili na Koroško, kjer je kot šestletni otrok začel hoditi v šolo. 

 
Slika: Peter Handke. Foto: Francisco Leong/AFP  
 
Na literarno sceno je prodrl precej mlad, pri komaj štiriindvajsetih letih, njegova slava traja že pol stoletja. 
Handkejev opus – prozni, dramski in esejistični, predvsem sta pomembna in količinsko dokaj izenačena prva 
dva – sestavlja več kot sedemdeset naslovov, ki so mu prinesli okrog štirideset mednarodnih nagrad in 
priznanj. Približno toliko je enot literature, ki se je v tem času spisala o njem. Dodatno poglavje je njegovo 
prevajanje v nemščino (tudi slovenske literature). 
V njegovi literaturi so številni in globoki sledovi slovenstva, je v Delu zapisal Peter Kolšek. Omenimo vsaj 
dva teksta: Roman Ponovitev (Wiederholung, 1986) in esej Sanjavčevo slovo od devete dežele (Abschied des 
Traumers vom Neunten Land, 1991). V prvem primeru gre za roman, ki je pravzaprav predtekst omenjenega 
besedila Še vedno vihar (v njem je poudarjena vloga materinega starejšega brata, ki ima kot Gregor 
pomembno vlogo tudi v Viharju), v drugem pa za polemično nasprotovanje slovenskemu odhodu iz 
Jugoslavije. 
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Znano je, da je najbolj kompliciran in najbrž tudi najbolj neugleden pasus biografije njegovo zavzemanje za 
srbsko stvar v času, ko je Jugoslavija začela razpadati in ko Srbija res ni bila dežela, okrog katere bi se zbirala 
mednarodna naklonjenost. 
»Kruto. Ni mi bilo lahko. Celo slovenska nacionalna televizija je naslednji dan o meni in mojem delu govorila 
sovražno. V tako imenovani moji Sloveniji sem se počutil kot izobčenec,« je leta 2011 v intervjuju za Delovo 
Sobotno prilogo povedal Patriciji Maličev, ko ga je povprašala o spominih na dogodek v ljubljanski Drami 
leta 1996. Tedaj so ga med branjem Zimsko popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini (s 
podnaslovom Pravičnost za Srbijo) zmerjali iz občinstva. »Čisto zmeden sem se zgubljal po ljubljanskih 
ulicah,« je opisal trenutke zatem. 
 

 
Slika: Medalja, ki jo prejme dobitnik Nobelove nagrade. Foto: Alexander Mahmoud  
 
Ozadje letošnje nagrade 
Imeni nagrajencev je oznanil stalni tajnik akademije Mats Malm, predsedujoči Nobelovega komiteja 
akademik Anders Olsson je s kolegi poročal o izbiranju in predstavil oba lavreata. Petčlanski odbor za 
podelitev Nobelove nagrade za literaturo leta 2019 in 2020 sestavljajo akademiki Per Wastberg 
(predsednik), Horace Engdahl, Kristina Lugn, Anders Olsson in Jesper Svenbro, kot začasno rešitev za dve 
leti so jim prvič v zgodovini podeljevanja nagrade pridružili zunanje člane, pisateljico in prevajalko Gun-Britt 
Sundstrom, založnika Henrika Petersena in tri literarne kritike, Mikaelo Blomqvist, Rebecko Karde in 
Kristofferja Leandoerja. 
Da sta letos nagrajenca dva, je kriv in »kriv« Jean-Claude Arnault, soprog članice švedske akademije, 
pesnice Katarine Frostenson, obtožen dveh posilstev: sodišče mu je dokazalo eno (spolnih zlorab ali 
posilstev ga je sicer obtožilo kar osemnajst dam) in ga za dve leti poslalo za rešetke, soproga je odstopila, za 
njo še nekaj članov akademije, vštevši stalno sekretarko Saro Danius, preostali so se resno sprli in 
švedskemu kralju lani maja ni preostalo drugega, kot da oznani, da Nobelove nagrade za literaturo ne bodo 
podelili, prvič po letu 1943. Podelili je niso tudi v letih 1914, 1918, 1935, 1940, 1941 in 1942. 
 

 
Slika: Mats Malm, od aprila letos stalni tajnik in vodja stikov z javnostjo švedske akademije. Foto: 
Wikipedia  
 
Nobelova nagrada za literaturo velja za najbolj prestižno na svetu v risu literature, »razburjenje in 
najrazličnejši komentarji ob vsakoletni oznanitvi imena nagrajenca so pričakovani«, pravi novi stalni 
sekretar nagrade, pisatelj in prevajalec Mats Malm. Protokol je izdelan do podrobnosti: vsako jesen se v 
Stockholmu v častitljivi palači, kjer sta sedeža Švedske akademije in tamkajšnje borze, v sobi s štirinajstimi 
stoli dogaja podoben ritual: sredi dopoldneva – obvezno mora biti četrtek – se zbere večina izmed 
osemnajst že krepko priletnih »nesmrtnikov«, članov leta 1768 ustanovljene vrhunske institucije, in odloči, 
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kdo bo dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, stalni tajnik akademije pa natančno ob enih popoldne urbi 
et orbi oznani pisateljevo ime. 
Doslej je Nobelovo nagrado za literaturo prejelo 114 avtorjev, od tega vsega štirinajst pisateljic, Selma 
Ottilia Lovisa Lagerlof, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Pearl Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Nadine 
Gordimer, Toni Morrison, Wisława Szymborska, Elfriede Jelinek, Doris Lessing, Herta Müller, Alice Munro 
in zadnja pred štirimi leti Svetlana Aleksijević. 
Postopek izbiranja je javnosti sicer vsaj delno znan: vsako leto do 1. februarja mora akademija prejeti 
formalne nominacije (samopredlaganje tu ne šteje), običajno prispe okrog dvesto imen, v igro potem vstopi 
petčlanski komite, ki poskrbi, da se število mogočih lavreatov skrči na deset do petnajst, njihova imena 
predstavijo drugim akademikom in na začetku junija imajo v rokah le še pet, največ šest imen. Sledi nov 
krog natančnega branja, konec septembra, po akademijskem poletju, pa se znova začne razprava o mogočih 
kandidatih, potem sta na vrsti le še sklepno glasovanje in odločitev. 
Ko se je skoraj pred dvema desetletjema v Ljubljani na predavanju na filozofski fakulteti pojavil eden od »de 
aderton«, osemnajstih »nesmrtnikov«, profesor sinologije Göran Malmqvist, je razložil, da akademiki pri 
odločanju upoštevajo zgolj in samo literarno odličnost, tako kot dobri poznavalci ozadja o odločanju o 
Nobelovi nagradi pa je dodal, da je za avtorja dobro znamenje, če ima katero od svojih del prevedeno v 
švedščino. Še drugi omenjajo, da je zanesljivo znamenje Nobelove nagrade nagrada Franza Kafke, katere 
dobitnika sta bila na primer Elfriede Jelinek in Harold Pinter. 
Številni kritiki iz leta v leto sicer ponavljajo isto mantro, namreč da je le težko zaupati instituciji, ki je doslej 
prezrla toliko odličnih pisateljev (med njimi najpogosteje omenjajo Prousta, Kafko, Tolstoja, Ibsena, 
Strindberga, Zolaja, Joycea, Lorco, Brechta, Ahmatovo, Ionesca, Rilkeja, Nabokova, Calvina, Borgesa, 
Philipa Rotha … seznam se bere kot izbor najpomembnejših imen literature dvajsetega stoletja) in 
inavgurirala vrsto povprečnežev. Vsi zapisniki, ki zadevajo odločanje akdemikov, ostanejo tajni petdeset let. 
Lanska dobitnica Nobelove nagrade za kemijo, Frances Arnold s kalifornijskega inštituta za tehnologijo, je 
javnosti namenila modro izjavo, ki zadeva tuhtanja o imenih dobitnikov: »Pri teh zadevah ugibanje ne 
pomaga.« Seveda tako mnenje ne more ustaviti spletnih stavnic, britanska Nicer Odds je na prvo mesto 
postavil kanadsko pesnico Anne Carson, na drugo veliko damo sodobne karibske literature Maryse Condé, 
romanopisko z Guadeloupa, ki ustvarja v Parizu in ji je tako imenovana »nova akademija« lani podelila 
alternativno Nobelovo nagrado, in na tretje poljsko pisateljico Olgo Tokarczuk, dobitnico nagrade booker in 
leta 2013 nagrade vilenica. 
Med preostalimi z manj možnostmi so omenjali pisateljice in pisatelje, od katerih so nekateri že več let »v 
igri« za Nobelovo nagrado, Can Xue, Haruki Murakami, Lyudmila Ulitskaya, Ngugi Wa Thiong'o, László 
Krasznahorkai, Margaret Atwood, Marilynne Robinson, Péter Nádas, Adunis, Mircea Cartarescu, Ismail 
Kadaré, Javier Marías, Milan Kundera, Peter Handke, César Aira, Ernesto Cardenal, George R. R. Martin … 
Če velja namig, da imajo več možnosti dobitniki nagrade Franza Kafke, so med naštetimi v prednosti 
Atwood, Murakami, Nádas in Handke, med tistimi, ki so se v zadnjih letih omenjali kot morebitni nobelovci, 
je tudi Claudio Magris. Zadnji dobitnik Nobelove nagrade za literaturo je bil leta 2017 japonsko-britanski 
pisatelj Kazuo Ishiguro. 

 
Slika: Miza za častne goste na tradicionalnem banketu v Stockholmu 10. decembra, kjer postrežejo 1300 
povabljencem. Foto: Reuters  
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Nobelovo nagrado je leta 1964 zavrnil Jean Paul Sartre iz bojazni, da bi »omejila vpliv, ki ga ima njegovo 
pisanje na bralce«, ruski pisatelj Boris Pasternak pa jo je bil leta 1958 prisiljen zavrniti pod pritiskom 
sovjetske oblasti. 
Po spokorniškem sobotnem letu so mnogi pričakovali velike spremembe v izboru nobelovih nagrajencev 
za književnost, z večjim poudarkom na neevropski literaturi. Toda obe nagradi ostajata v Evropi, z 
avtorjema, ki sta si v marsičem podobna, v marsičem pa diametralno nasprotna. Tako Peter Handke kot 
Olga Tokarczuk sta dediča srednjeevropske literarne tradicije 20. stoletja: pri vsakem izmed njiju sta 
prepletenost identitet in iskanje posameznikovega osebnega izraza med kolesji zgodovine pomembni 
temi. A s temi vprašanji se spoprijemata na radikalno drugačen način, tako v slogu kot v poudarkih. 
Slovensko bralstvo dobro pozna Handkejev merkurični značaj: v Grebinju rojeni sin koroške Slovenke se 
je v osemdesetih letih od senzibilnega prijatelja slovenske kulture prelevil v virulentnega nasprotnika 
slovenske osamosvojitve. Njegove argumente je v polemiki, ki je trajala celo desetletje, razgaljal Drago 
Jančar. Družbena kritičnost, ki prežema Handkejevo literaturo, izhaja iz želje po šokiranju. Njegov 
eksperimentalni slog, ki ga v utemeljitvi nagrade hvali Švedska akademija, se je pogosto iztekel v 
uporniški solipsizem, ki izgublja stik s stvarnostjo. Nikjer ni to prišlo bolj jasno do izraza kot pri njegovi 
obrambi Miloševićevega režima in zanikovanju genocida nad bošnjaškim prebivalstvom. Le čas bo 
pokazal, ali je Handkejeva literatura dovolj kakovostna, da prevaga nad porazno javno držo pisatelja, kot 
lahko rečemo za Hamsuna in njegov filonacizem, ali se bo uvrstil med tiste nobelovce, ki jih tako rekoč 
nihče več ne pozna, kot sta denimo Jacinto Benavente ali Roger Martin du Gard. 
Tudi Olga Tokarczuk je znana slovenskemu bralstvu: prevedena imamo njena najpomembnejša dela, 
dvakrat je bila gostja festivala Vilenica, leta 2013 pa je dobila tudi veliko vileniško nagrado. Marca letos je 
nastopila na festivalu Mesto knjige v Novi Gorici. Organizator dogodka, Miha Kosovel, je ob tej priložnosti 
povedal: »Ko sem bral njeno literaturo, se mi je zazdelo, da ne piše le o Poljski in sodobni Evropi, ampak 
tudi o Novi Gorici.« Če Handke pooseblja najbolj problematične vidike določene srednjeevropske 
tradicije – samoreferenčni romanticizem, prezir do politike, hlastanje po nepokvarjeni pristnosti –, je 
Tokarczuk sodobna avtorica, ki jo razvija na najbolj pristen, izviren in samorefleksiven način. Njene 
zgodbe govorijo tudi o nas na bolj neposreden način, kot to velja za vsako veliko literaturo. 
Vendar je letošnja počastitev srednjeevropskih avtorjev dvorezni meč. Ker lahko vendarle pričakujemo, 
da bo komisija v bodoče bolj pozorna do zemljepisne raznolikosti, se je možnost, da bo nagrado v 
naslednjih letih dobil kak slovenski avtor, zmanjšala. A v zadnjih letih nas je švedska akademija naučila, 
da smemo računati tudi na presenečenja. 
Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar, kolumnist Dela in raziskovalec na CEU  

• Lev popoldne. Intervju: Peter Handke. Pogovarjala se je: Patricija Maličev. Delo, Ljubljana, 10. 
oktober 2019  

Patricija Maličev se je za Sobotno prilogo s Petrom Handkejem pogovarjala leta 2011 v Parizu.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/lev-popoldne-237288.html 
 
Dobivala sva se dolgo, med pariškimi predmestji in zamejskimi koroškimi vasmi. Sprva ni bil najbolj 
navdušen: tudi zaradi omembe časopisa, za katerega pišem. »Rešili« so me najini skupni prijatelji iz 
italijanske Gorice in Poadižja. Toda da sem prvič lahko prižgala diktafon in ga po dolgem klepetu postavila 
predenj, je zaslužna rebula, letnik 2007, iz Goriških brd. 
»Živela!« je hitel s čašo k ustom in preverjal, koliko se uklanjam pritiskom urednikov. Ob pojasnilu, da teh 
težav nimam, je samo nejeverno zmajeval z glavo. Povedal mi je, da ne mara hrvaških ustašev in da je 
razočaran nad mojo hrvaško kolegico, ki se je pri njem mudila pred časom. »Toda ona je o vas trdila ravno 
nasprotno,« je bila neuspešna moja obramba. Prekinil jo je z: »Ni mi treba govoriti o tem.« Peter Handke je 
prepričan, da je izvrsten lažnivec. Toda bolj kot slednje bi mu v antični Grčiji zaklicali, da je idiot – v 
prvotnem pomenu besede je to nekdo, ki ni zmožen opravljati javne funkcije. Kontradiktornost njegovih 
trditev je postala pregovorna, toda večinoma jo izrablja zato, da bi prikril svojo nečimrnost. »Vsa moja 
besedila so izraz mojega večnega neuspeha,« tako mimogrede zine, medtem ko čez mizo gleda v moj blok z 
vprašanji. Odgovori na petino njih. 
Peter Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem. Njegov oče je bil nemški vojak, v civilnem 
življenju bančni uslužbenec. Vojak je bil tudi njegov krušni oče Bruno Handke, sicer voznik tramvaja, s 
katerim se je Petrova mati omožila še pred porodom. Od konca vojne do leta 1948 je Peter Handke živel v 
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berlinskem vzhodnem sektorju. Nato se je vrnil v Grebinj. Med šolanjem v katoliškem internatu v Plešivcu je 
sodeloval pri šolskem glasilu Fackel (Bakla). Maturiral je v Celovcu. V letih od 1962 do 1965 je v Gradcu 
študiral pravo, vendar je študij prekinil, ko so v objavo sprejeli rokopis njegovega prvega romana. Sodeloval 
je tudi z graško umetniško skupino Forum Stadtpark. V letih 1963–64 je začel objavljati tudi na radiu in v 
časniku Manuskripte. Leta 1966 je nastopil na Princetonu v okviru Grupe 47. Ostro je napadel člane skupine 
in njihovo »nesposobnost opisovanja«. Škandal, ki ga je s tem sprožil, je bil odskočna deska za njegov 
uspeh. 
 
Veliko je potoval po Ameriki, pogosto pa se je tudi selil. Živel je v Düsseldorfu, Ber linu, Parizu, Kölnu, 
Frankfurtu ob Majni in od 1979 do 1988 v Salzburgu. Trenutno živi v jugozahodnem predmestju Pariza. 
Konec šestdesetih let je zaslovel s formalističnimi gledališkimi igrami, po vzoru »literarnega kabareta« 
Wiener Gruppe, v katerih je z ritmičnim ponavljanjem kritično reflektiral uporabo jezikovnih klišejev in 
prevladujoče dramaturške in vedenjske zakonitosti. Tudi pozneje je nastalo lepo število uspešnih iger, 
najpomembnejša pa so vendar njegova prozna dela. Že v prvem romanu Die Hornissen (Sršeni, 1966) 
zasledimo proletarsko malo meščansko okolje, katerega topost in ozkost Handke odločno odklanja in ga 
napada tudi v poznejših delih. Tako sta v njegovih romanih prisotni tudi raztrganost zgodbe in izkrivljenost 
jezikovne sintakse. Bralec bere v nelogično zaporedje montirane stavke, ki se šele na koncu pripovedi 
sestavijo v nekakšno celoto. S tem Handke razvija in bogati splošno obliko romana. Vse to leta 1977 
radikalno združi v knjigi Das Gewicht der Welt (Teža sveta), kjer vsakdanjih izkušenj, opažanj in miselnih 
procesov ne razvrsti niti v le ohlapno pripoved, marveč jih prosto predelane in zbrane niza kot dnevniške 
zapise. A že v naslednjem delu Langsame Heimgkehr (Počasno vračanje domov, 1979) Handke ponovno 
spremeni metodo: prvikrat preizkusi »visoki slog«: klasično dolge, zapleteno sestavljene stavke. Tako se 
namesto podrobnostim posveča epskemu kontekstu. Ves ta čas med prozo in dramatiko piše tudi pesmi, 
kritike, eseje, radijske igre in scenarije. Po pripovedi Levičnica (1976) je sam posnel film leta 1978. Med 
njegova kasnejša pomembnejša dela sodijo Ponovitev , Poskus o utrujenosti , Pisateljev popoldan , Otroška 
zgodba , Zadnja kretnja , Levičnica …  
Je tudi ugleden prevajalec iz francoščine, angleščine, slovenščine in starogrščine. V svojem delu in življenju 
se veliko ukvarja s svojimi slovenskimi koreninami. Pred kratkim je izšla njegova biografija Meister der 
Dämmerung: Peter Handke – Eine Biografie (Mojster somraka: Peter Handke – biografija) avtorja Malteja 
Herwiga. 
Visok, slok, divjih oči in bujnih las. Ne pretirano zgovoren, ne nedosegljiv, samo silno sramežljiv pesnik, ki 
mu ni bilo do tega, da bi govorila o njegovih nekdanjih škandalih, Kosovu in Srbiji, Jugoslaviji … O vsem, kar 
bi v času druženja lahko ogrozilo najino nenadno simpatijo. 
Kdaj ste nazadnje dali intervju za slovenske medije? 
Pred petnajstimi, morda dvajsetimi leti. 
Kakšni so vaši spomini na dogodek v Drami, ko so vas leta 1996 med branjem vašega teksta Zimsko 
popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini (s podnaslovom Pravičnost za Srbijo) zmerjali iz 
občinstva? 
Kruto. Ni mi bilo lahko. Celo slovenska nacionalna televizija je naslednji dan o meni in mojem delu govorila 
sovražno. V tako imenovani moji Sloveniji sem se počutil kot izobčenec. Čisto zmeden sem se zgubljal po 
ljubljanskih ulicah. Pustiva to, saj ni več pomembno. Ko zdaj pogledam v preteklost, razumem, da se je 
verjetno takrat zgodilo nekaj naravnega, mogoče celo lepega. Ampak tista atmosfera v ljubljanski Drami je 
bila zame res nenavadna. Rad bi jo pozabil. Kako pa vi veste za to, saj ste bili premladi?! 
Sedela sem v predzadnji vrsti in igralka za menoj vas je na ves glas zmerjala s svinjo. Rekla sem ji, da je 
navadna nevzgojena gos. 
Ha, ha. Branili ste me?! Lepo, res lepo. 
Zdajle se pogovarjava v angleščini. Ne v nemščini ne v slovenščini. Kaj pomeni, v smislu identitete, da sva 
za dialog izbrala tuji jezik? Koliko to določa, kaj bova povedala in kako bova govorila? 
To je pravo vprašanje. Če bi bilo jutro in če bi se dogovorila, da naju nihče ne bi motil (zavzdihne), in bi bila 
nekje na Krasu, potem … Potem bi najine besede imele drugačen zven in odtenke pomenov. Res škoda. Bilo 
bi čisto drugače. Potrudil bi se celo, da bi govoril v slovenščini. (Ta stavek pove v slovenščini.) Da bi bilo vse 
tako, da je prav, bi morala biti večkrat in veliko skupaj, in če vi ne bi toliko kadili, potem bi bilo spet 
drugače … 
Saj lahko ugasnem. 



Ne, ni potrebno. Samo ne kadite preveč. 
Mar niste tudi vi nekoč goreče kadili? 
Oh ne, nikdar. Blefiral sem. Ne maram kadilcev, raje imam tiste, ki kaj popijejo. Zelo dobro vino ste prinesli, 
odlično. Hvala lepa še enkrat. 
Povejte mi kaj o svojem stricu Gregorju; nedavno ste izdali knjigo, gledališko igro Immer noch Sturm, v 
kateri govorite o partizanski Koroški, zgodovini svoje družine. 
Bil sem zelo majhen, ko se je stric vrnil z ruske fronte. Mama je bila izjemna pripovedovalka. O svojih ljudeh 
mi je govorila ljubeče zgodbe. (V slovenščini: Moja mama je ljubila svojega brata.) Pri petih letih sem bil 
ganjen od sočutja in ljubezni moje matere do svojih dveh bratov. In ta njena občutja so vse življenje vplivala 
name – kot na človeka in kot na pisatelja. 
Kaj misli Peter Handke o pisatelju Petru Handkeju? 
Ne vedno samo dobro. ( smeh ) Pisanje je postalo moj poklic. Ni bilo od vedno tako. Hotel sem postati 
pravnik, zato sem tudi študiral pravo v Gradcu. Da bi se uveljavil kot odvetnik, diplomat. Postal bi nekaj 
pomembnega, skratka. Toda zdaj je prav, da je tako, kot je. Vsemogočni bog – oh, ni vsemogočen, samo 
vseprisoten je – mi je namenil pot, ki jo opravljam … 
Ste zadovoljni? 
Biti zadovoljen ni ravno beseda iz mojega besednjaka. 
Kaj pa »Jugoslavija«? 
Me lahko, prosim, sprašujete enostavnejše stvari? 
Rekli ste, da ima malo pisateljev pogum braniti narode, ki trpijo … 
Mmm, to je zame nekaj najbolj naravnega. Sicer nisi pravi pisatelj. Pisatelji se radi gremo pravičneže. Po 
drugi strani se nočemo izpostavljati. Če sem iskren, se tudi sam nisem hotel. Zvlekli so me v to, ker so mi 
nenehno zastavljali vprašanja o tem. Sam pa sem jim vedno odgovarjal, tako kot se mi je zdelo prav. 
Kako? 
Nisem bil preračunljiv, zato me mnogi sovražijo. Ne samo zaradi vsebine, ki sem jo povedal. Jugoslavijo sem 
potreboval. Vse, povezano z njo, se mi je zgodilo prvič v življenju. In potem nikoli več. Jugoslavijo sem 
doživljal po svoje, nisem bil naklonjen ideji osamosvajanja republik. To se mi je zdelo umetno in nasilno. 
(tišina) Ne pade mi na pamet, da bi se ob smrti Georgea Busha udeležil njegovega pogreba … Ali pa pogreba 
Joschke Fischerja, Clintona. Ko pa umre tragičen človek … 
Preskakujete. Sva že pri Slobodanu Miloševiću? No, kaj se zgodi takrat, ko umre tragičen človek? 
Takrat me zaboli. Ne vem, tragični junaki me privlačijo. In tudi Jugoslavija je bila tragična, tragična dežela. 
Moje življenje je polno tragičnih ljudi. A samo ob njih zaživim. Nekaj premaknejo v meni. Mogoče zato, ker 
se takrat moj ego tiho umakne v votlino. Zaživim ob tragičnih ljudeh in otrocih. Ženskah. Naravi. In gobah, 
seveda. (V slovenščini doda: Moji jurčki in lizice.) Ko sem se, kot so radi zapisali, postavil na Miloševićevo 
stran, so mi mnogi grozili, da ne bom prodal več niti ene knjige. Zanimivo – nikoli se nisem počutil kot 
izobčenec. In neumnosti, ki so jih pisali po hrvaških časopisih, da sem hotel napisati roman o njem. Kot sem 
rekel, vedno sem na strani tragičnih figur. Toda kaj so takrat mediji počeli iz smrti Slobodana Miloševića – še 
spomniti se ne smem. Kot da bi urinirali po njegovi krsti … Človeku se je v zaporu ustavilo srce. Ampak raje 
bi govoril o otrocih … 
Občutek imam, da me hočete namerno zmesti, da bi se izognili določenim vprašanjem. 
Nikakor. Saj vidim, da ste pošteni … (tišina) Otroci so zame vse. Heroji sveta, ki prihajajo. Otroci bodo rešili 
svet. Moja hčerka je ena od njih. Svet je treba rešiti. Ste srečna ženska? 
Zakaj ne bi bila? 
Ljubite moškega? 
Seveda, včasih več njih. 
( smeh ) 
Vidi se, da ste mešane krvi, s to strastjo … 
Hotela sem vas vprašati, v kakšnih okoliščinah je nastala Pesem o otroštvu, monolog Ko je otrok bil otrok, 
del vašega scenarija za film Nebo nad Berlinom Wima Wendersa. 
Bilo je obdobje v mojem življenju, ko sem bil zelo sam. Wim me je prosil, naj mu pošljem nekaj tekstov, iz 
katerih bi potegnil material za kakšno sceno iz njegovega filma. Moje življenje … kaj ste me vprašali? 
Od kod so prišli stihi o otroku? 



Ne vem. Ko sem začel pisati verze, sem si predstavljal osamljene ljudi, podobno kot Beatli v skladbi All the 
lonely people, where do they all come from?  
Od kod prihajajo? 
Ne vem. Iz Montane v ZDA, Bolgarije, s Havajev, Sicilije, Chavilla … 
Po čem se osamljeni ljudje razlikujejo od tistih, ki to niso? 
Mogočni ljudje nikoli niso osamljeni. Danes jih je veliko, ki mislijo, da so mogočni. Šele v trenutkih, ko 
začnejo izgubljati moč, se vanje začne stekati osamljenost. Moč je … Če bi se Kristus vrnil na Zemljo, bi 
gotovo uničil moč. Prave, resnične moči tako nihče nima. Vsi si samo domišljajo, da jo imajo. Nogometaš si, 
po tistem, ko zabije gol, domišlja, da je s svojo močjo prebudil mrtve, kot Kristus. To na neki način 
razumem. Vzemite Sarkozyju ali kateremukoli drugemu sedanjemu evropskemu državniku moč in videli 
boste, kaj se mu bo zgodilo. Poslušajte, res se mi zdi nenavadno, da nihče od njih ne naredi samomora. To 
se pogosto sprašujem. Tudi med političnimi novinarji se nihče ne fenta. Res nenavadno, kajne? Zato pa se 
ubijajo igralci, igralke – njih imam najraje. 
Kaj pa pisatelji? 
Ne dovolj ( smeh ). Kot tudi ne pesniki … 
Kako je, ko po tedne in tedne z nikomer ne spregovorite? 
Srečen sem. Ne maram srečevanj. Ljudje so večinoma zelo dolgočasni. Tu in tam me včasih preseneti kakšna 
ženska. Ampak vi imate zelo resnega moškega. ( smeh ) Ne maram predavati in tudi govori mi niso po godu. 
Zato redko gostujem na univerzah, skoraj nikoli. Ne maram pisateljev, ki so vseprisotni. 
Tudi za vas se zdi, da ste vseprisotni. 
Zato, ker toliko potujem? Potovanja me ohranjajo pri življenju. Nahranijo moje oči. Iz teh podob lovim 
zgodbe. 
Ahasver …  
Ne, ne. Že dvaindvajset let živim v isti hiši in kraju. Dobra hiša je to. 
Kako doživljate Chaville? 
Kot najbolj dolgočasen in neumen kraj na svetu. Toda ob njem so čudoviti gozdovi, veliko jurčkov in lisičk. 
Lepo in dolgočasno. Nikogar ne srečaš … 
Saj sami pravite, da nikogar ne potrebujete. 
Seveda potrebujem! Potrebujem ljubezen, hčerko … Potrebujem ljudi. 
Sredi kakšnih ljubezni vam gre najbolje? 
Predvsem sredi takšnih, ko lahko po magam, ko lahko koga rešim … Edina vrsta ljubezni, ki sem jo v življenju 
spoznal, ko je šlo za ženske, je bila tista, ko sem jih reševal. Da sem bil ob njih, ko so me potrebovale. Danes 
ne verjamem več v ljubezen med moškim in žensko. 
Zakaj? 
Zato. Zakaj moram vedno odgovarjati na zakaje? (V slovenščini: Zakaj, zakaj, zakaj?)  
Pravite, da mora literatura biti milostna. 
Drži. 
Mar to pisatelju ni najteže doseči? 
Poglejte samo Dostojevskega, Čehova, Faulknerja … Hm. Morda. 
Philip Roth pravi, da so pisatelji najbolj izgubljeni ravno na začetku knjige. Včasih tako izgubljeni, da celo 
ne vedo, o čem bodo pisali. Kako je s tem pri vas? 
 »Pripoved, nič bolj svetovljanskega od tebe, nič bolj pravičnega, moje najsvetejše. Pripoved, zaščitnica 
borilca na daljavo, vladarica moja. Pripoved, najbolj prostorna vseh vozil, nebeški voz.« To sem zapisal v 
Ponovitvi. 
Če se prav spomnim, čisto na koncu. Kako je pri vas z uvodnimi stranmi? 
Podobno. Nimam težav. In dvomim tudi, da jih ima Roth. Ne nazadnje gre za velikana. 
Tako kot Emir Kusturica si tudi vi želite, da bi umrli kot pravoslavni vernik. 
Človek se ne more znebiti smrti. Toda nekaj mora ostati za nami. Zato je treba imeti otroke. Ni je vere, ki bi 
lahko človeka odrešila strahu pred smrtjo. Povem vam, da je v vsakem od nas nekaj božjega. In to je treba 
razvijati. (V slovenščini: Bog je v nas samih.) Samo osvoboditi ga moramo. Islamisti in ameriški katoliški 
fundamentalisti so iz Boga naredili ujetnika. Bog kot ujetnik pa lahko naredi veliko škode. Zdaj živimo v 
času, ko je Bog ujetnik. Zelo depresivno. Ampak Bog v nas je lep. Delati moramo zanj. 
V enem od intervjujev ste povedali, da vas že vse življenje spremlja mrak. Mrak v preobleki žalosti? 



To je del moje narave. V otroštvu sem se prav načrtno šel melanholijo. Jemal sem knjigo pod roko in se 
zgubljal z njo pod drevesi. Drugi otroci so igrali nogo met. Ne da jih nisem maral ali da bi mi šli na živce, zdeli 
so se mi samo tako drugačni. Včasih sem si domišljal, da bom zaspal nekje ob vodi, kamnu in se nikoli ne 
prebudil. Zdelo se mi je, da mi bo to prineslo olajšanje. 
Ste ga dočakali, to olajšanje? 
Oh, ne. Živim med eno melanholično paralizo in drugo. 
Pišete. 
Ja, pišem. Popoldne kot lev. 
V osvobajanju? 
V veri, da se osvobajam. Pa najsi gre samo za nekaj ur. Knjige so nekaj dobrega. Pisanje je nekaj dobrega. 
Čeprav se pogosto mučim. Potem se odpravim na dolg sprehod v gozdove. Potem gledam v sonce. Krošnje 
dreves, se zasmejem veverici. In že je bolje. 
Se med pisanjem kdaj zanikate? 
Ha, ha! Neštetokrat. Dolga leta sem se prepričeval, da nisem pisatelj, da samo nekaj pišem. Zdelo se mi je, 
da literaturo potrebujem. Postala sva eno in zdaj je, kar je. Je nenehno hrepenenje. Moje izražanje življenja. 
To niso prazne besede. Zato tudi še nimamo družbeno umeščene potrebe, da bi mladi veliko pisali. 
Ne bi se strinjala. 
Poslušajte, povejte mi ime pisca, starega manj kot petinštirideset let, ki razume, da življenje ni vnaprej 
določena igra. Vsi popisujejo – večinoma v popolni odsotnosti stila – svoje namišljene doživljaje, ki jih je 
nemogoče umeščati v družbeni kontekst. Samo da ne bi omenili kakšnega Franzna. 
Sploh ga nisem nameravala … 
Kakšno pisanje! Niti sledu o kakšni poetičnosti! Še dobro, da imajo Američani Fontana, Wolfa, Faulknerja in 
seveda zadnjo živečo legendo, Philipa Rotha. Prepričan sem, da ni dobre epske literature, ne da bi iz nje 
curljali lirični elementi. Samo slednja nas lahko oplaja. Ste jo kje zaznali v sodobni ameriški literaturi? Vsi 
hočejo samo nekaj blebetati o stilu – stila pa nikjer. 
Si lahko predstavljate, kakšno bi bilo vaše življenje brez pisanja? 
Bil bi odvetnik. Ob popoldnevih bi veliko spal. In poln bi bil žalostnih zgodb. 
Saj tudi kot pisatelj ves čas govorite žalostne zgodbe! 
No, no, no. Kaj pa vi veste! Boste že videli, ko boste prišli v moja leta. Pomembno je, da moja literatura ni 
depresivna v smislu kvalitete. Obenem je še tako, da če človek opisuje biografske izseke, ti večinoma ne 
silijo k duhovitostim, temveč k tragičnosti. Ker je empatija nekaj, kar pisatelju daje ustvarjalno zavetje in 
svobodo. Sicer pa je že tako, da pisatelj ni nikoli sam. Za mizo jih z menoj sedi še vsaj pet … 
Kdo? 
Kdo? Kdo?! Kdorkoli. Ne načenjajte zdaj šibkosti moje volje. Dobra je, tale rebula. Imam občutek, da me 
želite spraševati stvari, na katere ne bom odgovarjal. 
Kakšen pisec ste? 
Niti avantgarden, še manj eksperimentalen, kot so me večkrat hoteli popredalčkati. Niti ne političen. 
Poskušam biti pisec eksistence. Vse, kar si želim, je, da bi ganil ljudi, da bi jim omogočil videti svet, ki ga 
sicer niso sposobni zaznati. Ki sicer je njihov, sam pa ga skrivam v svojih konceptih. Onkraj gledanja 
televizije in jutranje interpretacije sanj. Odkrivam najobičajnejše zgodbe o ljudeh – toda iz njih bi rad 
spredel mitološke pripovedi. 
Kaj se zgodi, ko je narod ob svojo kritično inteligenco? 
V naravi stvari je, da je tudi kritična inteligenca samo kasta, namesto da bi bila del naroda. Že zato, ker 
postane kasta, ji pritiče, da je osovražena. Tako je vse od Heineja dalje, če govorim o Nemcih … Ne ljubi mi 
se predavati o tem. Ne bi rad govoril o sovraštvu do tega ali onega. Saj sem toliko napisal o tem. Pisanje mi 
daje možnost, da življenje vidim na novo. Ne samo kot del vračanj in ponavljanj. Ko pa se dvignem iznad 
mize in odložim svinčnik, je vsakokrat tu spoznanje, da nimam pojma o tem, kako stvari tečejo. Kakšne vse 
možnosti bi lahko izkoristil. Sem precej pasiven človek, ki je sposoben zelo dolgo živeti brez marsičesa. Z 
apatijo si vsak dan zreva v oči. 
Zdaj hočete, da vas objamem in potolažim? 
Preden boste odšli, se bo to najverjetneje zgodilo. Sam zelo dobro poznam te občutke. Usmiljenje je lahko 
nekaj tako lepega. Ko bi samo bilo mogoče, da bi vse ljudi, ki so žalostni, lahko naenkrat objeli. Da se 
izognemo tem srednjeevropskim kanonom. Tudi pri pisanju se trudim, da bi se izognil kanonom, ki me 
nenehno vlečejo. Bralci morajo začutiti človeka v pisatelju, ne samo hladnega pripovedovalca. Sicer ne bo 



dobrih zgodb, dobrih knjig. 
Kaj je za vas jezik? 
Spopad s samim seboj. Z nečim, česar še ne poznam. Raziskovanje mej. Tako kot se lahko stvari in kraji 
spremenijo v to, kar v resnici so, morajo tudi besede ponovno pridobiti svojo vrednost. Očitajo mi, da je v 
načinu, kako se spopadam s problemom jezika in besedami, moja sporna točka. Očitajo mi vzvišenost tona. 
Ko bi samo vedeli, da se slednji poraja iz napora, da bi besedam, ki jih je okužila zgodovina in izpraznila naša 
civilizacija, povrnil njihovo prvobitno moč. 
Pred petinštiridesetimi leti ste mami napisali pismo, naj nikar ne skrbi za vas – češ da boste prej ali slej 
postali slavni. 
Oh, kaj vse sem ji pisal. Kaj pa naj mladenič napiše mami, da jo potolaži v tem, ko se odloča za umetniški 
poklic? Slavo človek dolgo enači z denarjem. Mama si je želela, da bi opravljal kakšen ugleden meščanski 
poklic. Ne vem, morda sem jo razočaral. Morda nisem. Morda pa sem nehote razočaral sebe. 
Sebe? Težko. Pogled in koncentracija vam uhajata drugam, zato vas čisto na koncu vprašujem, ali zdaj 
veste, »zakaj sem jaz jaz in vi vi«? 
Ne, ne vem. Takšni odgovori se mi izmikajo že vse življenje. Ljudje se pred njimi skrivamo. Zato ker hočemo 
skozi življenje ohraniti občutek, da je vse samo iluzija. Resnično smo ubogi na duhu. ¾ Fotografiji Barbara 
Maier » Jugoslavijo sem potreboval. Vse, povezano z njo, se mi je zgodilo prvič v življenju. In potem nikoli 
več. Jugoslavijo sem doživljal po svoje, nisem bil naklonjen ideji osamosvajanja republik. To se mi je zdelo 
umetno in nasilno. » Če bi se Kristus vrnil na Zemljo, bi gotovo uničil moč. Prave, resnične moči tako nihče 
nima. Vsi si samo domišljajo, da jo imajo. Nogometaš si, po tistem, ko zabije gol, domišlja, da je s svojo 
močjo prebudil mrtve, kot Kristus. To na neki način razumem. Vzemite Sarkozyju ali kateremukoli drugemu 
sedanjemu evropskemu državniku moč in videli boste, kaj se mu bo zgodilo. Poslušajte, res se mi zdi 
nenavadno, da nihče od njih ne naredi samomora. To se pogosto sprašujem. Tudi med političnimi novinarji 
se nihče ne fenta. Res nenavadno, kajne? Zato pa se ubijajo igralci, igralke – njih imam najraje.  

• Talent z ozadjem. Jožica Grgič. Delo, Ljubljana, 10. oktober 2019  
Razglasitev nagrajencev za književnost nikoli ne mine brez kontroverz, le zakaj bi letos.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/talent-z-ozadjem-237049.html 
 
Lanska odločitev, da Nobelove nagrade za književnost ne bodo podelili, je sledila razpadu žirije po škandalu 
v Švedski akademiji, ki je vsaj pol leta pred tem polnil medije. Spolne zlorabe in finančne nepravilnosti so 
trajale vsaj dve desetletji, vendar jih je švedska akademska elita prikrivala. Dogaja se tudi najfinejšim. 
Verjetno bi zlorabe prikrivala še naprej, če se o njih ne bi začelo govoriti v razmerah družbenega in 
medijskega pritiska po odmevni kampanji #metoo. Vendar se Akademija ni posula s pepelom, ni 
problematizirala spolnega nadlegovanja in tudi ne spolne neenakopravnosti v sami Akademiji in kulturi 
nasploh. Namesto tega smo brali splošne izjave o prizadevanjih, ki jih bo Akademija vložila v to, da si bo 
vrnila ugled in moralno neoporečnost. 
Švedska akademija sama se s spolno enakopravnostjo ne more ponašati. Sara Danius je leta 2015 postala 
prva tajnica Akademije od njene ustanovitve v drugi polovici 18. stoletja. Med dobitniki Nobelovih nagrad 
za književnost je bilo do letos samo 14 žensk. Veliko vprašanje je, ali bi postala 15. lavreatka Olga 
Tokarczuk, če se lani ne bi pojavilo toliko očitkov. Tako je zdaj vsaj navzven vse v redu. 
Ali pa tudi ne. Kajti oba nagrajenca sta iz Evrope, za povrh iz njenega ožjega območja, med najpogostejšimi 
očitki Akademiji pa je tudi, da je njena izbira preveč evropocentrična. Poleg tega je eden od nagrajencev je 
Peter Handke, ki je bil med vojno v Jugoslaviji apologet Srbije in Slobodana Miloševića. 
Sicer pa razglasitev nikoli ne mine brez kontroverz že zato, ker nagrada za književnost običajno zasenči vse 
druge, saj se s plodovi dela lavreatov neposredno srečuje veliko širša javnost kakor s tistimi s področij 
medicine, fizike, kemije, ekonomije. 
 
Vsak od dobre stoterice dobitnikov v zgodovini te nagrade ima zagotovo velik talent, toda mnogi od njih so 
bili v javnosti neznani, medtem ko drugi oboževani avtorji nikoli niso bili ovenčati s to najprestižnejšo 
svetovno literarno nagrado. Glede na to, da je estetika, kakor pravi Borges, naporna in da zahteva posebno 
občutljivost in dolgo premišljanje, se Akademija zelo pogosto odloča po drugih, preprostejših merilih. Ne 
rečemo, da je tako storila tudi tokrat, tako Tokarczukova kot Handke sta odlična pisatelja, da pa ni boljših 
od njiju, ni mogoče trditi. 
Handke ne bo šel v zgodovino kot prva politično kontroverzna izbira. Pred njim so to bili vsaj še Winston 
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Churchill, Aleksander Solženicin, Czesław Miłosz, Dario Fo, Orhan Pamuk ..., ki so v pripovedih predstavljali 
politična ozadja svojih držav. 
 
Peter Handke je v tej združbi malo poseben, saj je na več načinov, in še najmanj na literarnega, predstavljal 
politično ozadje vojne v Jugoslaviji. Če kraj njegovega rojstva in odraščanja ne bi mejil s to državo, se z vojno 
v njej skoraj gotovo ne bi tako zavzeto ukvarjal. Razlago je našel v tem, da razmere na Balkanu pozna bolje 
od svojih kolegov v Parizu, Berlinu ali ZDA, zato ima pravico pisati na ta način. 
In tu smo pri večnem vprašanju: ločiti umetnikovo neumetniško početje od njegove umetnosti ali ne?  

• Peter Handke – pričakovani in nepričakovani nobelovec. Jožica Grgič. Delo, Ljubljana, 10. oktober 
2019  

Da piše dobro, ni dvoma, kakor tudi ne, da je politično sporen.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/peter-handke-pricakovani-in-nepricakovani-nobelovec-237364.html 
 
Avstrijski pisatelj Peter Handke, rojen v vasi Grebinj na avstrijskem Koroškem, sin koroške Slovenke Marije 
Sivec, eden najpomembnejših živih pisateljev v svetu, je pri svojih 76 letih dobil Nobelovo nagrado. 
Pričakovano in nepričakovano. Pričakovano zaradi dobrega pisanja in nepričakovano zaradi političnih 
stališč. 
Handke je odraščal in se šolal v domačem kraju, Celovcu in Gradcu, že v srednji šoli je opozoril nase s 
talentom za pisanje. Cenjen je kot avtor romanov, esejev, dram, pesmi, za kar je prejel številne nagrade in 
jih tudi zavračal. V nemščino je prevedel več del slovenskih avtorjev. Prvič je opozoril nase leta 1966 s 
spektakularnim nastopom na srečanju Skupine 47 v Princetonu. Njegova kritična razprava o pomenu in vlogi 
te znamenite literarne skupine je nekatere njene pripadnike, denimo Günterja Grassa, užalila. Še bolj pa je v 
nemški javnosti leta 1966 odmevala v istem duhu zasnovana odrska uprizoritev z naslovom Psovanje 
občinstva, ki so jo postavili na oder v več kot dvajsetih gledališčih, tudi pri nas. Z njo je Handke postal eden 
najvidnejših avtorjev mlade avstrijske in nemške literarne scene. To leto je Handke postal predstavnik nove 
kritične književnosti in idol bitniške generacije. Postal je eden od pisateljev, ki so najbolj vplivali na 
generacije novih avtorjev konec 70. in v 80. letih. 
 
Ustalitev v Franciji 
Handke je živel v več evropskih mestih, v devetdesetih letih se je ustalil v kraju Chaville pri Parizu, kjer 
danes večinoma živi. Je zelo plodovit avtor, naj omenimo le nekaj del: Strah golmana pred enajstercem, 
Kaspar, Pisateljev popoldan, Poskus o utrujenosti, Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, Napačna 
kretnja, Podzemni bluz. Ena od najbolj pretresljivih knjig je Žalost onkraj sanj, ki govori o samomoru njegove 
depresivne mame (1971), ki jo je napisal sedem tednov po njeni smrti. 
Handkejevo poreklo, tako krvno kot geografsko, je močno zaznamovalo njegova dela – ne le Slovenija, 
ampak Jugoslavija, po kateri je veliko popotoval. Veliko je potoval tudi po svetu, odpravil se je celo na 
Aljasko, svoje izkušnje, vtise in refleksije pa je zapisoval v dnevnike, eseje in potopise.  
Kontroverzen zaradi Srbije 
Handke se je zaradi svojih političnih stališč znašel v izolaciji in obveljal za kontroverznega človeka pa tudi 
avtorja. Potem ko je leta 1996 podprl mednarodno izolirano Srbijo z objavo eseja Zimsko popotovanje k 
rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini ali Pravičnost za Srbijo in potem še štiri knjige s to tematiko, je bil kot 
literat in intelektualec odrinjen na rob. Srbijo je prikazal kot žrtev balkanske vojne in izkrivljenega prikaza v 
zahodnih medijih. Handke je bil večkrat v Srbiji in na Kosovu, kjer mu je še posebej ljuba vas Velika Hoča. O 
življenju kosovskih Srbov v tej vasi je napisal knjigo Die Kuckucke von Velika Hoca (Kukavice iz Velike Hoče). 
 
Nagrade in zavračanja 
Prejel je številne nagrade, veliko pa jih ni dobil zaradi svojih prosrbskih stališč in zagovarjanja Slobodana 
Miloševića, na Mednarodnem sodišču v Haagu obtoženega za zločin proti človeštvu. Tako je Handkeju žirija 
leta 2011 podelila nemško-francosko nagrado candide (kandid), vendar mu je sponzor, podjetje Kolbus iz 
mesta Minden, ni hotelo izplačati (15.000 evrov). Leta 2006 naj bi mu mesto Düsseldorf po odločitvi žirije 
podelilo nagrado Heinricha Heineja, vredno 50.000 evrov, vendar so predstavniki socialdemokratov, 
liberalcev in zelenih v mestnem svetu sklenili, da ne bodo dali denarja. Odločitev so utemeljili s tem, da je 
bil Handke s svojim vedenjem v javnosti v službi avtoritarnega zločinskega režima, izbiro žirije pa so ocenili 
za politično in ne literarno napako. 
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Handkejevo zavzemanje za Srbijo ni dvigovalo prahu le na nemškem govornem področju, ampak tudi v 
drugih državah, denimo v Franciji, Italiji in nekaterih delih nekdanje Jugoslavije, tudi v Sloveniji. Ker se je 
Handke udeležil pogreba Slobodana Miloševića, kjer je imel tudi govor, in ga pred tem obiskal v Haagu, so v 
Comédie Française z repertoarja umaknili njegovo dramo Igra spraševanja. Ob tem se je precej govorilo o 
cenzuri, vendar je intendantovo odločitev javno podprlo več kot sto 
francoskih pisateljev in intelektualcev. 
Nagrade le še za nabiranje gob 
Nekaterih nagrad sam ni hotel sprejeti. Leta 1999 je iz protesta, ker so Natove sile bombardirale Jugoslavijo, 
zavrnil zelo ugledno Büchnerjevo nagrado. Handkejev založnik Suhrkamp je sicer že leta 2005 naznanil, da 
namerava Handke zavračati nagrade, vendar jih je odtlej prejel kar nekaj. Je pa leta 2008 zavrnil svojo 
uvrstitev na seznam dvajsetih knjig za najboljši roman na nemškem govornem področju. Handke je tedaj 
dejal, da bi morebitne nagrade rad prejemal le še za nabiranje gob. 
Ko je leta 2014 na Norveškem dobil Ibsnovo nagrado za življenjsko delo za dramska besedila, se je škandal 
ponovil, Norvežani so se spomnili vojne v Jugoslaviji, le redki pa so branili načelo, da je Handke nagrajen za 
drame in da nobene ni napisal bran Srbiji in Miloševiću. 
Leta 2010 pa je prejel nagrado rizzi Zveze slovenskih organizacij in Slovenske prosvetna zveze na avstrijskem 
Koroškem za prevode slovenskih pisateljev in pesnikov v nemščino. 
Handkeju ne očitajo toliko solidariziranja s Srbi in da jih je imel za žrtve, saj so to vendarle bili. Očitajo mu 
tudi to, da se je leta 1996 sestal z voditeljem bosanskih Srbov Radovanom Karadžićem, v Haagu obsojenim 
za genocid. 
 

 
Slika: Handke je živel v več evropskih mestih, v devetdesetih letih se je ustalil v kraju Chaville pri Parizu, 
kjer danes večinoma živi. Foto: Christian Hartmann/Reuters  
 
Kakor piše pisatelj Malte Herwig v knjigi Meister der Dämmerung (Mojster somraka) so fotografije otrok v 
mrtvašnici pretresle Handkeja in mu dale misliti. Handkejeva prva misel je bila, kako to, da »naposled nekdo 
od nas, ali bolje, nekdo od njih, torej nekdo od Srbov, ne postane novi Stauffenberg ali Georg Elser in 
odgovornega za nekaj takega, to je voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića, živega ne spremeni v 
mrtvega«. Če je torej Handke mislil, da bi bilo treba Karadžića ubiti, je vprašanje, zakaj ga je sploh obiskal. 
Zato, pravi Handke, ker se je hkrati v njem porodil dvom, ali niso Karadžićeva morilska nagnjenja »nemočna 
nasilna impulzivnost nekega oddaljenega očividca«? Bi Handke res ubil Karadžića, če bi se mu za to ponudila 
priložnost? Ne, osrednji motiv za njegovo srečanje s Karadžićem in tudi za vsa njegova naslednja potovanja 
v Srbijo, Bosno in Hercegovino in Kosovo je bil, da bi se sam prepričal o razmerah na Balkanu, sploh ker ni 
verjel poročanju medijev, za katero je večkrat trdil, da namenoma demonizira Srbe. 
Handke velja za nekomunikativnega čudaka, vsaj tako je predstavljen v filmu režiserja Bernda Liepolda-
Mosserja, sovaščana iz Grebinja, skozi oči prebivalcev pisateljevega rojstnega kraja, ki ga tu in tam še 
obišče. Sovaščani njegovih del ne razumejo v glavnem jih niti ne berejo, a tisti bralci in kritiki po svetu, ki jih, 
prisegajo na njihovo kakovost.  

• »Olga Tokarczuk presega meje svojega jezika«. Igor Bratož. Delo, Ljubljana, 10. oktober 2019  
Pisateljica, esejistka in scenaristka Olga Tokarczuk je leta 2013 prejela nagrado mednarodnega festivala 
Vilenica, v slovenščino je prevedenih pet njenih del.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/olga-tokarczuk-presega-meje-svojega-jezika-237357.html 
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Švedski akademiki se ne zmenijo za kritike o evropocentričnosti Nobelove nagrade za literaturo, za 
lavreatko za leto 2018 so razglasili poljsko pisateljico Olgo Tokarczuk, letošnjo nagrado za literaturo pa so 
prisodili avstrijskemu pisatelju slovenskega rodu Petru Handkeju, Poljakinji »za pripovedno imaginacijo, ki z 
enciklopedično strastjo predstavlja prečenje mej kot način življenja, Korošcu »za vplivno delo, ki je z 
jezikovno iznajdljivostjo raziskovalo obrobje in posebnost človekovega bivanja.« 
Oba lavreata sta dobitnika nagrade vilenica, Handke je bil leta 1987 drugi dobitnik te nagrade, Olga 
Tokarczuk jo je prejela leta 2013. 
Pisateljica, esejistka in scenaristka Olga Tokarczuk, rojena leta 1962 v Sulechówu v Dolnji Šleziji, živi in 
ustvarja v Krajanówu pri Nowi Rudi in v Vroclavu, velja za najbolj cenjeno sodobno poljsko pisateljico. 
Poklicno se je posvetila pisanju kmalu po diplomi iz klinične psihologije na Varšavski univerzi in po tistem, 
ko je nekaj časa delala kot psihoterapevtka. Vodila je lastno založbo Ruta in delavnice kreativnega pisanja 
na krakovski Jagelonski univerzi ter na Opolski univerzi, je med pobudniki vroclavskega Mednarodnega 
festivala kratke zgodbe. 
Lavreatka je avtorica devetih romanov: Potovanje ljudi knjige (1993), E. E. (1995), Pravek in drugi časi 
(1996), Dnevna hiša, nočna hiša (1998), Zadnje zgodbe (2004), Ana In v grobnicah sveta (2006), Beguni 
(2007), Pelji svoj plug čez kosti mrtvih (2009) in Jakobove bukve (2014), novelističnih zbirk Omara (1998), 
Igra na veliko bobnih (2002) in Bizarne zgodbe (2018), objavila je tudi esejistični deli Punčka in biser (2001), 
ki je esejistična interpretacija romana Punčka Bolesława Prusa, in Trenutek medveda (2012) ter slikanico 
Izgubljena duša (2017). 
 
Nagrajenka v slovenščini 
Pravek in drugi časi, Litera, 2005, prevod in spremna beseda Jasmina Šuler Galos 
Dnevna hiša, nočna hiša, Društvo Apokalipsa, 2005, prevod in spremna beseda Jana Unuk 
Beguni, Modrijan, 2010, prevod in spremna beseda Jana Unuk 
Pelji svoj plug čez kosti mrtvih Cankarjeva založba, 2014, prevod Jana Unuk 
Jakobove bukve, KUD Police Dubove, 2017, prevod Jana Unuk  
Po romanu Pelji svoj plug čez kosti mrtvih je poljska režiserka Agnieszka Holland posnela kriminalko Živalska 
sled, ki je bil na Berlinskem filmskem festivalu leta 2017 nagrajen z nagrado srebrni medved, poimenovano 
po Alfredu Bauerju, za igrani film, ki odpira nova obzorja. Soscenaristka filma je bila avtorica sama. 
Veliko medijske in bralske pozornosti ji je prinesla lanska nagrada booker international za roman Beguni, z 
romanom Pelji plug čez kosti mrtvih, ki je dosegljiv tudi v slovenskem prevodu, je bila tudi med letošnjimi 
finalisti te nagrade. Seznam nagrad, ki jih je dobila za svoj doslejšnji opus, je dolg, dobila je nagrado Zveze 
poljskih založnikov za prvenec (1995), nagrado Sklada Kościelskih (1997), dvakrat nagrado nike (2008 za 
roman Beguni in 2015 za Jakobove bukve), petkrat nagrado nike bralcev, srebrno medaljo za zasluge v 
kulturi gloria artis (2010), nagrado mostovi (Brückepreis, 2015), stockholmsko literarno nagrado 
Kulturhuset (2015), francosko nagrado transfuge za najboljši evropski roman in švicarsko nagrado Jana 
Michalskega (obe 2018 za Jakobove bukve), nagrado IX. kongresa žensk v Poznanu (2017) in nagrado sklada 
Polcul za družbeno dejavnost na področju kulture (2018). Lansko leto je bila tudi finalistka ameriške 
nacionalne književne nagrade v kategoriji prevodov in francoske nagrade femina v kategoriji tujih romanov. 
Posebnost njene postmodernistične poetike sta močno izražena potreba po transcendenci in odpoved 
linearni pripovedi. Slednjo v inovativni formi »konstelacijskega romana« nadomeščajo interpretacijsko 
odprti prizori in podobe, ki se sestavljajo v koherentno celoto šele v bralčevi zavesti. Arhetipskost podob, ki 
pogosto zrcalijo mitične vzorce, ustreza pisateljičini želji predstaviti totaliteto sveta – resničnost, ki 
zaobsega tudi sanje, duševnost, osebno in kolektivno nezavedno, vizije. 
V slovenščino so prevedeni njeni romani Pravek in drugi časi (Litera, 2005), Dnevna hiša, nočna hiša 
(Društvo Apokalipsa, 2005), Beguni (Modrijan, 2010), Pelji svoj plug čez kosti mrtvih (Cankarjeva založba, 
2014), Jakobove bukve (KUD Police Dubove, 2017); prvega je prevedla Jasmina Šuler Galos, vse ostale Jana 
Unuk. 
Njen zadnji v slovenščino prevedeni roman ima – kot se skoraj spodobi za tako monumentalno delo – 
nenavadno dolg podnaslov: Jakobove bukve ali Veliko popotovanje čez sedmero meja, petero jezikov in troje 
velikih ver, če sploh ne štejemo tistih malih, o katerem pripovedujejo pokojniki, pisateljica pa jih dopolni po 
metodi konjekture, vzeto iz veliko raznoterih bukev in oprto na domišljijo, ki je človekov največji naravni dar, 
modrim v spominek, rojakom v premislek, neukim v poduk, melanholikom pa v kratek čas. 
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Prevajalka Jana Unuk o Olgi Tokarczuk 
Olga Tokarczuk, peta poljska Nobelova nagrajenka za literaturo, je fenomen na današnjem poljskem 
književnem prizorišču, saj za svojo inovativno romaneskno ustvarjanje žanje tako naklonjenost kritike kot 
širokih bralskih krogov. Pred Nobelovo je prejela že druge velike mednarodne nagrade, med njimi lansko 
mednarodno nagrado man booker, že leta 2013 pa nagrado vilenica.  
Od njenih devetih romanov jih je v slovenščino prevedenih pet: Pravek in drugi časi, Dnevna hiša, nočna 
hiša, Beguni, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih in Jakobove bukve. Zadnji roman o židovskem preroku Jakubu 
Franku iz 18. stoletja, ki je deloval na tleh tedanje Poljske, velja za njen opus magnum; v malo znano 
zgodovinsko epizodo je vpisala specifične predstave o poljski zgodovini in posredno o družbenopolitičnem 
vsakdanjiku. Pri tem se ni odpovedala obravnavi zase značilnih sodobnih tem: feminizma, odnosa do 
drugega in drugačnega, večnacionalnosti in razslojenosti družbe ter hegemonije vladajočih slojev, in ne 
nazadnje, zanimanju za herezijo. Prav zaradi občutljivosti za moderne teme ustvarjanje Olge Tokarczuk 
presega meje svojega jezika.  
Roman Pelji plug čez kosti mrtvih, raste, kot ga je označila Cankarjeva založba, »iz protesta proti temu, da 
ljudje ubijajo živali za zabavo ali korist, ta osrednja problematika pa je spretno umeščena v kriminalko, ki 
prerašča v jedko družbenokritično satiro ali celo moralni triler, kot ga je poimenovala avtorica, ki naj bi v 
bralcu zbujal moralno nelagodje«. 
Na vileniški prireditvi je Olga Tokarczuk nastopila leta 1997 in 2006, leta 2013 pa se je vrnila na festival kot 
nagrajenka, kot šesta dobitnica nagrade vilenica. Letos konec marca je pisateljica nastopila na velikem odru 
SNG Nova Gorica pred polno dvorano na predfestivalskem dogodku knjižnega festivala Mesto knjige. Takrat 
je v pogovoru za Delo o svoji različici nelinearnega, »konstelacijskega romana«, v katerem je veliko 
prepuščeno bralčevi interpretaciji oziroma domišljiji, povedala: »Prepričana sem, da mora pisatelj, če hoče 
svet opisovati pošteno in realistično, pisati fragmentarno, saj živimo v svetu, ki je popolnoma fragmentaren. 
S tem mislim na splet, ki ga nenehno uporabljamo, na medije, ki smo jim izpostavljeni, tako rekoč 
razmišljamo na drugačen način, kot so razmišljali ljudje v devetnajstem ali na začetku dvajsetega stoletja. 
Konstelacijski roman sem izumila za lastno rabo, da bi ustrezneje izrazila tako svoje občutenje sveta kot 
način uporabe jezika. Zagotovo se bom k temu tipu romana vrnila.« 
Na vprašanje, ki zadeva tudi letošnjega dobitnika Nobelove nagrade Handkeja, je poljska pisateljica 
odgovorila z jasnim mnenjem: Handke je namreč pred desetletji razburil z odmevnim mnenjem, da je 
Srednja Evropa zgolj meteorološki pojem, Olga Tokarczuk pa je v romanu Jakobove bukve navrgla, da 
razgrinja Poljsko kot talilni lonec sredi Evrope. 
O tem je v Novi Gorici povedala: »Po mojem mnenju je dandanašnji sama Evropa postala velik talilni lonec – 
in to je morda najlepše darilo, ki nam ga je dal čas. Idejo Evrope imam res rada in bojim se, da smo priča 
energijam, ki jo hočejo razgraditi. Poleg tega si Poljske ne morem zamišljati brez Evrope, saj smo zmeraj bili 
na meji med vzhodom in zahodom, med jugom in severom, naš edini mogoči položaj je biti v Evropi. Moja 
knjiga govori o tem, da je Evropa vprašanje nenehnega dogovarjanja, ne pa nekaj, kar je enkrat za vselej 
določeno, ves čas se moramo dogovarjati o njeni obliki, impulzih, ki jih prispevajo manjše energije, narodi, 
plemena, jeziki … To je redek čudež.«  

• Mediji: Zakon o tujcih je v nasprotju z ustavo. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 10. oktober 2019  
Po neuradnih informacijah v več medijih naj bi ustavno sodišče razveljavilo sporno novelo zakona o 
tujcih.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/mediji-zakon-o-tujcih-je-neustaven-237319.html 
 
Ljubljana – Po poročanju več medijev je ustavno sodišče razveljavilo del novele zakona o tujcih, v delu, kjer 
omejuje pravico do vlaganja prošenj za azil. Takšno odločitev naj bi neuradno podprlo osem sodnikov, eden 
je glasoval proti. 
Pobudo za presojo novele zakona o tujcih je vložila prejšnja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer 
leta 2017. Ustavni sodniki naj bi razveljavili sporni 10.b člen, ki je dopuščal možnost, da policija na meji 
zavrača vse prošnje za azil brez individualne obravnave, če državni zbor razglasi izredne razmere. O tem naj 
bi glasoval, če bi ministrstvo za notranje zadeve ocenilo, da sta »zaradi spremenjenih razmer na področju 
migracij ogrožena javni red ali notranja varnost Slovenije, kar bi lahko otežilo delovanje osrednjih institucij 
države in zagotavljanje njenih vitalnih funkcij«. 
Da so takšna določila v nasprotju z mednarodnimi konvencijami, so ob sprejemanju zakona, ki so ga 
pripravili na ministrstvu za notranje zadeve pod vodstvom Vesne Györkös Žnidar, opozarjali tudi pravni 
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strokovnjaki. Kot je znano, je prav podpora tem določilom pripeljala do razdora znotraj takrat vladajoče 
SMC. 
Po navedbah v več medijih, med njimi na Radiu Slovenija in Mladini, naj bi ustavni sodniki odločili, da so 
sicer v izrednih razmerah možne izredne omejitve človekovih pravic, a bi državni zbor dejansko moral 
razglasiti čisto prave izredne razmere, pa še po tem morajo biti omejitve človekovih pravic sorazmerne. 
Celo prave izredne razmere ne bi opravičevale popolne prepovedi sprejemanja prošenj za azil. 
Z ustavnega sodišča pa so nam sporočili, da notranji postopki v tej zadevi še niso končani. »Vse dokler 
odločitev ustavnega sodišča ni objavljena, velja, kot da je še ni. Do tega trenutka je vsako zadevo vedno 
mogoče ponovno odpreti in o njej še razpravljati,« je pojasnil generalni sekretar Sebastian Nerad.  

• Srbija, Albanija in Severna Makedonija v balkansko unijo. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 10. 
oktober 2019  

Utopija ali realnost: čez dve leti čez Balkan samo z osebno izkaznico, brez carin in brez čakanja na mejah.  
https://www.delo.si/novice/svet/srbija-albanija-in-severna-makedonija-v-balkansko-unijo-237068.html 
 
Že čez dve leti bo (vsaj) del Balkana podoben EU, so napovedali državniki Srbije, Severne Makedonije in 
Albanije. V Novem Sadu so podpisali deklaracijo, ki predvideva prosti pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi 
po vzoru EU. Unija je odprta tudi za Kosovo, BiH ter Črno goro, pričakujejo jih že na naslednjem srečanju 
novembra na Ohridu ali decembra v Albaniji. »Povezani Balkan bo bolj spoštovan in konkurenčnejši,« je 
prepričan premier Albanije Edi Rama. 
Povezovanje za obstoj in razvoj 
Vsi trije državniki – srbski predsednik Aleksandar Vučić, makedonski premier Zoran Zaev in premier Albanije 
Edi Rama – so pred novinarje stopili zelo resni. Dogovor med politično tako oddaljenimi partnerji o 
gospodarskem sodelovanju očitno ni bil lahek. »Deklaracija je podpisana po napornem delu,« je dejal Vučić, 
ki pred novinarji navadno sije od ponosa in zadovoljstva, kadar gosti tuje državnike. Dogovor, ki so ga 
poimenovali tudi »mini schengen« je pomemben, saj kaže na izboljšanje odnosov v regiji. Čeprav se vse tri 
države želijo vključiti v EU, so se odločile, da ne morejo samo čakati, ampak morajo »usodo vzeti v svoje 
roke«. »Povezovanje je nujno za naš obstoj,« je dejal albanski premier Rama. 
Ekonomija nad političnimi razprtijami 
Ali politične razprtije ne bodo ogrozile uresničitve deklaracije? Rama meni, da ne, saj gre za korist vseh 
prebivalcev regije: »Mi smo talci administracije in zgodovine. Naši otroci od nas pričakujejo, da se 
povežemo.« Premier Severne Makedonije Zaev pa je poudaril sporočilo srečanja: »Balkan ni več sod 
smodnika, politični odnosi so boljši, gremo v lepšo prihodnost.« Da deklaracija ne bo ostala mrtva črka na 
papirju, so zagotovili z napovedjo naslednjih srečanj, kjer bodo zapisali ukrepe. 
Deklaracija bo vplivala na 12 milijonov ljudi v Srbiji, Albaniji in Severni Makedoniji. Če se bodo vključile še 
BiH, Črna gora in Kosovo, bo šlo za 20 milijonov prebivalcev. Če bo deklaracija uresničena, bosta veliko 
pridobili tudi Slovenija in Hrvaška, ki močno poslujeta na Balkanu, torej skupaj 26 milijonov prebivalcev. 
Bistvo deklaracije je odprava ovir za pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Državniki predvidevajo, da bo to 
pritegnilo tuje naložbe in povečalo gospodarsko rast, pripeljalo v regijo več delovnih mest, da ljudje ne 
bodo več zapuščali Balkana, vse to pa bo izboljšalo standard in s tem življenje tega večinoma siromašnega 
prostora.  
Tovornjaki izgubijo 26 milijonov ur letno 
»Do konca leta 2021 bodo državljani naših treh držav lahko potovali čez meje samo z osebno izkaznico,« je 
kot enega za ljudi najopaznejših in najpomembnejših dogovorov navedel Vučić. Poenotena bodo tudi 
delovna dovoljenja: vsakdo, ki ima dovoljenje za delo v eni od držav, bo brez ovir lahko začel delati v kateri 
od drugih dveh. Naložbe se bodo zaradi prostega pretoka povečale, BDP zrasel, nezaposlenost, ki je zdaj v 
regiji 19,1-odstotna, se bo zmanjšala. 
»Že v prvem letu in pol, ko se bomo na ukrepe pripravljali, se bodo naložbe povečale v vsaki državi za 
najmanj 20 odstotkov,« predvideva Vučić. Gospodarska zbornica Srbije je pred časom izračunala, da bi se 
ob vzpostavitvi pogojev po vzoru EU povečala gospodarska rast v Srbiji za tri odstotke. K temu naj bi precej 
pripomogla odprava ovir in čakanja na mejah. 
Tovornjaki vsako leto za prestopanje meja med balkanskimi državami izgubijo 26 milijonov ur, so navedli. Za 
čakanje v kilometrskih kolonah na mejah porabijo več časa kot za samo pot. Medtem gospodarstvo izgublja. 
Zaradi čakanja so operativni stroški višji za sedem do devet odstotkov, brez njih bo dobiček podjetij toliko 
večji, s tem pa razmere za delavce boljše, je navedel Vučić in napovedal desetkrat manj čakanja na mejah.  
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Odprto za vse balkanske države 
Deklaracija ni nastala čez noč. Gospodarstveniki šestih držav z območja nekdanje Jugoslavije, med njimi tudi 
Slovenija, že več let opozarjajo, da je treba na Balkanu odpraviti ovire za gospodarsko rast. Predsedniki vseh 
šestih držav z območja nekdanje Jugoslavije so nato leta 2017 v Trstu podpisali sporazum o vzpostavitvi 
»ekonomske Jugoslavije«, vendar je ostal mrtva črka na papirju do včeraj. Toda vseh podpisnic tržaškega 
sporazuma ni bilo v Novi Sad, kot novinka pa se je pojavila le Albanija. 
Prisotni državniki so navedli, da Kosovo in BiH še nimata vlad, in zatrdili, da so vse tri države – Kosovo, BiH 
in Črna gora – dobrodošle in pričakovane članice v novi uniji. »Povezani Balkan bo bolj spoštovan in 
konkurenčnejši,« je dejal premier Albanije Rama, srbski predsednik Vučić pa, da je povsem drugače, če 
prideš k nekomu na pogovor v imenu celotne regije kot v imenu ene male države.  
 
Dnevnik, Ljubljana 

• Kratka zgodovina slovenščine v znanosti. Sašo Dolenc. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv. 5. 
oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042910109/magazin/znanost-in-tehnologija/kratka-zgodovina-slovenscine-v-
znanosti  
Milan Vidmar, eden prvih profesorjev Univerze v Ljubljani in kasneje tudi njen rektor, je v svojih 
Spominih (SAZU in UL, 2018) opisal Ljubljano, kakršna je bila v času njegove mladosti pred ljubljanskim 
potresom leta 1895. Danes se malokdo sploh še zaveda, da so imele ljubljanske ulice tedaj imena na 
tablicah izpisana le v nemščini, prav tako je: »v tistih časih vsa 'boljša' slovenska Ljubljana govorila neki 
mešani slovensko-nemški jezik«. 
 

 
Slika: Kratka zgodovina slovenščine v znanosti. Foto: Matjaž Rušt 
Tudi šolanje je potekalo dvojezično, pri čemer so bile, kot opisuje Vidmar, kar velike napetosti med 
slovenskimi in nemškimi dijaki: »Na gimnaziji smo imeli v vseh razredih paralelke, se pravi razrede A in 
razrede B. V prvih so bili učenci skoraj izključno sinovi nemških družin. Razredi B so imeli samo slovenske 
dečke. Seveda so se razredi A in B ves čas v zastrupljeni atmosferi narodnostnih bojev stare Avstrije malce 
pisano gledali. Spominjam se, da smo nekoč na velikem dvorišču stare gimnazije na Vodnikovem trgu, v 
veliki pavzi ob deseti uri, izvojevali srdito bitko s snežnimi kepami, seveda nemški na prvi, slovenski dečki na 
drugi fronti.« 
Začetki slovenske strokovne terminologije 
Po potresu in predvsem po prvi svetovni vojni z nastankom Države Slovencev, Hrvatov in Srbov je nemščina 
v javni rabi izgubila veljavo, kar vsem seveda ni bilo všeč: »Velik je bil nemir, ko je nekoč ljubljanski župan 
zamenjal tablice cest in trgov, do tedaj samo nemške, z dvojezičnimi. Še večji je bil ropot, ko so izginile tudi 
dvojezične tablice in se umaknile slovenskim.« 
Za prvo sistematično vzpostavitev slovenske terminologije nekega strokovnega področja velja oblikovanje 
pravne terminologije ob začetku prevajanja avstrijskega državnega zakonika in uradnega lista v slovenščino 
sredi 19. stoletja. S prevodi zakonov iz nemščine v slovenščino so začeli kmalu po marčni revoluciji leta 
1848, ko je pravosodni minister v posebno komisijo za pripravo pravno-politične terminologije imenoval 
jezikoslovca Frana Miklošiča ter pravnika Matijo Dolenca in Mateja Cigaleta. Na podlagi vzpostavljene 
slovenske pravno-politične terminologije so nato začeli razvijati še terminologijo za druga strokovna 
področja. Ko je slovenščina s šolsko reformo postala obvezni predmet za dijake s slovenskim maternim 
jezikom, je bilo treba vzpostaviti tudi knjižni jezik za gimnazijske učbenike. 
Naslednjo pomembno prelomnico za slovenščino kot strokovni jezik predstavlja ustanovitev društva 
Slovenska matica leta 1864, ki je med drugim imelo za cilj prav izdajanje »znanstvenih kakor občo koristnih 
knjig v slovenskem jeziku«. Fran Erjavec je v slovenščino prevedel Rudninoslovje ali mineralogija za niže 

https://www.dnevnik.si/1042910109/magazin/znanost-in-tehnologija/kratka-zgodovina-slovenscine-v-znanosti
https://www.dnevnik.si/1042910109/magazin/znanost-in-tehnologija/kratka-zgodovina-slovenscine-v-znanosti


gimnazije in realke ter v kratkem predgovoru zapisal, da je vsebini dodal slovenska nahajališča rudnin: 
»Kolikor mi je bilo mogoče, dodajal sem pri opisu tudi kraje, na kterih se rudnína nahaja po Slovenskem, kar 
bode mislim po godi vsacemu, komur je mari da tudi v tej stvari boje pozna svojo domovino.« 
Bolj sistematično se je bilo treba iskanja slovenskih strokovnih izrazov lotiti, ko so se pri Slovenski matici 
odločili za prevod pregledne Knjige prirode (Buch der Natur) Friedricha Schödlerja. Ivan Tušek, profesor na 
realki v Zagrebu, je prevedel obsežno prvo knjigo o fiziki, šest let kasneje pa še poglavje o botaniki, pri 
čemer si je pri iskanju ustreznih besed veliko pomagal s češkim prevodom istega dela.  
Knjiga ima tudi po današnjih kriterijih lep jezik, le nekaj besed se kasneje ni uveljavilo, med katerimi morda 
najbolj izstopa izraz prikazni za to, čemur danes pravimo pojavi. Razdelitev znanosti o naravi, ki je bila v 
knjigi zelo dobro utemeljena, se prav zaradi izbora besede sliši danes zelo nenavadno: »Povedali smo že 
poprej, da se priroda razodéva v stvaréh in v prikaznih, in po tem se cela skúpina znanosti razdeli na dva 
glavna oddelka, namreč: na znanost stvari [mineralogija, botanika, zoologija] in na znanost prikazni [fizika, 
kemija fiziologija].« 
Prevajanje te obsežne strokovne knjige je bilo tako zahtevno, da je založnik Tušku priznal enako višino 
honorarja, kot je veljala za avtorje izvirnih besedil. Za razvoj slovenske znanosti in njene terminologije 
izjemno pomembno delo je izhajalo postopoma v letih 1869–1875, poleg Tuška pa je poglavje o mineralogiji 
prevedel Janez Zajec, poglavje o astronomiji Viljem Ogrinec, zajetni poglavji o kemiji in zoologiji pa Fran 
Erjavec.  
Leta 1876 je predsednik Slovenske matice Janez Bleiweis ponovno obudil projekt priprave slovarja 
slovenske strokovne terminologije in uredništvo zaupal Mateju Cigaletu. Knjiga Znanstvena terminologija s 
posebnim ozirom na srednja učilišča je pri Slovenski matici izšla leta 1880 in pomeni še en pomemben 
mejnik za slovenščino kot jezik znanosti. Slovar strokovnih izrazov namreč ni vplival le na razvoj strokovne 
slovenščine, ampak je povečal tudi popularnost same znanosti, predvsem med mladimi. 
Slovenščina postane jezik znanosti 
Ključna za dokončno uveljavljanje slovenščine kot jezika znanosti je bila ustanovitev Univerze v Ljubljani 
kmalu po prvi svetovni vojni. Šele obstoj univerze je namreč omogočil, da so se strokovnjaki izobraževali 
doma v Sloveniji v domačem jeziku. Že prej so slovenski znanstveniki dosegali velike uspehe, vendar so 
praviloma delovali na germanskem območju in pisali ter predavali v nemškem jeziku. Po ustanovitvi 
Univerze v Ljubljani pa je postala slovenščina tudi strokovni jezik na mnogih področjih vednosti. 
Ljubljanska univerza je imela sprva le 18 predavateljev, v prvem desetletju njenega obstoja pa se jim je 
pridružilo več kot deset ruskih učenjakov, ki so iz svoje domovine pobegnili zaradi revolucije. Ti so vpeljali 
več novih znanstvenih področij, ki si jih tedaj majhna ljubljanska univerza ni mogla privoščiti, hkrati pa se je 
dvignila splošna znanstvena raven predavanj. Prihod vrhunsko izobraženih ruskih predavateljev je 
ljubljansko univerzo kljub njeni mladosti dvignil na raven drugih primerljivih univerz v Evropi.  
A vsi predavatelji seveda sprva niso bili vešči slovenščine. Takole se je fizik Anton Peterlin, začetnik 
raziskovalne in univerzitetne fizike v Ljubljani ter prvi direktor Instituta Jožef Stefan, spominjal svojega 
profesorja: »Mehaniko je učil Rus [inž. Teodor] Grudinski, ki je bral grozna skripta, ki smo jih pridno pisali, 
ker nam je bila znana njegova negativna opomba pri izpitu ’to njet tak u skrptih’, ki je pomenila, da si 
padel.« 
Peterlinova hčerka se spominja, da so očeta že doma navadili, da je uporabljal slovenščino, in ne nemških 
popačenk, ki so bile takrat popularne pri meščanstvu: »Ker je oče visoko cenil svoj materni jezik, je govoril 
in pisal lepo, čisto slovenščino. Od svojih študentov je pričakoval isto. Hitro je vzrojil, če je študent rekel 
'alfa žarki' namesto 'žarki alfa'. Zato je o njem krožila anekdota, da je marsikateri študent padel na izpitu ne 
zaradi neznanja fizike, temveč zaradi slabega slovenskega izražanja. To gotovo ne bo držalo. Ker pa ga je 
študent spravil v slabo voljo, je zelo verjetno, da je zato dobil slabši red.« 
Do enega prvih sistematičnih podvigov, s katerim so se lotili izboljševanja slovenščine kot jezika znanosti, je 
prišlo med okupacijo: »Ker je bilo za časa 2. svetovne vojne v Ljubljani gibanje z žico omejeno na ozemlje 
mesta, je bilo treba prosti čas izrabiti na drugačen način kot doslej. Oče se je posvetil izboljšanju 
slovenskega naravoslovnega izrazja.« 
Peterlin je med vojno skupaj z jezikoslovcem Rudolfom Kolaričem in kemikom Mariusom Rebekom za 
izpopolnitev slovenske znanstvene terminologije angažiral več sodelavcev, ki so pokrili mnoga področja 
znanosti: »V to delo so bili vključeni še Košir (medicina), Koželj (elektrotehnika), Kuhelj (letalstvo), Melik 
(geografija in meteorologija), Pehani (zoologija), Seliškar (biologija in fiziologija) ter Tomažič in Wraber 
(botanika). Delo so takrat žal le začeli, a nikoli dokončali.« 



Po vojni je to pomembno delo nadaljevala terminološka komisija pri Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti ter področne komisije pri strokovnih društvih. Leta 1951 so v okviru Društva matematikov in 
fizikov ustanovili terminološko sekcijo, ki se je lotila usklajevanja slovenskih izrazov za področje fizike. A šele 
leta 1967 se je Peterlin lahko veselil: »Kljub strašnemu žargonu ‘pravih’ strokovnjakov, ki poznajo le trigerje 
in targete, kapling in drift, smo nadomestili špranjo z režo, žarčenje s sevanjem, alfa žarke z žarki alfa.«  

• Socialna demokracija: Izgubljena v digitalnem kolektivizmu. Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 
priloga Objektiv. 5. oktober 2019 
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Socialna demokracija v Evropi je potisnjena na obrobje. V tradicionalnih trdnjavah socialne demokracije, 
Nemčiji in Avstriji, ne zmorejo več konkurirati konservativnim in radikalnim političnim strankam, 
izgubljajo stik z delovnimi ljudmi in sindikati ter nimajo odgovorov na aktualne evropske izzive – varnost, 
migranti in kronična nestabilnost. Ima torej socialna demokracija še prihodnost? 
 
Ima, je zapisal pokojni zgodovinar Tony Judt, ker da socialni demokrati intuitivno poznajo vprašanja 
nepravičnosti, nepoštenosti, neenakosti in nemoralnosti – le pozabili so, kako o tem govoriti. 
Ko se je sredi 19. stoletja v Nemčiji prvič omenjal koncept socialdemokracije, se je začel stoletni boj za 
pravice delavcev s ključnim sloganom: 8 ur dela, 8 ur prostega časa in 8 ur spanja. Zaradi tega slogana so v 
Chicagu tudi padle prve delavske žrtve in na ta dan smo dobili praznik dela 1. maj. Po 160 letih od prve 
omembe političnega sporočila, ki je pretresalo cesarstva, razburkalo ljudsko domišljijo in povzročalo 
tektonske družbene spremembe v 20. stoletju, je slogan vse bolj bled. Ne motivira, ne mobilizira in ne daje 
rezultatov na volitvah. Zadnji primer so šokirani pogledi avstrijskih socialnih demokratov po nedeljskih 
volitvah, na katerih so doživeli hladno prho. Še več, popoln polom, z dobrimi dvajsetimi odstotki podpore so 
dosegli najslabši rezultat v zadnjih desetletjih. In to v deželi, v kateri so imeli socialni demokrati – v povojni 
Avstriji – od vedno pomembno vlogo. 
Polom avstrijskih socialnih demokratov je bil posledica večjega števila dejavnikov: imeli so bledo kampanjo, 
ključno sporočilo se je nanašalo na nedefinirano solidarnost in humanost brez jasnih sporočil za večino 
avstrijskih prebivalcev, ki jih tarejo povsem drugačne skrbi. Konservativec nove dobe Sebastian Kurz je bil 
spretnejši pri pihanju na dušo večini volilnega telesa z mešanico blagega desničarskega ksenofobnega 
diskurza in populizma o migracijah ter avstrijski identiteti. Ali kot je zapisal komentator Deutsche Welle 
Norbert Mappes-Niediek: avstrijska družba se je znašla v obdobju, ko volilci poslušajo »močne voditelje in 
trdna prepričanja« ter ko se avstrijski socialni demokrati s šibko in negotovo voditeljico niso dobro pripravili 
na izzive aktualnega časa.  
Socialni demokrati po državah 
Pogled na politični zemljevid Evrope je presunljiv, saj potrjuje že dolgo prisotno spoznanje, da se socialna 
demokracija bori za preživetje, vsaj kar zadeva raven vodenja evropskih vlad. Pred slabima dvema 
desetletjema, ko je EU štela le 15 držav, so socialdemokratske vlade prevladovale v 10 državah, medtem ko 
je danes slika popolnoma drugačna. Socialni demokrati vodijo vlade le še v Španiji (kjer socialisti niso zmogli 
sestaviti vlade in so pred ponovitvijo volitev), na Portugalskem (manjšinska vlada z dobrimi obeti, da ponovi 
mandat), Slovaškem, Malti ter v skandinavskem trojčku: na Danskem, Švedskem in Finskem. Sedem držav 
od trenutno 28 članic Evropske unije sodi v politično družino socialnih demokratov, medtem ko je v taboru 
konservativne Evropske ljudske stranke 11 držav, v taboru sredinskih liberalcev pa šest držav. 
Iz podatkov lahko razbiramo, da so socialni demokrati potisnjeni na obrobje Evrope, saj igrajo 
pomembnejšo vlogo le še na Pirenejskem polotoku in v Skandinaviji. Tudi na zadnjih evropskih volitvah se 
socialnim demokratom račun ni izšel. V evropskem parlamentu imajo v 751-članskem domu le še 154 
mandatov, v prejšnjem mandatu so jih imeli 185, pred tem 195, večino pa so nazadnje dosegli v mandatu 
1994–1999, ko je imel evropski parlament 626 poslanskih mest, Evropsko unijo pa je sestavljalo za polovico 
manj držav članic.  
Socialni demokrati so hud udarec doživeli v Nemčiji, kjer so osvojili le 15,8-odstotno podporo in padli na 
tretje mesto, za krščanskimi demokrati (CDU/CSU) in zelenimi. Rezultat evropskih volitev je potrdil trende 
usihanja moči nemških socialnih demokratov po zveznih deželah in vzporedno s tem rast zelenih. Podoben 
trend smo lahko opazili na avstrijskih volitvah, na katerih so se prav tako močno okrepili zeleni, po prvih 
analizah je tudi v tem primeru prišlo do odliva znatnega števila volilcev socialnih demokratov k zelenim. 
Padle socialdemokratske zvezde 
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Podobna je »krvna slika« socialnih demokratov tudi v drugih državah. V Franciji, kjer so socialisti 
prevladovali v osemdesetih letih in pred 10 leti, so praktično izginili. Prelom se je zgodil leta 2017, ko zadnji 
socialistični predsednik Francois Hollande ni želel ponoviti mandata, socialistični kandidat je dobil le 6-
odstotno podporo, na zadnjih evropskih volitvah pa je stranka padla celo na šesto mesto. Podobno usodo 
so doživeli grški socialni demokrati, ki so po padcu Grčije v finančno krizo dobesedno izginili, njihovo mesto 
na levi strani političnega spektra pa so zavzela nova levičarska gibanja in stranka Syriza. Slednja je, kot je 
znano, na letošnjih volitvah po štiriletnem mandatu izgubila proti konservativni stranki Nova demokracija.  
Veliko upanja, da socialdemokratska smer vendarle ni slepa ulica, vzbujajo britanski laburisti, še zlasti njihov 
voditelj Jeremy Corbyn, ki je opustil politiko tretje poti Tonyja Blaira, stranko pa močno zasukal na levo. A 
še preden so lahko laburisti uresničili pričakovanje, da bodo morda znova prevzeli vodenje Velike Britanije, 
je otoška država po referendumu o brexitu padla v hudo politično krizo. Ljudje te države so se razdelili na 
levo in desno, do razcepa je prišlo tudi med laburisti, med tistimi za in tistimi proti brexitu. Negotov položaj 
laburistov med volilci se je potrdil tudi na evropskih volitvah, na katerih so osvojili le 14 odstotkov podpore, 
zato so mnogi v dvomih, ali je Corbyn res prava rešitev.  
Da vsem socialdemokratom vendarle ni odbila zadnja ura, pričajo uspehi strank s tem predznakom na 
Pirenejskem polotoku in v Skandinaviji. Nazadnje so se finski socialni demokrati po dolgih letih znova vrnili 
na oblast, prav tako danski socialni demokrati, ki jim je uspelo z nenavadno mešanico programa: močno 
antimigracijsko pozicijo in odločnim zagovarjanjem države blaginje. Morda danski socialni demokrati 
ponujajo eno od možnih poti za prihodnost evropske socialne demokracije. Analitiki namreč ugotavljajo, da 
je danskim socialnim demokratom s preprostimi sporočili o migracijah in socialni državi uspelo nagovoriti 
volilce nižjega delavskega in srednjega razreda ter na ta način preprečiti njihov prestop v tabor desnih 
populističnih strank. Kar se je na neki način zgodilo v Italiji, kjer je Demokratska stranka (s 
socialdemokratskim predznakom) resda oblikovala italijansko vlado s populističnim Gibanjem petih zvezd, a 
ne pozabimo, da je zdaj že nekdanji član te stranke in ugasla zvezda italijanske socialne demokracije Matteo 
Renzi izstopil iz stranke in šel na svoje. Na volitvah leta 2015 je denimo osvojil danes nepredstavljivih 40 
odstotkov podpore, na naslednjih volitvah pa le še slabih 19 odstotkov. Družba, ki je pri spopadanju z 
migrantsko krizo ostala osamljena, je postala dojemljiva za desna populistična gibanja, ki obljubljajo 
ureditev begunskega vprašanja in rešitev gospodarskih težav.  
Rehabilitacija socialne demokracije 
Razlogi za zaton socialne demokracije so številni in v zadnjem desetletju se je prelilo mnogo črnila v 
analizah, zakaj tonejo socialni demokrati v državah, kakršne so Nemčija, Francija ali Avstrija. Pokojni 
zgodovinar in univerzalistični socialni demokrat Tony Judt je leta 2010 v enem od svojih zadnjih del Deželi se 
slabo godi, ki se bere kot poslednji testament ob zavedanju minljivosti, pozval k rehabilitaciji socialne 
demokracije. V tem delu se je Judt vprašal, ali ima socialna demokracija prihodnost. Najprej vztraja, da je 
socialdemokratska dediščina relevantna, da nas preteklost lahko kaj nauči. Pri tem se sklicuje na (kar je 
zanimivo) konservativnega filozofa Edmunda Burka, ki je v kritiki francoske revolucije svaril pred 
mladostniškimi težnjami po ukinjanju preteklosti v imenu prihodnosti. Čeprav se opazka bere kot 
konservativna, Judt pravi, da ima Burke v tem delu prav, ker da lahko socialni demokrati gradijo le na tem, 
kar imajo. »Socialna demokracija pa vseeno ne more biti namenjena le ohranjanju dobrih institucij v bran 
pred slabimi možnostmi. In ji tudi ni treba biti. Marsikaj, kar je v našem svetu narobe, lahko najbolje 
zajamemo z jezikom klasične politične misli. Intuitivno namreč poznamo vprašanja nepravičnosti, 
nepoštenosti, neenakosti in nemoralnosti – samo pozabili smo, kako o njih govoriti. Socialna demokracija je 
nekoč izražala tovrstna vprašanja, dokler se ni tudi sama izgubila,« je zapisal Judt v opozorilu, da socialni 
demokrati ne smejo pozabiti, kdo so in kaj zagovarjajo.  
Nekdanji predsednik slovenskih demokratov, sopotnik Boruta Pahorja, ko je še kot predsednik SD tlakoval 
slovensko verzijo tretje poti socialdemokracije, ter profesor politologije na Fakulteti za družbene vede v 
Ljubljani Igor Lukšič pravi, da brez razumevanja preteklosti ni mogoče razumeti današnjih problemov 
socialne demokracije. Njegova teza je, da če si je levica po letu 1990 (torej po padcu Berlinskega zidu) še 
želela oblasti, se je morala liberalizirati. »Tony Blair in Gerhard Schröder sta laburiste in socialne demokrate 
privedla na oblast za kar nekaj let. Francozi, ki so bili bolj radikalni v svojih politikah, so se od oblasti hitro 
poslovili. Nemška socialna demokracija je takoj po prevzemu oblasti šla v dva cepa. Radikalnejši levičarski 
Lafontaine je kot predsednik SPD prestopil v Die Linke, Schröder pa je kot sredinarski prevzel stranko. 
Sredinarstvo ali priklanjanje neoliberalni ofenzivi ni zadovoljilo pričakovanj članstva laburistov in SPD. Blair 
in Schröder sta padla zaradi upora na levici njunih levosredinskih strank. Problem vseh teh levih strank je 



nezmožnost, da bi funkcionarski del lahko kaj občutno velikega naredil za podrejene. Že nekaj desetletij gre 
nižjim in srednjemu razredu relativno na slabše, ozka elita pa se hitro krepi in postaja povrhu tega vse bolj 
arogantna, sluzasta ter zato ogabna. Zato velika večina niti ne dobi refleksa za angažma, ampak ji gre na 
bruhanje,« pojasnjuje Lukšič. 
Ni več tovarn, kovačnic družbene solidarnosti 
Prednost levih strank v tako imenovani zlati dobi socialne demokracije v treh desetletjih po drugi svetovni 
vojni je bila v članstvu, ki je zbiralo sredstva, pripravljalo manifestacije, se angažiralo, se učilo za 
razumevanje svojega položaja in delovanja družb, danes pa, kot ugotavlja profesor politologije, je članstvo v 
politiki ovira. Politika se je preselila na številne druge fronte, predvsem na pravno polje, kar terja ogromno 
financ in golta človeške resurse, podobno kot bojišča prve svetovne vojne. »Praznomalhna levica, ki bi 
hotela natikati uzde brezsramnemu in pogoltnemu kapitalizmu, v teh razmerah nima prave možnosti. Tako 
se zateka v revolucionarno retoriko politične brezplodnosti ali pa sprijaznjeno pomilimetrsko popravljanje 
obstoječega kapitalizma, ki ga razen funkcionarjev teh strank ljudje niti ne opazijo. Zato porazi na volitvah, 
ki se bodo še nadaljevali, ker je levica pred leti pozabila delovati dolgoročno. Zdaj je trenutek za 
vzpostavljanje dolgoročne vizije o drugačni družbi in šolanju zanjo,« sklene Lukšič.  
Težava socialdemokracije je v tem, da je poraženka v javnem diskurzu, da so vsi isti. To najbolje odraža 
ugotovitev, da je nemška kanclerka Angela Merkel učinkovitejša socialdemokratka od socialnih 
demokratov, pravi politolog mlajše generacije Alem Maksuti. »Namesto priprave alternativnega programa 
za prihodnost levica nenehno dokazuje, da zna narediti isto, kot dela desnica. Na primer, socialdemokratske 
stranke v Evropi vztrajajo, da naj se zadovoljijo potrebe ljudi, ki plačujejo račun za zadnjo gospodarsko krizo, 
po drugi strani pa vztrajajo tudi pri potrditvi ekonomskega modela, ki je to krizo ustvaril,« je prepričan 
Maksuti. Zahodna verzija socialistične ideje je bila do padca Berlinskega zidu uspešnejša od komunizma, saj 
je udejanjila vse, za kar se je zavzemal komunizem, vendar tega ni znal doseči v praksi – dober življenjski 
standard in močne delavske organizacije. Po letu 1990 smo, tako Maksuti, »dobili sile, kot so korporacije in 
banke, nad katerimi ni nikakršne oblike (politične) kontrole, na drugi strani pa politike, ki nimajo praktično 
nikakršne dejanske moči«. Dodaten problem za socialno demokracijo je usihanje delavskega razreda, saj ni 
več večjih tovarn, ki so bile v preteklosti šole družbene solidarnosti. Tovarn, ki bi zaposlovale 5000 ali 
10.000 delavcev v proizvodnji, v Evropi praktično ni več. Delovna razmerja in odnos med delom ter 
kapitalom so se preselili v kratkotrajna razmerja, na digitalno raven.  
»Delavski razred v Evropi razpada v eksistencialno negotovost, ki nam ves čas sporoča, da živimo v času 
kronične nestabilnosti. Občutek prekarnosti zajema vedno večji delež ljudi. Nova pridobitev, ki smo se je 
navadili, so zaposleni revni – torej ljudje, ki delajo in s svojim delom ne morejo (pre)živeti,« ugotavlja 
Maksuti.  
Pa ima socialna demokracija prihodnost? Podobno kot Lukšič tudi Maksuti meni, da bo morala levica 
pokazati veliko mero potrpežljivosti in upanja, da je nekoč v prihodnosti vendarle mogoče ustvariti bolj 
pravičen svet. Konec koncev so se pred več kot 160 leti v Nemčiji pojavila prva gesla o bolj pravičnem svetu 
v obliki 8 ur dela, 8 ur prostega časa in 8 ur spanja. Danes pa običajno delamo več kot tretjino dneva, spimo 
bistveno manj, kot bi bilo priporočljivo, prosti čas pa preživljamo v digitalni obliki kolektivizma z dlančnikom 
v roki. 

• Bivši kameradi na kosovskih volitvah vsak zase. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 5. oktober 2019  
https://www.dnevnik.si/1042910177/svet/bivsi-kameradi-na-kosovskih-volitvah-vsak-zase  
Volilci na Kosovu se danes že četrtič zapovrstjo odpravljajo na predčasne volitve. Na volilnem meniju je 
kombinacija starih in novih obrazov, trojica nekdanjih poveljnikov kosovske osvobodilne vojske Kadri 
Veseli, Ramush Haradinaj in Fatmir Limaj pa se je tokrat odločila za ločen nastop. 
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Slika: Predvolilni plakat Ramusha Haradinaja nagovarja volilce v Prištini. Foto: Reuters 
 
Kratka, le desetdnevna uradna volilna kampanja na Kosovu ni postregla z volilnimi programi, ampak z 
razglabljanjem, katere stranke in njihovi voditelji bodo sklepali zavezništva po volitvah. Na njih je od 120 
sedežev v parlamentu okroglih 100 odmerjenih albanskim strankam, preostalih dvajset pa strankam tam 
živečih manjšin, od tega deset srbski, štirje romski, trije bošnjaški, dva turški, en sedež pa predstavniku 
Gorancev, slovanske etnične skupine muslimanske vere. V sezname osrednje volilne komisije je vpisanih 
dobrih 1,9 milijona volilcev oziroma skoraj 160.000 več, kot ima Kosovo prebivalcev, vse skupaj pa gre na 
račun številčne kosovske emigracije in predvsem neurejenosti in nelogičnosti v samih seznamih. V diaspori 
se glasovanje končuje z današnjim dnem, zanj pa se je po podatkih volilne komisije po pošti prijavilo le 
nekaj več kot 35.000 volilcev. Na volitvah ob štirih koalicijah sodeluje 20 strank, neodvisen kandidat je samo 
en, Emir Kasi iz bošnjaške manjšine, skupaj pa na volitvah nastopa kar 1060 kandidatov.  
S koalicijama Haradinaj in Limaj 
 

 
Slika: Predvolilni plakat Albina Kurtija in njegovega Gibanja Samoodločba, ki se lahko nadeja relativne 
zmage, nagovarja volilce v Prištini. Foto: Reuters 
 
Ramush Haradinaj, ki je z julijskim odstopom zaradi poziva pred posebni kosovski tribunal za vojne zločine v 
Haagu sprožil padec vlade in posledično predčasne volitve, nastopa s svojim zavezništvom za prihodnost 
Kosova v koaliciji s socialdemokrati, ki jih vodi prištinski župan Shpend Ahmeti. V predvolilno koalicijo so 
stopili tudi vodja demokratične pobude (NISMA) Fatmir Limaj, vodja stranke pravice Ferid Agani in vodja 
novega kosovskega zavezništva (AKR) Behgjet Pacolli, gradbeniški magnat in zunanji minister. Stranki, ki sta 
na zadnjih volitvah dobili največ glasov, nastopata samostojno; demokrati (PDK) pod vodstvom 
dosedanjega predsednika parlamenta Kadrija Veselija, demokratično ligo Kosova (LDK) pa vodi Isa Mustafa, 
ki je premierski položaj zasedal od leta 2014 do 2017. Slednja je avgusta objavila, da je njena kandidatka za 
premierski položaj 38-letna Vjosa Osmani, in če bi nazadnje opozicijska stranka, ki jo je ob ustanovitvi leta 
1989 vodil Ibrahim Rugova, prvi predsednik delno priznane Republike Kosovo, na današnjih volitvah slavila 
zmago, bi Kosovo lahko dobilo prvo premierko. Kosovska nacionalistična stranka, ki se z voditeljem Albinom 
Kurtijem zavzema za združitev z Albanijo, poimenovala pa se je po znamenitem vzkliku »Vetevendosje« 
(samoodločba) iz časov bivše Jugoslavije, se od prvega nastopa na volitvah leta 2010 le-teh udeležuje 
samostojno, s tedaj 12-odstotne podpore pa je na zadnjih volitvah prepričala skoraj 28 odstotkov volilcev in 
postala z 32 poslanci najmočnejša posamezna stranka v parlamentu. Več jih je dobila koalicija strank z 
bivšimi poveljniki kosovske osvobodilne vojske na čelu, Haradinaju pa je po trimesečnem kupčkanju uspelo 
sestaviti parlamentarno večino ob sodelovanju 20 manjšinskih poslancev.  
Bodo karte premešane? 
Pred volitvami ni relevantnih javnomnenjskih raziskav, politični analitiki pa so si edini le glede njihove 
nejasnosti, čeprav hkrati napovedujejo, da bodo za nekatere »usodne«. V mislih imajo hude medsebojne 
obtožbe med strankami, korupcijo in povezave z organiziranim kriminalom ter nepotizem v samih njihovih 
vrhovih, zaradi česar je Kosovo v permanentni politični krizi. Relativna zmaga naj bi bila najbliže 
Vetevendosje, kaznovane pa naj bi bile stranke dosedanje vladne koalicije.  

• Volitve na Kosovu za zdaj potekajo mirno. STA. Dnevnik, Ljubljana, 6. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042910249/svet/volitve-na-kosovu-za-zdaj-potekajo-mirno  
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Današnje predčasne volitve na Kosovu za zdaj potekajo mirno, med ljudmi pa ni velikega zanimanja 
zanje. Po podatkih državne volilne komisije je do 11. ure glas oddalo okoli deset odstotkov volilnih 
upravičencev. 
 

 
Slika: Volitve na Kosovu za zdaj potekajo mirno. Foto: Reuters  
 
O manjšem incidentu poročajo iz Kosovske Mitrovice. Tam so aretirali dva člana volilnega odbora, ker naj bi 
dovoljevala oddajanje glasovnic v nasprotju s pravili. Glasovanje naj bi namreč dovolila tudi tistim, ki se na 
volišču niso mogli izkazati s kosovskimi osebnimi dokumenti. 
Da se morajo volivci legitimirati s kosovskimi dokumenti, je septembra odločila kosovska državna volilna 
komisija. Kosovski Srbi so že pred volitvami opozarjali, da gre za poseg v volilno pravico Srbov. 
Predvsem na severu Kosova naj bi bilo namreč relativno visoko število Srbov, ki imajo zgolj v Srbiji izdane 
osebne dokumente. Po poročanju agencije APA bi lahko nova pravila onemogočila glasovanje na današnjih 
volitvah okoli 5000 kosovskim Srbom. Na dosedanjih volitvah so se lahko volivci legitimirali tudi s srbskimi 
osebnimi dokumenti. 
Thaci: Izkoristite svojo volilno pravico 
Kosovski predsednik Hashim Thaci je ob oddaji volilnega lističa v Prištini dopoldne pozval prebivalce Kosova, 
naj izkoristijo svojo volilno pravico. Kot je poudaril po poročanju radiotelevizije RTK, so današnje volitve 
glasovanje o evroatlantski prihodnosti Kosova, boljšem življenju za ljudi, gospodarskem razvoju in novih 
delovnih mestih. 
Da je današnji dan odločilen za Kosovo, je ob oddaji glasovnice poudarila tudi Vjosa Osmani iz Demokratske 
lige Kosova (LDK), ki bi v primeru zmage svoje stranke na volitvah lahko postala prva predsednica kosovske 
vlade. 
Volišča bodo odprta do 19. ure, prve neuradne rezultate volitev pa je pričakovati pozno zvečer. 
Na današnjih volitvah sodeluje 20 strank, štiri volilne koalicije in neodvisni kandidat iz vrst Bošnjakov. Za 
120 poslanskih sedežev, od katerih jih je 20 rezerviranih za narodne manjšine, se poteguje 1060 kandidatov. 
Glede na javnomnenjske raziskave se Kosovu obeta menjava oblasti. Največ glasov naj bi dobila LDK Ise 
Mustafe in nacionalistično gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija. LDK napovedujejo 
približno 27 odstotkov glasov, Samoopredelitvi 22 odstotkov. 
Demokratska stranka Kosova (PDK) predsednika kosovskega parlamenta Kadrija Veselija naj bi osvojila 
približno 22 odstotkov glasov. Haradinajevo Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK), ki na volitvah nastopa 
skupaj z manjšo socialdemokratsko stranko (SDP), naj bi dobilo okoli 20 odstotkov. Socialdemokratska 
pobuda, znana tudi kot Nisma, podpredsednika vlade Fatmirja Limaja in Zavezništvo za novo Kosovo (AKR) 
zunanjega ministra Behgjeta Pacollija naj bi dobila vsak po devet odstotkov glasov. 
Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, potem ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh 
letih in pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. 
Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne 
vojske Kosova. Današnje volitve so četrte predčasne parlamentarne volitve od razglasitve samostojnosti 
Kosova leta 2008. 

• Haradinajev račun se ni izšel. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 6. oktober 2019  
https://www.dnevnik.si/1042910295/svet/vzporedne-volitve-na-kosovu-izenacena-ldk-in-
samoopredelitev  
Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu sta po rezultatih izrednih volitev v organizaciji centra 
za humanistične študije Gani Bobi na vrhu izenačeni do zdaj opozicijski Vetevendosje in demokratska liga 
s po 30-odstotno podporo.  
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Slika: Vjosa Osmani po rezultatih vzporednih volitev ostaja kandidatka za prvo predsednico kosovske 
vlade iz vrst demokratske lige bivšega premierja Ise Mustafe, ki si relativno zmagoslavje deli s 
Samoodločbo Albina Kurtija. Foto: AP 
 
»Glasovati je bilo enostavno, a videti bo treba, kaj bodo naši glasovi prinesli,« je ob odhodu z volišča 
Reutersovemu poročevalcu današnji volilni dan opisal Avdi Morina, 46-letni kosovski taksist. Za 
upokojenega zdravnika Muharrema Bajramija je vse, kar si njegovi sodržavljani po volitvah želijo, dobro 
življenje in zaposlitve za mlade. Kosovo ima najmlajšo populacijo v Evropi s povprečno starostjo še ne 30 let, 
štiriodstotna letna gospodarska rast v zadnjem desetletju pa ni njenega položaja skoraj v ničemer izboljšala, 
kar 200.000 Kosovcev se je od razglasitve samostojnosti izselilo iz države, ki še vedno čaka na dokončno 
mednarodno priznanje.  
Vztrajni vzpon Samoodločbe  
Že javnomnenjske raziskave pred že četrtimi zaporednimi predčasnimi volitvami so kazale na 
nezadovoljstvo z dosedanjo vladajočo koalicijo, ki jo je po volitvah leta 2017 s svojim zavezništvom za 
prihodnost Kosova (AAK) skrpal Ramush Haradinaj z demokratsko stranko (PDK) Kadrija Veselija in 
socialdemokratsko iniciativo (NISMA) Fatmirja Limaja. Haradinajev julijski odstop zaradi poziva pred 
kosovsko posebno sodišče za zločine, očitane kosovski osvobodilni vojski (OVK), je sprožil ugibanja, ali z 
rušenjem vlade in izrednimi volitvami utrjuje svoj položaj v kosovski politični nomenklaturi, a se je razkol 
znotraj nje samo še bolj izrazil, trojica nekdanjih poveljnikov OVK pa se je na tokratne volitve podala 
razdružena. V seštevku bi se odrezala za odtenek bolje kot v koaliciji pred dvema letoma s 34 odstotki 
glasov, saj naj bi tokrat PDK prejela dobrih 22, AAK 11 in NISMA 4,5 odstotka. V predvolilno koalicijo se 
tokrat ni povezoval Isa Mustafa na čelu opozicijske demokratske lige, ki je imela ob razpustitvi parlamenta v 
njem večino poslancev in je upravičeno pričakovala relativno zmago, vprašanje pa je, kaj bo s predvidoma le 
tesno, če jo potrdijo tudi uradni rezultati, dosegla. Kandidatka lige za prvo kosovsko premierko Vjosa 
Osmani je ob oddaji glasovnice komentirala: »Današnji dan je odločilen za Kosovo.« A dejansko bo odločalo 
povolilno kupčkanje, v katerem prevladujejo med strankami sredobežne sile.  
Povolilna igra tudi v rokah ZDA 
Pomembno vlogo bo igrala vseskozi opozicijska Samoodločba (Vetevendosje) nacionalista Albina Kurtija, ki 
zagovarja združitev vseh Albancev na Balkanu, ki od prvega nastopa na volitvah pred devetimi leti vseskozi 
pridobiva podporo volilcev in je po vzporednih volitvah zdaj celo sozmagovalka.  
Volitve same še zdaleč niso odgovor na kosovsko prihodnost, saj bo ta še naprej odvisna od sporov s Srbijo 
in pri tem nedvomno vloge ZDA. Ameriški predsednik je prejšnji teden ob odposlancu za Balkan imenoval še 
posebnega odposlanca v dialogu med Kosovom in Srbijo Richarda Grenella, kontroverznega ameriškega 
veleposlanika v Nemčiji. Odmevi so različni, večinoma pa se vrtijo okoli znane, a neizoblikovane ideje o 
zamenjavi ozemelj, ki skupaj z željo po dialogu z Beogradom vsaj pri Kurtiju ostaja povsem nesprejemljiva. 
Predsednik države Hashim Thaci meni, da bo posredovaje ZDA zagotovilo za dokončno priznanje Kosova.  

• Kurz prejel mandat za sestavo avstrijske vlade. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. oktober 2019  
https://www.dnevnik.si/1042910333/Svet/kurz-prejel-mandat-za-sestavo-avstrijske-vlade  
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je vodji ljudske stranke (ÖVP) Sebastianu Kurzu danes 
podelil mandat za sestavo nove avstrijske vlade. Kot je pojasnil Van der Bellen, je po pogovorih z vodji 
strank v minulih dneh dobil občutek, da bo ÖVP lahko sestavila novo vlado. 
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Kurz bo zdaj imel koalicijske pogovore s predsedniki ostalih parlamentarnih strank. 
Kot navaja APA, vodja ÖVP lahko oblikuje tri različne koalicije iz dveh strank, ki bi v parlamentu imele trdno 
večino. Njegova stranka se lahko poveže bodisi s socialdemokrati (SPÖ), Zelenimi ali znova s svobodnjaki 
(FPÖ). Neos pa je lahko kvečjemu tretja koalicijska stranka. 
33-letni Kurz je tako danes že drugič prejel mandat za sestavo vlade. Avstrijski kancler je bil namreč že med 
decembrom 2017 in majem letos, ko je njegovo vlado odnesla afera Ibiza. 
Kurz je že pred dnevi napovedal, da se bo o oblikovanju koalicije pogovoril z vsemi strankami, a se pojavljajo 
ugibanja, da bo najverjetneje sodeloval z Zelenimi. 
Na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra je ÖVP osvojila 37,5 odstotka glasov, Zeleni pa so s 
13,8-odstotno podporo ponovno vstopili v parlament. 
Največji poraz so utrpeli socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). SPÖ je podprlo 21,2 odstotka volivcev, 
FPÖ pa 16,2 odstotka. Pred dvema letoma je SPÖ dobila okoli 27 odstotkov glasov, FPÖ pa okoli 26 
odstotkov. Vstop v parlament je uspel še liberalni stranki Neos z 8,1 odstotka glasov. 

• Več smrtnih žrtev v nesreči čolna z migranti pred Lampeduso. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. oktober 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042910320/svet/vec-smrtnih-zrtev-v-nesreci-colna-z-migranti-pred-lampeduso  
Pred obalo italijanskega otoka Lampedusa se je v noči na danes prevrnil čoln z migranti. Po zadnjih 
podatkih so umrli štirje ljudje, 22 ljudi, med njimi otroke, so rešili. Več ljudi, vključno z osmimi otroki, 
pogrešajo in jih iščejo s helikopterji. 
 
Italijanska obalna straža je smrtne žrtve in preživele prepeljala na Lampeduso. Čoln z migranti, na katerem 
naj bi bilo približno 50 ljudi, se je po prvih navedbah prevrnil, ko so se migranti poskušali vkrcati s čolna na 
ladjo italijanske obalne straže in so se zaradi tega nagnetli na eno stran. V času nesreče je bilo poleg tega na 
območju slabo vreme z visokimi valovi. 
Nesreča se je zgodila približno morsko miljo od pristanišča na Lampedusi. 
Reševalna ladja Open Arms pa je medtem v Sredozemskem morju z lesenega čolna rešila še 40 ljudi. Med 
rešenimi sta tudi dva otroka, je na Twitterju zapisala španska človekoljubna organizacija Proactiva Open 
Arms. 

• Kosovski volilci večinsko podprli dosedanjo opozicijo, Kurti verjetno novi premier. de. Dnevnik, 
Ljubljana, 7. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042910398/svet/kosovski-volilci-vecinsko-podprli-dosedanjo-opozicijo-kurti-
verjetno-novi-premier  
Samoodločba Albina Kurtija je zmagovalka kosovskih predčasnih volitev, na katerih je za odstotno točko 
prehitela še eno doslej opozicijsko stranko, Demokratsko ligo. 
 
Kosovsko levosredinsko nacionalistično obarvano opozicijsko stranko Samoodločba (Vetevendosje) je na 
nedeljskih volitvah podprla dobra četrtina volilcev, le za 0,7 odstotne točke slabši rezultat pa si je zagotovila 
njena tekmica iz prav tako opozicijskih vrst Demokratska liga Kosova, ki je bila z Iso Mustafo na čelu vlade v 
letih 2014–2017. Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) dosedanjega premierja Ramusha Haradinaja, ki je 
šlo tokrat na volitve v koaliciji s socialdemokrati, je prepričalo samo desetino volilcev. Kadri Veseli, 
dosedanji predsednik parlamenta iz vrst Demokratske stranke Kosova (PDK), ki je bila v koaliciji s 
Haradinajem, pa je kot prvi priznal poraz in napovedal selitev v opozicijo.  
Vodja zmagovite Samoodločbe Albin Kurti je že po objavi prvih izidov za prištinsko televizijo T7 dejal, da so 
volilci posredovali in rešili državo pred katastrofo. »Vetevendosje je zmagala, ker je bila najboljša izbira, 
spodbudno pa je, da bo imela (dosedanja) opozicija vsaj 60 poslancev,« je razlagal z mislijo na svojo stranko 
in Demokratsko ligo, ki pa se o povolilnem sodelovanju še ni opredelila. Haradinaj, ki je obveljal za prvega 
poraženca, potem ko je z julijskim odstopom zaradi poziva na posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu 
sprožil predčasne volitve, se je oglasil prek twitterja in zapisal, da se je »odločitev vrniti odločanje ljudstvu 
izkazala za pravilno«. Dodal je, da je umirjena volilna tekma dvignila Kosovo in njegove državljane na višjo 
raven politične zrelosti, ki je lahko zgled za celotno regijo.  
Volilna udeležba je bila nekoliko višja kot pred dvema letoma, 44-odstotna. Podatek gre vzeti z nekaj 
rezerve, saj je Kosovo med peščico držav (kot sta denimo Severna Makedonija in Portugalska), ki imajo na 
volilnih seznamih več ljudi, kot imajo prebivalcev. Nekaj tega gre na rovaš neprečiščenih seznamov, večina 
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pa na račun emigracije, saj so na seznamih vsi polnoletni na Kosovu rojeni volilci, za glasovanje po pošti iz 
tujine pa se jih je prijavilo le 30.000, čeprav naj bi jih bilo na tujem več kot 800.000.  
Slavi tudi Vučić 
V 120-članskem kosovskem parlamentu je 20 poslanskih sedežev namenjenih manjšinam, polovica od teh 
srbski, vseh deset pa je pripadlo Srbski listi z zaledjem vladajoče stranke v Srbiji in predsednika Aleksandra 
Vučića. Ta je 98-odstotno podporo listi v Severni Mitrovici in več kot 90-odstotno v drugih treh občinah s 
pretežno srbskim prebivalstvom na kosovskem severu pospremil z zadovoljstvom. »Srbska lista je dosegla 
najprepričljivejšo zmago v svoji zgodovini,« je dejal in dodal, da je to njemu »ena najljubših zmag, dosežena 
v najtežjih pogojih«. Po odločitvi kosovske volilne komisije so glas smeli oddati le volilci s kosovskimi 
dokumenti, kar naj bi več tisoč tamkajšnjim Srbom, ki jih iz različnih razlogov nimajo, onemogočilo 
glasovanje. Volitve so sicer potekale mirno. Kosovsko državno tožilstvo je danes objavilo, da so registrirali 
16 kršitev volilnega procesa in aretirali 20 ljudi zaradi zlorabe ali kršitve volilnih pravic.  
Pogovori o sestavljanju bodoče vlade so se že začeli, v roku dveh tednov pa naj bi predsednik države 
Hashim Thaci imenoval mandatarja. Kurti je že potrkal na vrata Demokratske lige, čeprav sta pred volitvami 
obe stranki zavračali možnost skupne koalicije. Poslanci Samoodločbe so sicer v preteklosti širšo svetovno 
pozornost vzbujali z motenjem parlamentarnega dela tudi z dimnimi bombami in solzivcem, Demokratska 
liga pa je bila vsaj v času Ibrahima Rugove utemeljena na gandijevskem uporu proti srbski hegemoniji in ni 
našla skupnega jezika z bivšimi poveljniki Osvobodilne vojske Kosova, ko so ti postali politiki in zadnji dve 
leti upravljali državo. Kar zadeva odnose s Srbijo, je Kurti napovedoval, da bo ukinil 100-odstotne carine na 
srbsko blago, sprejel pa druge povračilne ukrepe, če ne bo hitrega beograjskega priznanja neodvisnosti 
Kosova.  
 

 
Foto: Dnevnik 
  



 
Albin Kurti: upornik z razlogom 
Albin Kurti (44) je svojo politično prepoznavnost začel graditi pred dobrima dvema desetletjema kot 
študent na prištinski univerzi. Kot podpredsednik univerzitetnega študentskega združenja je bil v letih 1997 
in 1998 med glavnimi organizatorji nenasilnih demonstracij, ki pa so omajale gandijevsko ideologijo 
Ibrahima Rugove in njegove Demokratske lige glede prihodnosti Kosova ter jasno postavile zahtevo po 
samoodločbi. Pred posredovanjem Nata proti ZR Jugoslaviji je delal v uradu političnega predstavnika 
Osvobodilne vojske Kosova Adema Demaçija. Aprila 1999 so ga aretirali in pretepli pripadniki jugoslovanske 
vojske. Pod obtožbo rušenja ozemeljske celovitosti ZRJ in terorizma je bil obsojen na 15 let zapora, ob 
mednarodnem pritisku pa so ga po padcu Miloševića leta 2001 izpustili. Dve leti kasneje je diplomiral iz 
računalništva in telekomunikacij na prištinski univerzi, ostal pa aktivist gibanja Akcija za Kosovo (AKN), ki je 
bilo osredotočeno na človekove pravice, družbeno pravičnost, izobraževanje, kulturo in umetnost. Ko so 
aktivisti zidove mednarodne misije na Kosovu UNMIK leta 2005 popisali s pozivi proti pogajanjem in za 
samoodločbo, ga je policija ZN priprla. Ponovno se je znašel v zaporu leta 2007 po množičnem zborovanju 
za neodvisnost, ki jo je leto kasneje Kosovo tudi razglasilo. 
 

• Na Kosovu po preštetju skoraj vseh glasov v vodstvu Samoopredelitev. STA. Dnevnik, Ljubljana, 7. 
oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042910319/svet/na-kosovu-po-prestetju-skoraj-vseh-glasov-v-vodstvu-
samoopredelitev  
Največ glasov na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je po preštetju 93,7 odstotka 
glasov osvojilo gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija, in sicer 25,8 odstotka glasov. Na 
drugem mestu je Demokratska liga Kosova (LDK) Ise Mustafe s 25 odstotki. Sledi Demokratska stranka 
Kosova (PDK) predsednika Hashima Thacija. 
 
PDK je prejela 21,2 odstotka glasov podpore. Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) dosedanjega 
premierja Ramusha Haradinaja je dobilo 11,6 odstotka glasov podpore. Volilna udeležba je bila na 
nedeljskih volitvah 44 odstotkov in tako za 2,5 odstotne točke večja kot na volitvah leta 2017. 
Kurti je okrog polnoči skupaj s svojimi privrženci v središču Prištine že slavil zmago. "Republiko smo rešili 
ujetništva politike. Danes smo končali to dramo," je pred tem dejal za televizijsko postajo T7 in se zavzel za 
čimprejšnjo sestavo nove vlade, povzema nemška tiskovna agencija dpa. 
Vjosa Osmami, ki je bila premierska kandidatka LDK, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP 
izrazila prepričanje, da bodo stranke sedle za mizo in se pogovorile o koaliciji. 
Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh letih in 
pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. 
Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne 
vojske Kosova. 
Srbski predsednik pripravljen na pogovore z voditeljem kosovske Samoopredelitve 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo zvečer po predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu 
dejal, da se je pripravljen pogovarjati tudi s Kurtijem, če bo ta zmagovalec volitev. 
Kot je še dejal srbski predsednik, zmaga Kurtija zanj osebno ne bo razlog za veselje, a se bo Beograd, če se 
bo to zgodilo, pogajal z njim kot "legitimnim predstavnikom Albancev". Ob tem je Vučić ocenil, da bodo ti 
pogovori težki. 
"Tukaj ni velike filozofije, ne pričakujete, da bo to za nas lahko, a ne bo enostavno niti zanje. In v tem je tudi 
smisel pogajanj, da se pogovarjate in najdete kompromisno rešitev," je še dejal Vučić. 

• Le odškrnjena vrata v boljšo prihodnost. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 8. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042910401/mnenja/komentarji/le-odskrnjena-vrata-v-boljso-prihodnost  
Predčasne kosovske parlamentarne volitve si velja pogledati z dveh plati. Prva, manj pomembna, je sam 
volilni izid, ki je za nekatere presenetljivo na vrh naplavil do zdaj vselej opozicijsko Samoodločbo Albina 
Kurtija. Primerjava z volitvami pred dvema letoma pokaže, da je nacionalistična stranka z voditeljem, ki 
se glasno zavzema za združitev z Albanijo, potihoma pa s pogledovanjem proti Severni Makedoniji za 
državo vseh Albancev, ob za tri odstotne točke večji volilni udeležbi kot leta 2017 prejela skoraj identično 
število glasov. Drugouvrščena Demokratska liga je tokrat brez predvolilne koalicije prejela celo nekaj 
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glasov več kot z liberalnima novim kosovskim zavezništvom in alternativo pred dvema letoma in tudi tako 
imenovani vojaški trojček (Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, Fatmir Limaj) se kljub previsokemu volilnemu 
pragu za Limajevo socialdemokratsko iniciativo ni osipal. V politike preobražena bivša poveljnika 
Osvobodilne vojske Kosova s sumi vojnih zločinov v nahrbtniku sta namreč skupaj osvojila 35 odstotkov 
glasov, medtem ko je njihov trojni nastop pred dvema letoma, po katerem je Haradinaj prevzel vlado, 
prepričal za dobro odstotkovno točko manj volilcev. Navsezadnje so tudi vsi za srbsko manjšino 
rezervirani sedeži tako kot pred dvema letoma pripadli Srbski listi, ki je leta 2017 pomagala Haradinaju 
sestaviti vlado, a jo je lansko pomlad že zapustila.  
Druga, za prihodnje dogajanje na Kosovu in tudi v regiji veliko pomembnejša plat je v omenjenih odstotkih 
podpore skoraj neopazen premik političnih plasti, ki, podobno kot običajnim čutom nedostopni premiki na 
seizmografu spremljevalcem potresov, daje političnim analitikom slutiti, da se pripravlja tektonska 
sprememba. Demokratska liga, ki je kot najstarejša kosovska stranka pot proti kosovski neodvisnosti 
zastavila leta 1989 in jo pod vodstvom Ibrahima Rugove, ki je ni učakal, usmerjala v Gandijevem duhu, do 
zdaj ni našla skupne poti s Samoodločbo. Prvič pa je dejansko pred dilemo, ali z njo skočiti v isti čoln. 
Kurtijeva ponudba je že na mizi, zahvaljujoč volilnemu pragu, ki je ob dvajsetih za manjšine rezerviranih 
sedežih v parlament prepustil le štiri stranke, pa imata do zdaj opozicijski stranki očitno zagotovljeno večino 
glasov v 120-članskem parlamentu.  
Če zavezništvo med desnosredinsko Ligo in levosredinsko Samoodločbo ne deluje povsem naravno kljub 
glavnemu vezivnemu tkivu, ki ga predstavlja dokončno (tudi srbsko) priznanje kosovske neodvisnosti, je vsaj 
za zunanje opazovalce optimalno. Kosovski volilci so, kot že omenjeno, spodmaknili kamenček, na katerem 
stoji s korupcijo, nepotizmom, organiziranim kriminalom in tudi vojnimi zločini obremenjena oblastna 
zgradba države. Ta ima svojo oporo še v služnem osebju mednarodno zastavljenega protektorata skupaj z 
družinskimi člani, ki na račun izpostav Evropske unije in Združenih narodov lepo živijo nad siceršnjo 
revščino, ki tare Kosovce ne glede na okoli štiriodstotno letno gospodarsko rast od osamosvojitve sem. Kurti 
s svojo neobremenjenostjo pri nečednih rabotah kosovske politične vrhuške ter Vjosa Osmani, ki si jo je 
Demokratska liga izbrala za prvi volilni obraz, predstavljata rez, brez katerega niti ni bilo pričakovati izhoda 
iz kosovskega labirinta. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, kakšen bo protiudar »starih sil«. Kot ujetnik 
svojega dolgoletnega videnja kosovske neodvisnosti kot albanske iredente bo namreč Kurti v konfliktu na 
dveh zunanjih frontah – s Srbijo in širšo mednarodno skupnostjo, navznoter pa zagotovo s koalicijsko 
partnerico, tako kot že vse od leta 2014, ko je bila Demokratska liga na oblasti. Nekdanji poveljniški trojček 
je povolilno sklonil glave, a se zagotovo ni predal tudi iz povsem pragmatičnih razlogov oziroma v skrbi, da 
se ne bi posebno sodišče za zločine kosovske osvobodilne vojske v Haagu odločneje lotilo svoje 
mednarodno zahtevane naloge. Volilci so le odškrnili vrata v boljšo prihodnost Kosova, odpreti jih bo šele 
treba.  

• Zakon o tujcih, ki zavrača begunce, ni skladen z ustavo. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, 
Ljubljana, 10. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042910632/slovenija/1042910632  
Sporni člen zakona o tujcih, s katerim bi Slovenija zaprla mejo pred begunci, ni skladen z ustavo. Ustavni 
sodniki so člen, ki ga je pred ustavnim sodiščem spodbijal urad Varuha človekovih pravic, razveljavili z 
osmimi glasovi proti enemu.  
 
To informacijo je danes prva objavila Mladina, enako informacijo pa smo neodvisno pridobili tudi na 
Dnevniku. Sodbo naj bi ustavno sodišče objavilo v kratkem. Gre za kontroverzno zakonsko določbo iz leta 
2017, za katero so mednarodnopravni in ustavnopravni strokovnjaki že od začetka trdili, da krši slovensko 
ustavo in mednarodne konvencije. Sporni člen sicer trenutno ni aktiviran, njegovo delovanje naj bi sprožil 
parlament. Vendar so protipravne že njegove določbe, s katerimi bi slovenska policija na meji onemogočila 
podajanje prošenj za azil. Pravica prositi za azil je sicer ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo je 
mednarodna skupnost potrdila v okviru konvencij OZN in drugih meddržavnih organizacij. 
Po poročanju Mladine so se ustavni sodniki v obravnavanju zadeve, ki je trajalo skoraj dve leti in pol, 
ukvarjali z vprašanjem, ali je sporna ureditev, po kateri bi bila ob razglasitvi neke vrste izrednih razmer 
zaradi povečanih migracij (ki pa niso pravo izredno stanje, kot ga opredeljuje ustava) ukinjena možnost 
podajanja prošenj za azil. Ustavni sodniki naj bi odločili, da takšne »izredne razmere«, kot jih predvideva 
zakon o tujcih, niso zadostna podlaga za odrekanje pravice do azila. Dodali naj bi še, da je šele v pravem 
izrednem stanju mogoče omejiti nekatere človekove pravice, pa še tedaj zgolj sorazmerno. Poznavalci 
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begunskega prava opozarjajo, da pravica do prošnje za mednarodno zaščito (azila) ne more biti popolnoma 
ukinjena niti v izrednem stanju. Enako naj bi ugotovili tudi ustavni sodniki, poroča Mladina. 
Na neuradno informacijo o odločitvi ustavnega sodišča se je že odzval varuh človekovih pravic Peter 
Svetina. Povedal je, da njegov urad z odločitvijo Ustavnega sodišča še ni uradno seznanjen in je zato ne 
more podrobneje vsebinsko komentirati. Ob robu današnje okrogle mize o otrokovih pravicah je v izjavi za 
javnost spomnil, da je urad varuha (še pod vodstvom prejšnje varuhinje Vlaste Nussdorfer) na ustavno 
sodišče naslovil zahtevo za presojo, ali je zakon o tujcih skladen z ustavo. »To so zelo težke teme. Vsaka 
država je suverena pri tem, kako obvladuje svoje meje. Vendar se moramo zavedati, da k nam prihajajo 
ljudje. Ljudem pa osnovne pravice do prošnje za azil ne moremo odvzeti kar ad hoc, po neki lastni presoji.« 
Spomnil je, da to področje - kljub suverenosti držav - opredeljujejo tudi »mednarodne konvencije in 
Združeni narodi«. 
Zaradi zakona spori med Klemenčičem in Györkös Žnidarjevo ter Cerarjem in Brglezom 
Poročali smo že, da je protipravno tudi predvideno vračanje prosilcev za azil na Hrvaško, ne da bi imeli 
pred tem možnost pritožiti se na sklep, ki je podlaga za vračanje. »Ustavno sodišče je že pri obravnavi 
drugega zakona s področja migracij, zakona o mednarodni zaščiti, odločilo, da mora pritožba preprečiti 
izvršitev, saj sicer nastanejo nepopravljive posledice. »Ko je nekdo vrnjen v drugo državo, konkretno na 
Hrvaško, mu tam že grozi verižno vračanje po poti, od koder je prišel,« je spornost zakona ob njegovem 
nastanku komentirala pravna strokovnjakinja Katarina Bervar Sternad iz organizacije Pravno informacijski 
center. Enako je opozoril tudi tedanji komisar Sveta Evrope za človekove pravice Niels Muižnieks. Takšno 
verižno vračanje pomeni, da migrantov potem ni mogoče več vrniti v Slovenijo in »popraviti« napake. Poleg 
tega pa je protiustaven že sklep, ki prepoveduje prošnjo za azil, saj v takšni obliki, kot je opredeljen v 
zakonu – kot »sklep o zavrženju namere prositi za azil« - v azilnem sistemu sploh ne obstaja. Zavreči je 
mogoče prošnjo za azil, ne pa namere, da bi nekdo prosil za azil. Takšno zakonsko določilo ni le 
protiustavno, ampak je tudi absurdno, so nas opozarjali sogovorniki. 
Sporno zakonsko ureditev je vladajoča politika pod okriljem tedanjega premierja Mira Cerarja sprejemala 
na prehodu iz 2016 v 2017, ko je še odmevala begunska kriza, ki se je začela leta 2015. Zaradi hudega 
posega v sistem ustavnih vrednot in mednarodni sistem zaščite beguncev je tedaj prišlo do razkola v 
koaliciji, pa tudi v stranki SMC. Kot smo poročali, je hud spor nastal med tedanjim pravosodnim ministrom 
Goranom Klemenčičem, ki je spornemu zakonu nasprotoval, in tedanjo notranjo ministrico Vesno Györkös 
Žnidar, ki je zakon hotela na vsak način spraviti skozi parlament. Do razkola pa je prišlo tudi med 
premierjem Mirom Cerarjem, ki kljub ustavnopravni podkovanosti ni hotel priznati spornosti zakona, in 
predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom. Na političnem terenu sta se ob zakonu o tujcih 
neposredno soočila dva koncepta: zagotavljanje varnosti in varovanje človekovih pravic ter ustave. Brglez je 
ob končnem glasovanju v parlamentu zakonu nasprotoval, pri tem pa je poslance nagovoril z močnim 
govorom, v katerem je opozoril na dolžnost države, da zaščiti temeljne človekove pravice in vladavino 
prava. »Ne za naše državljane ne za druge varnosti brez človekovih pravic ni in je tudi ne bo,« je dejal. 

• Nobelova nagrada za literaturo 2018 za Olgo Tokarczuk, za leto 2019 za Petra Handkeja. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 10. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042910634/kultura/knjiga/nobelova-nagrada-za-literaturo-2018-za-olgo-
tokarczuk-za-leto-2019-za-petra-handkeja  
Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2018 je prejela poljska pisateljica Olga Tokarczuk, Nobelov lavreat 
za literaturo za leto 2019 pa je avstrijski pisatelj Peter Handke. 
 
Nobelova nagrada za literaturo 2018 za Olgo Tokarczuk 
 
Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2018 je prejela poljska pisateljica Olga Tokarczuk. Nagrado ji je 
Švedska akademija dodelila za »narativno imaginacijo, ki z enciklopedično strastjo predstavlja prestopanje 
meja kot obliko življenja«. Olga Tokarczuk je bila leta 2013 nagrajena z vilenico, lani pa je prejela 
mednarodnega bookerja za Begune. 
Pisateljica Olga Tokarczuk (1962) se je rodila v Sulechowu v Dolnji Šleziji. Njena starša sta bila učitelja, oče je 
deloval tudi kot knjižničar. Tako je že v mladosti prebrala domala vse knjige, ki so ji križale pot. 
Doštudirala je klinično psihologijo na Varšavski univerzi in po študiju nekaj časa delala kot psihoterapevtka, 
toda kmalu se je poklicno posvetila pisanju. Debitirala je leta 1979 s kratkimi zgodbami v reviji Na przelaj, 
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romaneskni prvenec Potovanje ljudi knjige pa je izdala leta 1993 in zanj prejela nagrado Zveze poljskih 
založnikov. 
Kljub temu je pravi prodor dočakala s tretjim romanom Pravek in drugi časi iz leta 1996. Vse odtlej se Olga 
Tokarczuk uvršča v sam vrh moderne poljske proze. V svojih delih obravnava sodobne teme, med drugim 
temo sanj in človekove psihološke resničnosti, ki je zanjo del resničnosti. Prav tako se loteva tabuiziranih 
tem, kot sta smrt in umiranje, v svoja dela pa pogosto vpleta tudi feministične vsebine, tudi v povezavi z 
njenim prepričanjem, da so spoli vloge, ki jih je mogoče presegati. 
V zvezi s prav tako njej ljubo temo - bojem za pravice živali - je napisala roman Pelji svoj plug čez kosti 
mrtvih. 
Avtorica romanov, kratke proze, esejev in scenarijev je prejela številne poljske in mednarodne literarne 
nagrade, poleg mednarodnega bookerja in vilenice tudi dvakrat prestižno poljsko nagrado nike in petkrat 
nike po izboru bralcev, nemško nagrado mostovi, švedsko kulturhuset in švicarsko Jana Michalskega. 
V slovenščino je doslej prevedenih pet njenih romanov: poleg Begunov še Pravek in drugi časi, Dnevna hiša, 
nočna hiša, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih in Jakobove bukve. Podpisuje se tudi pod tri zbirke kratkih zgodb 
in dve knjigi esejev. 
Nobelova nagrada za literaturo 2019 Petru Handkeju 
Nobelov nagrajenec za literaturo za leto 2019 je avstrijski pisatelj Peter Handke. Švedska akademijo mu jo je 
namenila za njegovo »vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove 
izkušnje«, je zapisala v utemeljitvi. 
Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca. V letih 1961-
65 je v Gradcu študiral pravo, vendar je študij opustil, ko je leta 1966 izdal romaneskni prvenec Sršeni. 
Odločil se je, da bo pisatelj. 
Leta 1966 je izjavil, da je sodobna književnost »opisno impotentna« in v slogu, polnem nenavadnih obratov 
in razbijanja jezikovnih konvencij, začel v zgodnejših delih raziskovati možnosti novega izraza kot vezi med 
človekovim notranjim svetom in svetom, ki ga obdaja. 
Ustvaril je veliko število del v različnih žanrih in se po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših 
pisateljev v Evropi. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. Piše tudi 
aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je prevedel dela slovenskih 
pisateljev v nemščino. Dobil je več nagrad. Od leta 1990 živi v Franciji v Chavillu pri Parizu. 
Med njegovimi glavnimi deli so še romani Vratarjev strah pri enajstmetrovki, Kratko pismo, dolgo slovo, 
Žalost onkraj sanj, Moje leto v nikogaršnjem zalivu ter drame Zmerjanje občinstva, Kaspar in Še vedno vihar. 
Lani preložili nagrado 
V Stockholmu so danes okoli 13. ure naznanili kar dva Nobelova nagrajenca za literaturo, in sicer za leti 
2018 in 2019. Švedska akademija je lani preložila razglasitev nagrade za literaturo zaradi spolnega škandala 
in domnevne kršitve pravil o navzkrižju interesov, ki sta povzročila globok razkol v tej ugledni instituciji. Po 
škandalu je akademija doživela prevetritev in je letos pripravljena na podelitev kar dveh Nobelovih nagrad 
za literaturo. 
Lani je manko v podelitvi najbolj čislane literarne nagrade, vredne devet milijonov švedskih kron, zapolnila 
podelitev »alternativne Nobelove nagrade«. Prejela jo je francoska avtorica Maryse Conde z otoka 
Guadeloupe v Karibskem morju. 
  



• Nobelova nagrada za literaturo Olgi Tokarczuk in Petru Handkeju: Zmagoslavje kontroverznih 
umetnikov jezika  

Maja Šučur. Dnevnik, Ljubljana, 10. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042910634/kultura/knjiga/nobelova-nagrada-za-literaturo-2018-za-olgo-
tokarczuk-za-leto-2019-za-petra-handkeja  
Švedska akademija je danes, potem ko Nobelove nagrade za literaturo lani sploh niso podelili, razglasila 
kar dva lavreata. Nobelova nagrajenka za leto 2018 je poljska piska Olga Tokarczuk, prejemnik nagrade za 
letošnje leto pa avstrijski avtor Peter Handke. 
 

 
Slika: Peter Handke, dobitnik Nobelove nagrade za literaturo 2019 (Foto: Reuters) 
 

 
Slika: Olga Tokarczuk, dobitnica Nobelove nagrade za literaturo 2018. Foto: DPA 
 
Če je lani zmanjšanje javnega zaupanja v Švedsko akademijo, ki so jo pretresali spolni škandal in domnevne 
kršitve pravil o navzkrižju interesov, rezultiralo v tem, da smo ostali brez Nobelovega nagrajenca za 
literaturo, imamo letos kar dva. Mnogi so zato – ob tradicionalni spregledanosti ženske ustvarjalnosti – 
stavili na vsaj eno žensko, vodstvo odbora, ki naj bi se k delu vrnilo z novim zagonom, pa si je po napovedih 
aktualnega predsednika odbora Andersa Olssona prizadevalo tudi za širjenje geopolitične perspektive. »Na 
literaturo smo gledali z bolj evropocentričnega vidika, zdaj se oziramo po svetu,« je napovedal pred 
podelitvijo. Vsaj polovica obetov se je uresničila – Nobelova nagrajenka za leto 2018 je poljska pisateljica 
Olga Tokarczuk (1962), Nobelov nagrajenec za leto 2019 pa avstrijski avtor Peter Handke (1942). 
Razdrobljena sodobna zavest 
Olga Tokarczuk, po izobrazbi klinična psihologinja, ki je nekaj časa delovala tudi kot psihoterapevtka, je s 
svojo izzivalno prozo na vrhu spletnih stavnic ob letošnji podelitvi visoko kotirala; ob tem spomnimo, da je 
bila leta 2013 tudi dobitnica nagrade vilenica in lanskega mednarodnega bookerja. Švedski komite je v svoji 
utemeljitvi izpostavil njeno »pripovedno domišljijo, ki z enciklopedično strastjo prestopa meje, kot da je to 
način življenja«, sama je pred časom izjavila tudi, da ni preprosto biti Poljak(inja), saj se v eksistencialnem 
smislu človek tam zaradi lege med vzhodom in zahodom le redko počuti varnega. 
Njeno pisanje tako zaznamuje nezaupljivost do samoumevnih resnic, z njo pa fragmentarnost kot najbolj 
intenzivna preslikava razdrobljene sodobne zavesti. »Srednjeevropejci ne zaupamo realnosti, ta je 
premična, tekoča. Ideja tekoče moderne, kot je sodobni čas označil poljski filozof Zygmunt Bauman, je zelo 
srednjeevropska. Zato nimamo vélikega realističnega epskega romana, kot ga imajo na primer 
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anglosaksonski bralci. Kot dediči komunističnega režima nismo imeli bralcev srednjega razreda, ki so mu 
bile take epske zgodbe običajno namenjene,« je ta odlična stilistka aprila povedala v intervjuju za Dnevnik. 
Pripovedi pogosto gradi na prepletanju različnih perspektiv in diskurzov v celoto, ki se zdi prvi hip 
neobvladljiva, a je hkrati (nemalokrat ironična) vizija nove resničnosti. Vselej take, ki družbo kontroverzno 
pretresa, saj želi avtorica v bralcu vzbuditi vprašanja, ki bodo vsaj malo omajala njegov pogled na svet, 
čeprav za ceno groženj, ki jih piska prejema vsakič, ko poda politično obarvano izjavo za medije. O njeni 
pisateljski in človeški občutljivosti, pogojeni tudi z geografsko lego, najbolj zgovorno pričajo kar njena dela – 
v slovenščino smo doslej prevedli romane Dnevna hiša, nočna hiša (2005), Pravek in drugi časi (2005), 
Beguni (2010), Pelji svoj plug čez kosti mrtvih (2014) in Jakobove bukve (2017). V Cankarjevi založbi pa 
napovedujejo, da bo v zbirki Moderni klasiki spomladi izšla tudi njena zbirka kratke proze z delovnim 
naslovom Bizarne zgodbe. 
Nekonvencionalne jezikovne lege 
Ob nagradi za prozaista in dramatika Petra Handkeja so nekateri zanesenjaki preveč prešerno vzdihnili, da 
je z njim Nobelovo nagrado prejela tudi slovenska literatura. Handke je namreč sin Slovenke, in čeprav naj 
doma nikoli ne bi govorili slovensko, je pisatelj v enem od pogovorov pred desetletjem izjavil, da se je – 
kljub nemškemu očetu – »odločil za slovenščino… kot dušo«. Handke, ki je študij prava opustil, ko je v 
šestdesetih izdal svoj prvenec Sršeni (1966), s svojim obsežnim opusom navsezadnje ni le eden 
najvplivnejših evropskih pisateljev, temveč je tudi vsestransko kontroverzna osebnost, denimo politično; 
med drugim je znan po svojih prosrbskih stališčih v času razpada Jugoslavije. 
Švedski odbor, ki se mu avtorjev literarni angažma nikakor ne zdi sporen, kot so izpostavili, pa podeljujejo 
literarno nagrado, se mu je poklonil za »vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje robove in 
specifiko človeške izkušnje«. Sicer pa je Handke že v času svojih pisateljskih začetkov sodobno nemško 
književnost označil za »opisno impotentno« ter začel raziskovati nekonvencionalne jezikovne lege in nove 
možnosti izraza med človekovo notranjostjo in svetom, ki ga obkroža. V literaturi se je odvrnil od takrat 
prevladujočih zahtev po skupnostno usmerjenih in političnih stališčih, sploh od osemdesetih let naprej se v 
njegovem delu kaže nagnjenost k nostalgiji, obstranstvu in izgnanstvu. Raje kot metropolam se v pisanju 
posveča predmestjem, izstopa pa tudi njegova pozornost do pokrajin in materialne pristnosti sveta, zato sta 
slikarstvo in film zanj velik vir navdiha. 
»Njegovo pisanje kaže na neskončno iskanje eksistencialnega pomena, zato so potovanja in selitve njegov 
modus operandi, cesta pa je središče njegovega 'epskega koraka',« je še zapisala akademija o večkrat 
nagrajenem avtorju, ki ga slovenski bralci ne poznajo le kot dobitnika vilenice leta 1987, ampak tudi po 
romanih, kot sta Kratko pismo, dolgo slovo (1973) in Pisateljev popoldan (1989), pa po znani drami 
Zmerjanje občinstva ter nedavno uprizorjenih Še vedno vihar in Lepi dnevi v Aranjuezu. Sopodpisan je tudi 
pod scenarij kultnega filma Nebo nad Berlinom (1987) režiserja Wima Wendersa.  
 

Večer, Maribor 

• Od kod bleščeča zmaga Sebastiana Kurza. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 05.10.2019 
https://www.vecer.com/vsi-pretresi-avstrijskih-predcasnih-volitev-10073319 
Vsi pretresi avstrijskih predčasnih volitev. 
Predčasne avstrijske volitve so se minulo nedeljo iztekle v bleščečo zmago Ljudske stranke (ÖVP) pod 
vodstvom mladega nekdanjega kanclerja Sebastiana Kurza. Nemški Die Welt je njegovo zmago s 37,5 
odstotka glasov, kar je za 6,1 odstotne točke več kot na predčasnih volitvah leta 2017, pospremil z 
naslovom: Kurz je vse naredil majhne. Kurz seveda v nemščini pomeni kratek, čeprav Sebastian s 186 
centimetri nikakor ni med manjšimi. 
Največji naskok 
Še bolj kot zbrani odstotki ÖVP v oči bode doslej največji naskok pred drugo zasledovalko, 
socialdemokracijo (SPÖ), ki je po četrtkovih še zmeraj nedokončnih podatkih avstrijskega notranjega 
ministrstva zbrala komaj 22,2 odstotka glasov. To je za 5,6 odstotne točke manj kot leta 2017. Med 
zveznimi deželami je SPÖ zmagala le na Dunaju. Vse druge avstrijske dežele pa so obarvane v zmagovito 
turkizno modro barvo, ki ji jo je namesto tradicionalne črne pred dvema letoma nanovo izbral Sebastian 
Kurz. Tretji so svobodnjaki (FPÖ) s 16,2 odstotka, pri čemer so z zadnjega izida, to je s 26 odstotkov, zgrmeli 
za skoraj deset odstotnih točk. Četrti so Zeleni s 13,8 odstotka glasov. Če so prva tri mesta kljub velikim 
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selitvam volivcev ostala v rokah treh glavnih avstrijskih strank, pa se je pomembna "pretumbacija" zgodila 
prav z Zelenimi. Ti so se v parlament znova uvrstili po bolečem izpadu iz njega pred dvema letoma, ko s 3,8 
odstotka glasov niso zmogli preskočiti štiriodstotnega parlamentarnega praga. Tokratno četrto mesto jim 
tudi daje veliko pomembnejšo vlogo pri možni sestavi nove vlade. V parlament se je z 8,1 odstotka glasov 
znova, kot peta in zadnja stranka, uvrstil še liberalni Neos. 
Kurzevi bodo dobili 71 sedežev v parlamentu, devet več kot prej. SPÖ bo imela le še 40 mandatov, ducat 
manj kot po volitvah 2017. Še hujši padec velja za svobodnjake. Od 50 mandatov v parlamentu jim jih je po 
nedelji ostalo samo še 31. Zeleni so z nič prišli na 26 sedežev. Med njihovimi poslankami bo tudi koroška 
Slovenka Olga Voglauer. Neos dobi 15 sedežev, pet več. Volilna udeležba je bila 75,1-odstotna. Pred dvema 
letoma je bila z 80 odstotki udeležba še višja. Skupno je bilo letos na volitve povabljenih skoraj 6,4 milijona 
volilnih upravičencev. Po pošti oziroma predčasno je skupaj z volivci iz tujine tokrat glasovalo rekordnih 
milijon in 71 tisoč Avstrijcev. 
Visok samonadzor 
Graškega sociologa dr. Christiana Flecka, daljši pogovor z njim objavljamo posebej, smo vprašali, s čim sta 
se Sebastian Kurz in ÖVP prikupila avstrijskim volivcem. Fleck meni, da za to gotovo ni bilo odločilnih 17 
mesecev Kurzevega kanclerjevanja v vladi, kjer so bili manjši partnerji njegove ÖVP svobodnjaki: "Kurzevega 
uspeha ne gre pripisati ukrepom njegove vlade, ki je maja letos zavoljo škandala šefa FPÖ Heinz-Christiana 
Stracheja na Ibizi, ko je lažni nečakinji ruskega oligarha ponujal stomilijonske posle z vlado, če le vanjo 
pride, razpadala maja letos. Kurzev uspeh gre pripisati njegovi predvolilni kampanji, ki jo je odlikovala 
kombinacija ekstremno dobre organizacije in dobre ekipe, ki jo je v teh letih Kurz zbral okoli sebe. Sodelavci 
so mu bili poslušni, v stranki pa mu nihče ni ugovarjal, kar je precej presenetljivo. Vse to je imelo 
samonanašajoči se okrepitveni učinek. Poleg tega moramo Kurzu, pa naj nam bo všeč ali ne, priznati, da je 
bil tudi sam zelo dober. Kljub temu da je pri 33 letih še zelo mlad za politika, je v predvolilnih nastopih 
izkazal visoko samoobvladovanje, čeprav zna uporabiti le omejeno število stavkov. Toda te, ki jih je 
uporabil, je uporabil perfektno." Ob tem, ugotavlja Fleck, Kurz ni imel nobenega pravega tekmeca: "V 
predvolilnih nastopih je bila sicer dobra tudi Beate Meinl-Reisinger iz Neosa. A program njene stranke pač 
ne gane več kot morda osem odstotkov volivcev. Edina resna Kurzeva protikandidatka, socialdemokratka 
(SPÖ) Pamela Rendi-Wagner, pa je v politiki nova. Sicer se hitro uči, a še ne dovolj. Tudi zato se je Kurz na 
volitvah tako dobro odrezal." 
Zelenim je k volilnemu uspehu pomagalo tudi veliko poročanja o najstniški okoljski aktivistki Greti Thunberg 
Presenečeni nad rezultatom 
Po izvolitvi smo govorili z Olgo Voglauer, sicer predsednico Zelenih na avstrijskem Koroškem. V dunajski 
zvezni parlament je bila izvoljena z visokega sedmega mesta na listi Zelenih. Njen uspeh je še toliko večji, 
ker je bila na Dunaj izvoljena iz dežele, kjer Zeleni ne sodelujejo v regionalni vladi. Koroška Slovenka gre po 
stopinjah Karla Smolleja in Ane Blatnik, ki sta bila pred njo iz manjšinskih vrst prav tako izvoljena na Dunaj. 
Smolle prvič pod okriljem Zelenih, drugič pa Liberalnega foruma, Blatnikova, sedaj članica zveznega sveta, 
pa na listi SPÖ. Tudi Voglauerjeva, ki želi biti na Dunaju močan glas manjšine, pove, da je rekordni volilni izid 
Zelene prijetno presenetil: "Skoraj 14 odstotkov je več, kot so nam pripisovale predvolilne prognoze, ki so 
se gibale med 10 in 11 odstotki. Ta teden smo na Dunaju analizirali izide in se v gremijih pogovarjali, kakšen 
odgovor naj damo bodočemu kanclerju Sebastianu Kurzu, ko nas bo povabil na pogajanja za vlado." 
Voglauerjeva pravi, da se teh pogajanj, kot je tudi dejal njihov glavni kandidat na teh volitvah Werner 
Kogler, Zeleni "ne bojimo". "Precej vsebinskih vprašanj bo zelo zahtevnih, saj imamo z ÖVP malo stičnih 
točk. Preglavice bo Kurzu gotovo delala, recimo, naša zahteva za uvedbo pristojbin na izpuste CO2. Sploh 
bomo zahtevali, da nova vlada ves davčni sistem usmeri v ekološko in bolj socialno smer." 
Kot feniks iz pepela 
Olga Voglauer se spominja težkih časov za Zelene in težkega poraza pred dvema letoma, ko so Zeleni prvič 
od ustanovitve leta 1986 izpadli iz parlamenta. "Zmanjkalo nam je predvsem enotnosti. Zapustila nas je Ewa 
Glawischnig, Peter Pilz je ustanovil svojo listo. Edini od starejše generacije, Werner Kogler, je vzkliknil, da 
Zeleni v Avstriji ne smejo propasti." Kogler je stranko v enem letu postavil na noge, kot bi feniks vstal iz 
pepela. Že na letošnjih majskih volitvah za Evropski parlament so Zeleni v Avstriji osvojili 12,9 odstotka 
glasov. To jim je dalo dodatnih moči in optimizma za septembrske nacionalne volitve. "Dobro je bilo, da 
smo pritegnili pomoč iz drugih, se pravi civilnodružbenih organizacij in smo z njimi definirali 
najpomembnejše teme." Voglauerjeva meni, da so bili v predvolilni kampanji tudi zavoljo tega Zeleni med 
bolj prepričljivimi. Prizna pa: "Pomagalo je tudi veliko poročanja o najstniški okoljski aktivistki Greti 



Thunberg in o rešitvah za naš planet. Predvsem mladi Avstrijci so zelo dovzetni za te probleme in so nas 
zategadelj tudi volili." Pomagalo je še, da v predvolilnih soočenjih migrantska problematika nekako po dveh 
letih neprestanega opozarjanja na te težave, resničnega ali napihnjenega, ni doživela odmeva, čeprav so jo 
na predvolilnih plakatih svobodnjaki zelo izpostavljali. 
Glavni pretres avstrijskega političnega prostora pa utegne biti Kurzeva vlada z Zelenimi. S tem bi se 
uresničila najhujša nočna mora svobodnjakov, ki se bojijo, da bi njihov nekdanji partner Kurz omahnil na 
levo. 

• (INTERVJU) Priznani avstrijski sociolog: Kurz ni tukaj za kratek čas. Intervju: Dr. Christian Fleck. 
Pogovarjal se je: Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 05.10.2019 

https://www.vecer.com/intervju-priznani-avstrijski-sociolog-kurz-ni-tukaj-za-kratek-cas-10073598 
 

 
Slika: Dr. Christian Fleck. Foto: Sašo Bizjak  
 
Dr. Christian Fleck je priznani avstrijski sociolog z Inštituta za sociologijo na graški Univerzi Karla in 
Franca. Z njim smo se pogovarjali o tem, kakšno vlado bi utegnil sestaviti zmagoviti Sebastian Kurz. 
Kakšno vlogo so odigrale predvolilne teme? Recimo migracijska politika, ki jo je vsaj na predvolilnih 
plakatih načenjala svobodnjaška stranka (FPÖ), pa podnebne spremembe, davki ...? 
"V televizijskih predvolilnih soočenjih so res vsi govorili o podnebnih spremembah. Te teme si preprosto 
niso upali zanemariti. Kakih različnih mnenj sploh ni bilo, razen seveda pri predlogu Zelenih za uvedbo 
davka na izpuste CO2. Pa še tu so bili vsi načeloma za, le poti do tega cilja so bile različne. Zanimivo je, da o 
migracijah na televiziji pravzaprav niso dosti razpravljali. Kurz je temo morda dvakrat načel, a se je njegov 
poskus iztekel v prazno. Kurz je načel še več vročih tem, pa sploh ni dobil nobenega odgovora. V resnici ste 
lahko veseli, če teh naših predvolilnih debat na televiziji niste spremljali. Kajti ni šlo za vsebine, temveč za 
prezenco posameznih političnih likov. V diskusijah je šlo zgolj za to, kdo je komu osebno bolj všeč, bližje. 
Avstrijci že sicer nismo preveč politični, politične diskusije nas ne zanimajo. Raje se zanimamo za 
posamezne osebnosti, kar pa televizije s pridom izkoriščajo. Se pravi, če nekdo zna odločno pogledati v 
kamero in s trotel bobna kolikor toliko dobro prebrati vnaprej pripravljeno besedilo, je že na dobri poti do 
priljubljenosti med gledalci. In Kurz je bil v tem smislu nemara najboljši od vseh." 
Kazen za afero Ibiza in druge malopridnosti svobodnjakov je bila vendarle večja, kot so napovedovale 
ankete. Kaj se je zgodilo? Morda je bila kriva zadnja afera nekdanjega šefa FPÖ s črnim fondom stranke 
za privatne potrebe, ki je ankete še niso zaznale? 
"Da, res mislim, da je ta zadnja afera Heinz-Christiana Stracheja s črnim fondom na koncu vendarle 
škodovala FPÖ. Škandal, posnet na Ibizi, je bil že malce odmaknjen. Če bi ostalo samo pri Ibizi, bi FPÖ še 
dobila 20 odstotkov glasov. Tako pa se je izkazalo, da ni dobro, če žena zastopnika interesov tako 
imenovanega malega človeka javno paradira s pregrešno dragimi torbicami, ki si jih noben drugi volivec ne 
more privoščiti. In to na stroške strankinega črnega fonda. Kar pa nikakor ne razumem, je, da v drugih 
strankah tega niso opazili že pred leti. Saj so vendar skupaj hodili na različne prireditve, pa se jim oko ni 
zataknilo na prestižnih ročnih urah svobodnjakov, na razkošnih modnih dodatkih njihovih spremljevalk in 
podobno. Nekakšen politični bonton je, vsaj za preostale stranke v Avstriji, da ne mešajo zasebnega in 
javnega. Da torej teh vprašanj iz nekakšne olike ne postavljaš. To je bilo v preteklosti še bolj prisotno, prvi 
pa so pravilo prekršili prav svobodnjaki." 
Imam občutek, da bi se SPÖ pred Kurzem takoj vrgla na hrbet, če dobijo povabilo v vlado 
Uspeh Zelenih je zgodovinski. Se Avstrijci toliko zavedajo nevarnosti podnebnih sprememb ali je tu še kaj 
več? 
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"Ne bi rekel tako. Je pa res, da je vsaj pri mlajših volivcih ta okoljska kampanja, ki jo personificira Greta 
Thunberg in jo osmišljajo petkovi shodi za prihodnost, igrala vlogo. Zaradi nevarnosti podnebnih sprememb, 
na katere vladajoče politike nimajo odgovorov, so ti volivci dali glas Zelenim, ker jim pri tem najbolj zaupajo. 
Toda uspeh Zelenih je v tem, da je bilo vsaj tistim, ki naj bi glasovali zanje, pa pred dvema letoma tega niso 
storili, zdaj nerodno. Zeleni so zategadelj izpadli iz zveznega parlamenta. Katastrofalno vlogo je odigral še 
razkol v stranki, ko se je nekdanji vodja Peter Pilz od Zelenih ločil s svojo listo, nato pa v parlamentu 
razočaral. Če analiziramo tok glasov, so Zeleni tokrat dobili bistveno več glasov od nekdanjih volivcev SPÖ. 
Zeleni namreč na številnih področjih bolje zastopajo socialdemokratsko politiko od socialdemokratov 
samih." 
Zakaj se socialdemokrati v Avstriji ne morejo pobrati? 
"Socialdemokrati nimajo težav zgolj v Avstriji, ampak tudi drugod po Evropi. Njihovi funkcionarji in politiki 
praviloma prihajajo iz zgornjega srednjega razreda. V Nemčiji je socialdemokracija pravzaprav učiteljska 
stranka. V Avstriji je podobno. In njihovi funkcionarji so precej oddaljeni od vsakdana ljudi. Vzemiva Pamelo 
Rendil-Wagner. Je zdravnica, ki je bila zaposlena v državni birokraciji, pa čeprav družinsko prihaja iz 
skromnih razmer, kot rečemo v Avstriji. A s temi razmerami že dolgo nima več nobenega stika. Potencialnih 
volivcev SPÖ pa je vse manj. Klasičnega delavskega razreda je le še malo, pa še navznoter je zelo razklan. 
Imate dobro plačane, visokokvalificirane strokovne delavce, kakršne premorejo v BMW na 
Zgornjeavstrijskem. Delajo na računalnikih in si sploh več ne umažejo rok, so dobro plačani in brez bojazni 
za svojo prihodnost. Ti SPÖ še volijo. Imate pa tudi prekarne delavce, kot so najemni delavci v graški Magni. 
Ti pa raje volijo FPÖ. K temu jih sili njihova lastna socialna nesigurnost, zavoljo katere etabliranih strank ne 
dojemajo kot svoje. FPÖ se je zadnjih dvajset let na vse pretege trudila, da jih prepriča, da je prav ona tista 
stranka, ki je tukaj zavoljo njih in za njih, za male, delovne ljudi. Prav zato jih je afera s črnim fondom FPÖ 
tako prizadela." 
Vsekakor ste Avstrijci imeli na volitvah širok izbor strank, od komunistov KPÖ na levi do skrajno desnih 
FPÖ ali celo BZÖ na Koroškem. Izbor za vladno koalicijo je precej ožji. Kakšno vlado bo oblikoval Kurz?  
"Nečesa ta hip še ni mogoče dovolj dobro pretehtati. Namreč, ali je Kurz to, kar je zadnji dve leti govoril, 
govoril iz lastnega resničnega prepričanja ali pa je pred nami zgolj glumil. Če je to njegovo resnično 
prepričanje, potem bo njegova strategija v pogajanjih za vlado taka, da se sicer pogaja z Zelenimi, samo da 
ne pride do dogovora, ali da se pogaja tudi z rdečimi in da prav tako ne pride do rezultata. Vmes bo upal, da 
se bodo svobodnjaki le spet postavili na noge. Potem pa nam bo prihodnje leto marca ali aprila sporočil, 
evo, saj bi spet šlo s FPÖ." 
A ne bi Kurz seveda najlažje oblikoval vlado prav s FPÖ? 
"Aritmetično ima Kurz tri možnosti. Vseeno mislim, da te možnosti s svobodnjaki Kurz ne bo izkoristil. Kajti 
kot sem minulo soboto napisal tudi v komentarju za Standard: če bo Kurz - s komerkoli že v vladi - kancler, 
bo čez pet let, ko mu poteče mandat, še zmeraj star komaj 38 let. Če bo še enkrat kancler, pa tudi po 
drugem mandatu še ne bo star. Zatorej mora že sedaj dobro premisliti, kaj bo počel, ko ne bo več kancler." 
Kurz torej ne bo tukaj za kratek čas? 
"Drži! Ko ne bo več kancler, bi bila njegova naravna izbira kariera v Evropi. Kajti prav gotovo ne bo na pragu 
štiridesetih postal predsednik nadzornega sveta kakšnega Gazproma, kajne? Da pa bi ga v Evropi sprejeli, bi 
bilo zanj bolje, če se obrne malo bolj v levo. To pomeni, da se bo o vladi skoraj moral dogovoriti z Zelenimi, 
kar bo težko. Zato bo tudi moral malo opustiti svojo protimigracijsko retoriko, pri čemer begunci v Avstrijo 
tako ali tako ne prihajajo več. Torej to zanj ne bi smelo biti prezahtevno, sploh če je bila ta njegova 
predvolilna retorika zgolj poza. Naj spomnim, da je bil Kurz v vladi najprej državni sekretar za integracijo, in 
to celo dokaj liberalen. Večjo težavo bodo po moje imeli Zeleni, ki bodo morali precejšen del članstva 
prepričati, da je Kurz tudi krščanskosocialen. Če bo Kurz ubral to krščansko pot, potem bodo Zeleni z njim 
lažje šli v vlado, čeprav bodo starejši levičarji pri Zelenih prav gotovo nergali. Prepričljiva volilna zmaga 
Zelenih pa je okrepila njihovega glavnega moža Wernerja Koglerja. Ta je že dovolj dolgo na sceni, da ve, 
kako se tem rečem streže. Zelene bi znal pripeljati v vlado celo tako, da se Zeleni ne bodo podrejali." 
Pa je morebiti v Avstriji možna manjšinska vlada? 
"Ne. Kljub vsemu je dovolj drugih možnosti. Kurzu bo z eno od omenjenih treh strank gotovo uspelo 
oblikovati vlado. Kajti tudi pri socialdemokratih obstaja vplivna skupina, ki bi na vsak način rada zapolnila 
ministrske stolčke. Imam občutek, da bi se SPÖ pred Kurzem takoj vrgla na hrbet, če jo povabi v vlado. 
Manjšinske vlade, menim, ne bo. Zakaj bi neka stranka od zunaj podprla proračun, če v vladi nima nobenih 



pozicij? Možno je tudi, da bi Kurz poleg Zelenih v vlado vzel še Neos. Potem bi z lahkoto nad njima všečno 
igral pravičniškega razsodnika." 

• Zločini nad migranti: Sredstva, zahteve in usposabljanja za mučenje in smrti. Kristina Božič. Večer, 
Maribor, 05.10.2019 
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Trenutne migracijske politike EU temeljijo na odvračanju ljudi od ozemlja Evrope za vsako ceno. 
Ta vloga predstavlja tožilstvu dokaze o vpletenosti Evropske unije in predstavnikov ter uradnikov njenih 
članic v hudodelstva zoper človečnost, ki so bila izvršena kot del premišljenih in načrtovanih politik, s 
katerimi se želijo zaustaviti prihodi migrantov iz Afrike po osrednji sredozemski poti od leta 2014 do danes," 
je zapisano na začetku spisa z več kot 200 stranmi. Odvetnik Juan Branco (intervju z njim objavljamo 
posebej) je namreč skupaj z drugimi junija vložil vlogo za začetek preiskave pred Mednarodnim kazenskim 
sodiščem zaradi hudodelstev zoper človečnost, za katera so po njihovem prepričanju odgovorni tudi 
politični voditelji EU. Opisane so politične odločitve EU, ki so prispevale in prispevajo k hudodelstvom. 
Odgovornost zanje, trdijo avtorji, nosijo tudi evropski politiki, uradniki in izvrševalci ukrepov, ki so 
pripomogli k smrtim ljudi v Sredozemlju. Ocene organizacij Združenih narodov govorijo, da je od leta 2014 
do danes v Sredozemlju utonilo vsaj 18.952 ljudi. Okoli 700 naj bi bilo otrok. Poleg njih je več kot 32.000 
oseb, za katerimi se je izgubila vsaka sled na poti čez morje. 
Pravni akti EU zahtevajo, da se v Libijo vrača ljudi, ki poskušajo doseči severno obalo Sredozemlja. V Libiji se 
situacija za migrante in migrantke ter prebivalce v zadnjih letih le slabša. Tožilka Mednarodnega kazenskega 
sodišča Fatou Bensouda vodi preiskavo o mednarodnih hudodelstvih, storjenih tam že od leta 2011. Izdala 
je naloge za aretacijo treh oseb, ki ostajajo zaradi nesodelovanja držav s sodiščem na prostosti. Leta 2017 je 
v predstavitvi članicam Varnostnega sveta OZN opozorila, da je na tisoče migrantov, tudi žensk in otrok, 
zaprtih v taboriščih po Libiji v pogostokrat nečloveških razmerah. "Zločini, vključno z usmrtitvami, posilstvi 
in mučenji naj bi bili nekaj običajnega," je opisala ugotovitve in dodala, da je "Libija postala tržišče za 
trgovanje z ljudmi". Novembra lani je dejala, da so v preiskovanje hudih in razširjenih zločinov nad migranti 
v Libiji vključili tudi "nove modele sodelovanja" z zainteresiranimi državami in organizacijami, saj redno 
prejemajo dokaze o hudodelstvih. "Izvršeni zločini obsegajo usmrtitve, spolno nasilje, mučenje in 
zasužnjevanje," je pojasnila. In da "učinkovit odziv na te resne zločine ne vključuje le odzivov v Libiji, ampak 
morajo biti soočene s pravico tudi kriminalne mreže, ki omogočajo taka ravnanja, a delujejo onkraj Libije". V 
Libiji naj bi bilo okoli 350 tisoč notranjih beguncev oziroma razseljenih oseb, ki so bile zaradi nasilja in 
zločinov prisiljene zapustiti svoje domove. Maja letos je Fatou Bensouda potrdila, da zbrani dokazi kažejo 
na "izvršena hudodelstva, ki vključujejo mučenje, nezakonito zapiranje, posilstva in zasužnjevanje 
migrantov na celotni poti tako v uradnih kot neuradnih taboriščih", ter da dokazi kažejo, da so za 
tihotapljenje in trgovanje z ljudmi odgovorni tako posamezniki kot milice in državni akterji. 
Biti človek s pravicami do preživetja in dostojnega življenja je v sedanjem sistemu pogojeno vsaj s 
premoženjem in pravimi dokumenti 
 

 
Foto: Večer 
Libijska obalna straža in ministrstvo za boj proti nedovoljenim migracijam libijske vlade narodne enotnosti 
sta obtožena zločinov nad migranti, obe instituciji pa s sredstvi in strateškimi informacijami neposredno 
podpirajo EU in njene članice. Zgolj v okviru misije EUBAM je zdaj za leto in pol sodelovanja pri nadzoru 

https://www.vecer.com/zlocini-nad-migranti-sredstva-zahteve-in-usposabljanja-za-mucenje-in-smrti-10073634
https://www.vecer.com/zlocini-nad-migranti-sredstva-zahteve-in-usposabljanja-za-mucenje-in-smrti-10073634
https://www.statewatch.org/news/2019/jun/eu-icc-case-EU-Migration-Policies.pdf
https://www.statewatch.org/news/2019/jun/eu-icc-case-EU-Migration-Policies.pdf
https://www.statewatch.org/news/2019/jun/eu-icc-case-EU-Migration-Policies.pdf
https://static.vecer.com/images/slike/2019/10/05/1002mesecih11.png


libijskih meja namenjenih 61,6 milijona evrov. Julija letos, en mesec po vloženi vlogi za pregon vodilnih 
politikov EU, je prišlo do bombardiranja taborišča Tajoura. Umrlo je vsaj 53 migrantov, med njimi šest 
otrok. Zločin, so dejali pri OZN, bi lahko imel znake vojnega hudodelstva. Migranti ostajajo zaprti v razrušeni 
stavbi, taborišča pa ne bi bilo brez finančnih sredstev EU. Konec julija je v Sredozemlju blizu libijske obale v 
brodolomu dveh čolnov utonilo okoli 150 ljudi, enako število so jih čolni libijske obalne straže rešili; 19. 
septembra je sudanski begunec, ki ga je libijska obalna straža skupaj z okoli 130 migranti pripeljala nazaj na 
obalo, umrl zaradi strelne rane - libijske enote so s streljanjem poskušale obvladati situacijo, ko so se ljudje 
uprli zoper to, da bi jih spet zaprli v taborišča. 
Strahovi in presoje 
Mednarodno pravo prepoveduje vračanje ljudi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, če bi vrnitev lahko 
ogrozila njihovo življenje ali bi ljudi izpostavila nečloveškemu ravnanju. Gre za načelo nevračanja (non-
refoulement). Države so dolžne zagotavljati varnost ljudi in ob morebitni vrnitvi osebi omogočiti, da izrazi 
strahove, ki jih zaradi vračanja ima, ter o njenih trditvah individualno presoditi.  
Odrivanje zgodovine in geografije 
Jeseni leta 2017 je posebna poročevalka OZN Agnes Callamard v poročilu o protipravnih smrtih beguncev in 
migrantk opozorila, da so nesprejemljive politike, ki temeljijo na odvračanju in militarizaciji in ki posredno 
ali neposredno privoljujejo v to, da so smrti migrantov lahko učinkovit način nadziranja prihodov. 
Priporočila je, da Mednarodno kazensko sodišče začne predhodno preiskavo v hudodelstva zoper begunce 
in migrante. S podobnim pozivom o nujnosti pregona odgovornih politikov se ji je marca lani pridružil 
posebni poročevalec OZN o mučenjih in drugih nečloveških in ponižujočih ravnanjih ter kaznih Nils Melzer. 
Izrecno je opozoril na nespoštovanje načela nevračanja (non-refoulement) kot tudi na prakse držav, ki 
prispevajo k hudodelstvom. Še isti mesec so Violeta Moreno-Lax, Itamar Mann in Omer Shatz zapisali, da bi 
bilo napačno, če bi za hudodelstva nad migranti v Libiji krivili le libijske akterje. Zločini se lahko izvršijo tako 
z dejanji kot z opustitvami: "prakse 'dogovornega zadrževanja' in 'brezkontaktnega nadzora' lahko 
prepoznamo kot enake aktivnim zlorabam, če so končne posledice enake", so zapisali. Celosten pravni odziv 
na hudodelstva bi bila preiskava o sodelovanju in dogovorih med evropskimi in libijskimi akterji, saj bi ta 
pokazala "sistemsko naravo in načrtovano zasnovo" situacije. Prav tako bi se s tem po njihovem mnenju 
pokazala "industrijska narava tihotapljenja in trgovanja z ljudmi". Te kaznive prakse, opozarjajo, so 
predvsem posledica sistema, ki migrante drži v začaranem krogu, obenem pa se politike nadzora, 
smrtonosna tveganja in posledično odvisnost od "sprovajalcev", če želijo ljudje pobegniti iz nevzdržne 
situacije, večajo. 
Sodelovanje članic EU z Libijo, predvsem Italije, poteka na področju migracijskih politik že od leta 2003, 
institucije EU so intenzivnejše sodelovanje začele leto kasneje. V poročilu o obisku v Libiji, ki ga je želela EU 
in na katerem so sodelovali uradniki Frontexa leta 2007, niso niti enkrat omenjene človekove pravice. Tri 
leta kasneje je EU libijskim enotam namenila 20 milijonov evrov za krepitev njihove policije, leto kasneje so 
ZDA in Nato napadli Libijo ter odstavili libijskega predsednika Moamerja Gadafija. Frontex danes s podatki, 
ki jih dobiva z osmih, tudi brezpilotnih letal, ki letajo nad Sredozemljem, oskrbuje libijsko obalno stražo, ki 
jo pošilja, kamor je treba, da prepreči prebeg ljudi iz Libije. Kljub temu da je del Sredozemskega morja med 
Libijo in Italijo najbolj smrtonosno morje na svetu, EU tam nima niti ene ladje, saj bi bile te ladje po 
mednarodnem pravu dolžne ob brodolomih iz morja rešiti utapljajoče se ljudi in jih prepeljati na najbližjo 
varno obalo. Tako misijo reševanja je Italija ob podpori članic EU izvajala v letih 2013 in 2014 po katastrofi, 
ko je pred Lampeduso utonilo več kot 360 ljudi. Misiji Mare Nostrum so sledile misije EU, ki pa so vse manj 
osredotočene na reševanje in v vse večji meri temeljijo na nadzoru ter preprečevanju prihodov ljudi v 
Evropo. 
Julija so agencije OZN pozvale EU, naj zagotovi izpustitev in varno preselitev iz libijskih taborišč vseh 
migrantk in beguncev, ki naj bi jih bilo okoli 6000. Selitve so se dejansko začele že spomladi - najprej so ljudi 
pošiljali v Niger, kjer so EU in njene članice prisotne že leta, prejšnji teden pa so ljudi začeli seliti še v 
Ruando, dokumenti EU iz leta 2017 omenjajo kot možno destinacijo tudi Burkino Faso. Prvotne informacije, 
da preselitve v celoti financira EU, so bile umaknjene, a ne izrecno zanikane. Institucije EU so lani sicer 
opozorile na skrb vzbujajoče stanje v Ruandi, ko gre za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. V Nigru, ki 
ga EU opisuje za enega svojih glavnih partnerjev, je situacija še bolj negotova: veča se število beguncev in 
notranje razseljenih ljudi zaradi napadov milic, predvsem v obmejnih regijah, raste pa tudi možnost lakote. 
Evropska unija naj bi Nigru med letoma 2014 in 2020 namenila okoli 1,5 milijarde evrov. 



 
Slika: Po podatkih Eurostata je bilo lani v Sloveniji mladoletnikov brez spremstva 70 odstotkov vseh 
mladoletnih prosilcev za azil, kar je bil daleč največji delež v EU, pri čemer naša država še vedno nima 
stalnega sistema in dolgoročnega načrta za njihovo primerno nastanitev, ki bi v prvi vrsti zagotavljala 
korist otrok. Foto: Epa 
 
Delovanje zunaj prava 
Položaj Frontexa, katerega sredstva so v zadnjih letih skokovito rasla, se bo v naslednjih letih še krepil. 
Agencija naj bi pridobila tudi 10 tisoč lastnih policistov za varovanje zunanjih meja EU. Policisti, ki zdaj 
sodelujejo v misijah Frontexa, so zaposleni in pod jurisdikcijo nacionalnih držav. Zato Frontex trdi, da ni 
odgovoren za morebitne kršitve človekovih pravic. "To se včasih napačno interpretira, da Frontex zanika, da 
bi prišlo do kršitev človekovih pravic," pojasni Melanie Fink, postdoktorska raziskovalka na univerzi v 
Leidnu, v telefonskem pogovoru. Lani je izšla njena knjiga Frontex in človekove pravice (Frontex and Human 
Rights). V njej se ukvarja z odgovornostjo za kršitve človekovih pravic, kar naj bi se dogajalo med misijami 
Frontexa v okviru sedanjega pravnega sistema EU. Opozori, da je trditev Frontexa, da ne nosi nobene 
odgovornosti, pravno napačna. "Frontexu pravo EU o temeljnih pravicah nalaga pozitivno obveznost - če ve 
za kršitve temeljnih pravic in ima možnost, da jih prepreči, mora to narediti," pojasni. In da to ni edina 
dolžnost: "Ustanovni akti Frontexa pa govorijo o nadzorni dolžnosti - Frontex mora med misijami, ki jih 
organizira, zagotoviti, da članice spoštujejo temeljne pravice EU." Če Frontex ve za kršitve, mora uporabiti 
sredstva, ki jih ima na voljo, da kršitve prepreči - ali umakne financiranje ali opozori izvrševalce ravnanj. 
Težava nastopi, če Frontex teh obveznosti ne izpolni. "Če pogledamo, katera pravna sredstva so na voljo 
žrtvam kršitev temeljnih pravic, vidimo, da imamo velikanski problem," pojasni pravnica iz Avstrije. 
Nacionalna sodišča nimajo pristojnosti nad Frontexom, pred Sodiščem EU pa lahko posameznik sproži zgolj 
tožbo za razveljavitev akta ali odškodninski zahtevek, ki pa po besedah evropske pravnice ni zamišljen za 
primere kršitev temeljnih človekovih pravic, četudi se ji zdi, da bi ga morali preizkusiti, ali lahko ponudi 
učinkovito pravno zaščito. Ker EU ni podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah Sveta Evrope, 
žrtev ne more vložiti tožbe niti na Evropsko sodišče za človekove pravice. "Obstaja manko možnosti, da bi 
posameznik zahteval odgovornost Frontexa pred sodiščem," opiše. In da gre za situacijo, ki ne zadeva le 
agencije EU za varovanje mej, ampak tudi drugih EU-institucij. Policisti, ki sodelujejo na misijah Frontexa, so 
dolžni poročati o primerih kršitev, a Frontex je zanikal, da bi taka poročila obstajala, kot tudi lastno 
vpletenost v kršitve človekovih pravic. Dolžnost Frontexa, da ne sodeluje na teritorijih držav, kjer obstaja 
glede na obstoječa poročila nevladnih in mednarodnih organizacij verjetnost, da bo že s sodelovanjem v 
posamezni državi sodeloval pri kršitvah človekovih pravic, še ni bila jasno vzpostavljena. "Ta predpostavka 
vedenja, ki vzpostavi odgovornost institucij, izhaja iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove 
pravice," pojasni Melanie Fink. Sodišče je v sodbi Hirsi Jamaa proti Italiji razsodilo, da so poročila 
mednarodnih organizacij jasno kazala na sistematičnost kršitev človekovih pravic, za katere se je zato lahko 
domnevalo, da oblasti zanje vedo ali bi morale vedeti ter to upoštevati pri svojih odločitvah. Z neposredno 
zaposlitvijo 10 tisoč policistov Frontexa, doda Melanie Fink, bo odgovornost Frontexa, da ve za kršitve in jih 
prepreči, še očitnejša. Vsaj na papirju. "Individualna odgovornost posameznih policistov je pomembna, a 
pogostokrat zgolj tej ne uspe presoditi o politikah in sistemu, ki kršitve omogočijo ali celo povzročijo. 
Prednost tega, da zahtevamo odgovornost institucij oblasti, je, da se tako lažje dosežejo institucionalne 
spremembe v ravnanju oblasti." 
Na terenu vidiš, da je pravo pogostokrat narejeno in vzpostavljeno na način, da ovira in izključuje 
neželene družbene skupine 
Rasizem in ni prostora za revne 
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Na manko učinkovitih pravnih sredstev v primerih kršitev človekovih pravic v azilnih postopkih na meji, ko je 
žrtev begunec ali migrantka, je že pred časom opozoril dr. Samo Bardutzky, ki je na ljubljanski pravni 
fakulteti koordinator projekta Pravna svetovalnica za begunce in tujce ter modula Jeana Monneta Pravo 
migracij in begunsko pravo v Evropi. "Omogočiti dostop do pravne zaščite in sodnega varstva ljudem, ki so 
neposredne žrtve kršitev, je velik izziv," se strinja študentska koordinatorica Pravne svetovalnice za begunce 
in tujce Ana Samobor. "Odločitev iti v tožbo, povedati, kaj se je zgodilo, vztrajati skozi ves postopek ... nič 
od tega ni lahko," opisuje magistrska študentka. "Žrtve so ljudje, ki so že tako v stiski. Mnogi na poti izgubijo 
zaupanje v prav vse evropske institucije in ideale, ki naj bi nekaj pomenili. Zato si ni težko predstavljati, da 
mnogi, ko končno dosežejo Evropo, ne zaupajo več nikomur in ničemur." Pravna klinika, pojasni, je 
pomembna priložnost za poglobitev in razširitev teoretičnega znanja, hkrati pa tudi za prizemljitev in 
pridobitev praktičnih izkušenj onkraj golih zakonskih določb. Na seminarjih študentje poslušajo predavatelje 
iz prakse - od nevladnih organizacij in policije do upravnega sodišča in notranjega ministrstva. "Zajeti želimo 
vse vidike. Temu sledi praktični del, vsaj 80 ur prakse pri mentorjih," pove Ana Samobor. Doda, da je 
pomembno, da obstajajo skupine raziskovalcev in študentov, ki opozarjajo na nepravilnosti in kršitve 
človekovih pravic. "Vsi sodni postopki, ki se sprožijo, so pomemben korak naprej," je prepričana. In da šteje 
vztrajanje pri prizadevanjih za bolj human sistem, ki bo spoštoval pravice vsakega in vseh. "Sodišča 
opravljajo svoje delo. Sistem zataji pri politikih in vladi. Čas je, da se preneha izkoriščati migracije za poceni 
pridobivanje volilnih točk," je prepričana, saj bi razmisleki o migracijah morali temeljiti na zavedanju, da gre 
za ljudi. 
 

 
Slika: Med ljudmi, ki jim uspe doseči severno obalo Sredozemlja, je 46,3 odstotka žensk in otrok. Skoraj 
četrtino vseh prošenj za mednarodno zaščito v EU so lani vložili otroci, stari manj kot 13 let. Desetina 
mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito je prišla v Evropo brez spremstva odrasle osebe. Foto: 
Reuters 
 
Tudi raziskovalka kolektiva Info Kolpa in magistrska študentka prava Iza Thaler opiše sodelovanje pri Pravni 
svetovalnici za begunce in tujce kot dragoceno študijsko izkušnjo s prepletom širokega teoretičnega znanja 
s primeri iz prakse. Junija, ko je bila v Portorožu mednarodna konferenca Združenja za mednarodno pravo, 
ki jo je prvič organizirala slovenska podružnica pod vodstvom prof. Vasilke Sancin, se je tam predstavilo tudi 
poročilo o nezakonitih vračanjih ljudi iz Slovenije na Hrvaško. Pri pripravi poročila je sodelovala tudi Iza 
Thaler. Poudari pomen pravnega znanja, ki vidi, da na terenu pogostokrat umanjka. "Pravo ponuja nekatere 
možnosti in nujno je, da se uporabijo," opisuje osuplost mednarodnih strokovnjakov azilnega prava, ko so 
izvedeli za situacijo na Balkanu in prakse varovanja schengenskih mej. Te podobno kot v Sredozemlju 
temeljijo na ideji, da je treba ustvariti učinek "odvračanja". "Vsi ti mednarodni pravni strokovnjaki so nas 
spraševali, zakaj ne vložimo tožb. Zakaj ne uporabimo pravnih sredstev. Pojasnjevali smo jim, da bi, a je 
zapleteno. Hkrati se nam je zdelo, da za kaj takega nimamo kapacitet. A vsi ti odzivi in vprašanja so bili 
velika vzpodbuda," opiše naloge, ki ostajajo. "Težava je trajanje postopkov, ko ne smeš izgubiti stika s svojo 
stranko, saj drugače sodišče opusti primer," našteva ovire. "V resnici je relevantno vprašanje, zakaj bi kdo 
hotel spreminjati azilno politiko Evrope na svojih plečih." Zato, pravi, jo je ideja o vlogi zoper voditelje EU 
pred Mednarodnim kazenskim sodiščem prijetno presenetila. "Mednarodno pravo ponuja redke, a vendar 
določene mehanizme za uveljavljanje pravne odgovornosti. Nanje pogosto pozabimo, ker razmišljamo bolj 
o individualnih primerih, ki so pogoj za sodno presojo pred nacionalnimi ali evropskimi sodišči," pojasni, a 
da trenutno težko verjame v načelo pravne države v Evropi. "Med študijem prava o tem veliko slišiš, na tem 
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tako rekoč vse temelji in tudi politiki se na to radi sklicujejo v zelo različnih okoliščinah. A na terenu, v 
resničnih situacijah, vidiš, da je pravo pogostokrat narejeno in vzpostavljeno na način, da ovira in izključuje 
neželene družbene skupine," pojasni in opozori na brezpravnost oseb, katerih prošnja za azil ni slišana ter 
so vrnjeni v okolje, kjer jim grozita mučenje in tudi smrt. "To, da je v teh primerih tako težko vložiti pravno 
sredstvo, ni naključje. Gre za ljudi, ki nimajo pravih dokumentov," našteje sita izključevanja. Biti človek s 
pravicami do preživetja in dostojnega življenja, ki se spoštujejo, je v sedanjem sistemu pogojeno - vsaj s 
premoženjem in pravimi dokumenti. 

• Sebastian Kurz pred sestavljanjem svoje druge vlade. S kom? STA, VČ. Večer, Maribor, 07.10.2019 
https://www.vecer.com/sebastian-kurz-pred-sestavljanjem-svoje-druge-vlade-s-kom-10074255  
 

 
Slika: Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je Sebastianu Kurzu dal mandat, da sestavi novo 
vlado. Foto: EPA  
 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je vodji ljudske stranke (ÖVP) Sebastianu Kurzu danes 
podelil mandat za sestavo nove avstrijske vlade. Kot je pojasnil Van der Bellen, je po pogovorih z vodji 
strank v minulih dneh dobil občutek, da bo ÖVP lahko sestavila novo vlado, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
Kurz bo zdaj imel koalicijske pogovore s predsedniki ostalih parlamentarnih strank. Kot navaja APA, vodja 
ÖVP lahko oblikuje tri različne koalicije iz dveh strank, ki bi v parlamentu imele trdno večino. Njegova 
stranka se lahko poveže bodisi s socialdemokrati (SPÖ), Zelenimi ali znova s svobodnjaki (FPÖ). Neos pa je 
lahko kvečjemu tretja koalicijska stranka. 
33-letni Kurz je danes že drugič prejel mandat za sestavo vlade. Avstrijski kancler je bil že med decembrom 
2017 in majem letos, ko je njegovo vlado odnesla tako imenovana afera Ibiza z vpletenimi svobodnjaki. Že 
pred dnevi je napovedal, da se bo o oblikovanju koalicije pogovoril z vsemi strankami, a se pojavljajo 
ugibanja, da bo najverjetneje sodeloval z Zelenimi. 
Na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra je ÖVP osvojila 37,5 odstotka glasov, Zeleni pa so s 
13,8-odstotno podporo ponovno vstopili v parlament. Največji poraz so utrpeli socialdemokrati (SPÖ) in 
svobodnjaki (FPÖ). SPÖ je podprlo 21,2 odstotka volivcev, FPÖ pa 16,2 odstotka. Pred dvema letoma je SPÖ 
dobila okoli 27 odstotkov glasov, FPÖ pa okoli 26 odstotkov. Vstop v parlament je uspel še liberalni stranki 
Neos z 8,1 odstotka glasov.  

• V Sredozemskem morju utonilo kar trinajst žensk, med njimi tudi nosečnice. STA, VČ, M.R. Večer, 
Maribor, 07.10.2019 

https://www.vecer.com/dve-zenski-umrli-v-prevrnjenem-colnu-pred-lampeduso-10074087 
 
Pred obalo italijanskega otoka Lampedusa se je v noči na danes prevrnil čoln z migranti. Po zadnjih podatkih 
je umrlo 13 žensk, med njimi nekaj nosečnic. 22 ljudi, med njimi otroke, so rešili. Več migrantov, vključno z 
osmimi otroki, pogrešajo in jih iščejo s helikopterji. 
Italijanska obalna straža je smrtne žrtve in preživele prepeljala na Lampeduso. Čoln z migranti, na katerem 
je bilo več kot 50 ljudi, se je po prvih navedbah prevrnil, ko so se migranti poskušali vkrcati s čolna na ladjo 
italijanske obalne straže in so se zaradi tega nagnetli na eno stran. V času nesreče je bilo poleg tega na 
območju slabo vreme z visokimi valovi. 
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Slika: V Sredozemskem morju utonilo kar trinajst žensk, med njimi tudi nosečnice.EPA 
 
Tožilec Agrigenta Salvatore Vella je povedal, da nihče na čolnu ni imel reševalnih pasov, če pa bi jih imeli, bi 
vse rešili. Po njegovih besedah so rešili 13 moških in devet žensk. 
 
Tiskovni predstavnik Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Flavio Di Giacomo je sporočil, da so se 
migranti na pot odpravili iz Libije, na čolnu, ki se je prevrnil, pa so bili migranti iz Tunizije in zahodne Afrike. 
 
Reševalna ladja Open Arms je medtem v Sredozemskem morju z lesenega čolna rešila še 40 ljudi. Med 
rešenimi sta tudi dva otroka, je na Twitterju zapisala španska človekoljubna organizacija Proactiva Open 
Arms. 

• Zmaga opozicije kot upanje za Kosovo. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 07.10.2019 
https://www.vecer.com/zmaga-opozicije-kot-upanje-na-kosovo-10074480  
Najverjetnejši mandatar Albin Kurti obljublja politiko, ki bo služila ljudem, v odnosu s Srbijo pa napoveduje 
pogovor dveh enakovrednih držav. 
Nesporna zmagovalka nedeljskih četrtih predčasnih parlamentarnih volitev na Kosovu je opozicija. Ali bo to 
gibanje Samoopredelitev Albina Kurtija, ki se je sicer že razglasil za zmagovalca, ali pa bo to Demokratska 
liga Kosova (LDK) Ise Mustafe, bo znano konec tedna, ko bo državna volilna komisija razglasila uradne 
rezultate. Neuradni za zdaj kažejo minimalno, 0,8-odstotno prednost Samoopredelitve, poznavalci razmer 
pa napovedujejo, da naj bi se ta prednost še nekoliko -povečala v prid Kurtiju, potem ko bodo prešteli 
glasove iz tujine. Na tokratnih predčasnih volitvah je interes, da volijo, izkazalo rekordnih 40.000 Kosovcev, 
ki živijo v diaspori. 
Tako kot je gotovo, da bo oblast prevzela opozicija, je zanesljivo tudi, da se dosedanjemu premierju 
Ramushu Haradinaju, ki je poleti odstopil, potem ko je dobil povabilo na zaslišanje v Haag, pokerska igra ni 
izšla. Njegova stranka Zavezništvo za prihodnost (AAK) je prejela le enajst odstotkov in je tako kot 
Demokratska stranka Kosova (PDK) Kadrija Veselija, stranka Nisma Fatmirja Limaja in Zavezništvo za novo 
Kosovo Behgjeta Pacollija morala sestopiti z oblasti, ki je to mlado državo preko korupcije, nepotizma in 
kriminala ugrabila in tako rekoč spravila na kolena.Tudi zato je Kurti, predsednik nacionalističnega gibanja, 
ki si je skoraj dve desetletji prizadeval, da bi prišel na oblast, v svojem prvem pozdravnem govoru, v 
katerem je napovedal takojšnje pogovore o oblikovanju vlade z LDK, dejal, da si bo prizadeval za vlado, "ki 
bo služila ljudem, tako da bo Kosovo postalo država razvoja, napredka in prava, ne pa, kot velja zdaj, ko je 
to država brezposelnosti, neperspektivnosti in brezpravnosti". Tudi LDK-jeva kandidatka za premierko Vjosa 
Osmani se je po poročanju agencije Beta zahvalila volivcem, ki da so z veliko zrelosti prispevali k slovesu 
tistih strank od oblasti, ki so slabo upravljale državo. Samo v zadnjih petih letih je Kosovo v iskanju lepše 
prihodnosti zapustilo okoli 170.000 ljudi. 
Na Portugalskem nič novega 
Volili so tudi na Portugalskem, a se razmerja sil niso spremenila. Slavili so socialisti premierja Antonia Coste, 
ki bodo vladali tudi naprej, verjetno ob podpori komunistov in Levega bloka.  
Politični analitiki so si bolj ali manj edini v tem, da se z zmago omenjenih opozicijskih strank nakazuje novo 
upanje za Kosovo, saj se z oblasti poslavljajo ljudje, ki so ga v napačni smeri peljali skoraj dvajset let, poleg 
tega jih je bila večina nekdanjih poveljnikov Osvobodilne vojske Kosova in so se morali tudi zagovarjati 
zaradi zločinov, ki naj bi jih bili zagrešili v vojni nad srbskimi civilisti. Tako kot Kurti tudi Osmanijeva še nima 
izkušenj z vodenjem državne politike, zato se bosta na tem mestu še morala izkazati. Kurti, ki je v predvolilni 
kampanji nekoliko ublažil retoriko - pred tem se je zavzemal za veliko Albanijo, je v zmagovalnem nagovoru 
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dejal, da sta Kosovo in Albanija dve državi in tako bo ostalo tudi v bližnji prihodnosti. O odnosih s Srbijo pa 
je dejal, da bo v prihodnosti to pogovor dveh enakopravnih držav in ne kot doslej, ko je Kosovo bilo le 
stranka v pogovoru. Ob tem je napovedal tudi ukinitev stoodstotnih taks na uvoz blaga iz Srbije, ki jih je 
uvedel Haradinaj. Srbski predsednik Aleksander Vučić ob Kurtijevi zmagi ni kazal veselja, je pa kljub temu 
napovedal, da bo, če bo postal premier, sedel z njim za skupno mizo. Med srbskimi volivci na severu Kosova 
je vseh deset poslanskih mest osvojila Srbska lista, ki je sicer v tesni navezi z Vučićevo Srbsko napredno 
stranko, in ji v kosovski vladi pripada eno ministrsko mesto. 

• Hrvaška televizija s srbsko zastavo razjezila kosovske Albance. M.R. Večer, Maribor, 07.10.2019 
https://www.vecer.com/hrvaska-televizija-s-srbsko-zastavo-razjezila-kosovske-albance-10074603  
 

 
Slika: Na hrvaškem odmeva manjši škandal, povezan z volitvami na Kosovu. Foto: EPA  
 
Poročanje o včerajšnjih volitvah na Kosovu so na hrvaški nacionalni televiziji pospremili s Srbsko zastavo, ki 
je bila prikazana za televizijsko voditeljico. To je močno razjezilo predstavnike Albancev na Hrvaškem, zaradi 
česar sta se predstavnica albanske manjšine v hrvaškem parlamentu Ermina Lekaj Prljaskaj in kosovski 
veleposlanik v Zagrebu Gezim Kasapolli sestala z vodstom HRT-ja. Prisoten je bil tudi glavni direktor HRT-ja 
Kazimir Bačić. 
Albanska prestavnica v saboru je po sestanku na facebooku zapisala, da sta zahtevala javno opravičilo 
državne televizije, hkrati pa tudi disciplinski postopek proti trojici, ki naj bi bila odgovorna za napako. Poleg 
tega naj bi oba albanska sogovornika v goste povabili v informativni program, hkrati pa naj bi nacionalna 
televizija morala pripraviti dokumentarno oddajo, ki naj bi jo posneli na Kosovu. 
"Zahtevala sva tudi, da bo nepsoreden vir informacij o položaju na Kosovu izključno RTK - kosovska 
televizije," je zapisala in pojasnila, da imata obe televizijski hiši sklenjen dogovor o sodelovanju, ki pa da "ga 
v praksi ni dovolj in da ravno zaradi tega prihaja do takih napak." 
Spletni portal Index je novico o tem pospremil s komentarjem, da je škandalozno, če je bilo na sestanku res 
dogovorjeno to, da bo za državno televizijo edini vir informacij o dogajanju na Kosovu res RTK, kot to trdi 
albanska predstavnica. 

• Poklukar v Luxembourgu: Slovenija zadržana do malteškega dogovora o migrantih. STA, M.R. 
Večer, Maribor, 08.10.2019 

https://www.vecer.com/poklukar-v-luxembourgu-slovenija-zadrzana-do-malteskega-dogovora-o-
migrantih-10074948  
 

 
Slika: Notranji minister Boštjan Poklukar. Foto: Robert Balen  
 
Slovenija je zadržana do malteškega dogovora štirih članic EU o začasnem mehanizmu za premeščanje 
migrantov, rešenih v Sredozemlju, je danes v Luksemburgu poudaril notranji minister Boštjan Poklukar. Tudi 
sicer po neuradnih informacijah v razpravi ni bilo zaznati pretiranega navdušenja nad rešitvijo četverice. 
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Slovenski minister Boštjan Poklukar je kolegom na kratko predstavil razmere v Sloveniji: številke se 
povečujejo, beležijo že okoli 12.000 nezakonitih prehodov meje, pri čemer večino migrantov policija vrača 
na Hrvaško, in približno 3000 prošenj za mednarodno zaščito. 
Pri tem sicer izpostavlja, da Slovenija razmere na zunanji schengenski meji obvladuje z različnimi ukrepi in 
da ni razloga za skrb, je pa zaradi teh razmer zadržana do malteškega dogovora. 
Slovenija ima svojo zahodnobalkansko migracijsko pot. Dokler je dejavna ta pot in dokler se sooča s tako 
velikimi številkami, so zmogljivosti na voljo za prosilce za azil na hrvaško-slovenski meji, je pojasnil Poklukar. 
O siceršnji podpori malteškemu dogovoru med članicami unije je slovenski minister dejal le, da nima 
podatka o tem, katera država podpira začasni mehanizem. Dodal je zgolj še, da so bile zadržane tudi 
nekatere druge države. 
Nemčija, Francija, Italija in Malta so septembra na Malti ob navzočnosti finskega predsedstva po več 
mesecih pogajanj dosegle dogovor o začasnem solidarnostnem mehanizmu, ki naj bi zagotovil 
dostojanstveno izkrcanje migrantov, rešenih v Sredozemlju. 
Ta pilotni projekt, ki naj bi trajal najmanj šest mesecev z možnostjo podaljšanja, predvideva premestitev 
prosilcev za azil v štirih tednih. Upravičenost za azil naj bi se preverjala po njihovi premestitvi. Pri izkrcanju 
naj bi opravili zgolj preverjanje na prvi pogled (prima facie). 
Četverica poskuša danes zbrati čim več podpore med preostalimi članicami, pri čemer se po neuradnih 
informacijah pričakuje zlasti finančna sredstva ter tehnično in operativno pomoč. 
Ta začasni dogovor je pomemben kot most do azilne reforme, ki je zaradi nesoglasij glede obveznih 
begunskih kvot že dolgo v slepi ulici, saj višegrajska četverica obveznim kvotam odločno nasprotuje. 
Pomemben je tudi za vrnitev k normalnemu delovanju schengna, torej odpravi nadzora na notranjih mejah. 
Poklukar je sicer glede povezovanja rešitve za obravnavo migrantov s schengnom dejal le, da se o schengnu 
danes na zasedanju niso pogovarjali. 
Notranji ministri so se sicer seznanili tudi z razmerami na drugih migracijskih poteh. Ciper, Bolgarija in Grčija 
so predstavili svojo pobudo o vzhodnosredozemski poti, ki je tudi najbolj dejavna. 
Zato je treba po Poklukarjevih besedah na ravni EU vsa prizadevanja usmeriti v stabilizacijo razmer v Turčiji. 
Migracijski dogovor EU in Turčije je treba ohranjati in izvajati, je izpostavil slovenski minister. 

• O kulturi, zgodovini in politiki v sosedskem dialogu Slovenije in Avstrije. Boris Jaušovec. Večer, 
Maribor, 09.10.2019 

https://www.vecer.com/o-kulturi-zgodovini-in-politiki-v-sosedskem-dialogu-slovenije-in-avstrije-
10074882  
 
Nocoj se s hkratnima jazzovskima koncertoma v Ljubljani in na Dunaju začne več kot sto različnih prireditev 
v obeh državah, ki naj bi pripomogle k boljšemu spoznavanju srednjeevropskih sosedov 
Nocoj bo v Ljubljani in na Dunaju hkratni otvoritveni koncert ob začetku tako imenovanega Leta sosedskega 
dialoga med Slovenijo in Avstrijo. Ob 19. uri v ljubljanski Festivalni dvorani nastopi Jazz trio Wolfganga 
Seliga s posebnima gostoma Nino Strnad in Jakom Kopačem. Ob isti uri se na Dunaju v dvorani Reaktor 
začne koncert slovenskega kvarteta saksofonov Ensemble 4Saxes z avstrijskima gostoma Gabrijelom 
Lipušem in Benjaminom Ziervoglom. 
Skupni kulturni prostor 
Kot sporočajo iz slovenskega veleposlaništva na Dunaju in avstrijske ambasade v Ljubljani, "si Slovenija in 
Avstrija že stoletja delita skupni kulturni prostor. Geografska bližina in skupna zgodovina sta tako spletli 
številne politične, znanstvene, kulturne in osebne povezave, vrhunski dosežki velikih osebnosti obeh 
narodov so na področju kulture, umetnosti, znanosti vzajemno pustili pečat, ki ga zaznavamo še danes." V 
Letu sosedskega dialoga, napovedujejo, bodo v ospredju povezave v umetnosti in kulturi, v pokrajini in 
prostoru, skupna kulturna in naravna dediščina, boljše razumevanje in spoznavanje drug drugega. 
Najprimernejše sredstvo za dosego teh ciljev se prirediteljem, obema kulturnima inštitutoma, Slovenskemu 
kulturno-informacijskemu centru Skica na Dunaju in Avstrijskemu kulturnemu forumu v Ljubljani, skupaj z 
veleposlaništvoma ter zunanjima ministrstvoma zdi kultura. Skica bo slovenski del programa podprla s 85 
tisoč evri, ki jih letno dobi od kulturnega ministrstva. 
Do jeseni prihodnje leto bodo tako ponudili številne koncerte, razstave, filmske in video projekcije, plesne 
predstave, literarne dogodke, predavanja, konference in delavnice. Okoli 60 teh prireditev bo v Avstriji, 
nekaj manj v Sloveniji. Sem šteje tudi sobotno praznovanje 50. obletnice odprtja Mostu prijateljstva med 

https://www.vecer.com/o-kulturi-zgodovini-in-politiki-v-sosedskem-dialogu-slovenije-in-avstrije-10074882
https://www.vecer.com/o-kulturi-zgodovini-in-politiki-v-sosedskem-dialogu-slovenije-in-avstrije-10074882


Gornjo Radgono in avstrijsko Radgono, kamor ob 10. uri prideta slovenski zunanji minister Miro Cerar in 
štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer. 
Spodbuda ministrov 
Sicer pa se je Miro Cerar o "tematskem Letu sosedskega dialoga o odprtih bilateralnih zadevah, kakršna so 
manjšinska vprašanja ali pa lipicanci", kot je to povzela tedanja avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl, 
dogovoril lani novembra med delovnim obiskom Dunaja. Tako sosedski dialog ne bo potekal zgolj na 
kulturnem nivoju, pač pa naj bi se loteval tudi kočljivih tem, tudi krvave zgodovine in sedanjih političnih 
razhajanj, pa naj gre za podaljševanje avstrijskega mejnega nadzora na meji s Slovenijo ali morda za 
slovenske načrte o izgradnji drugega bloka nuklearke. 
Na sestankih politikov bo med drugim v ospredju odnos do manjšin, Slovencev na avstrijskem Koroškem in 
Štajerskem, ki še vedno čakajo na povišanje finančnih podpor, ki ostajajo z avstrijske strani enake že četrt 
stoletja, pa o podpori nemško govoreči skupnosti v Sloveniji. Med žgočimi vprašanji je stoletnica koroškega 
plebiscita prihodnje leto. O vsem tem naj bi se pogovarjali tudi zgodovinarji in znani pisatelji, kot sta Drago 
Jančar in Martin Pollack, ter tako razbijali stereotipe. Lipicance naj bi državi skupaj zaščitili kot del 
Unescove kulturne dediščine. Omenimo za konec še eno večjih prireditev. V Pokrajinskem muzeju Celje in 
hkrati v dunajskem etnološkem muzeju Weltmuseum kanijo junija odpreti razstavo o svetovni popotnici 
Almi Karlin. 

• Likovniki treh držav o manjšinah in okolju. Urška Polanc. Večer, Maribor, 09.10.2019 
https://www.vecer.com/likovniki-treh-drzav-o-manjsinah-in-okolju-10074960  
Razstava Podobe pokrajine združila umetnike in ustanove iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. Trenutno jo 
gostijo v KGLU v Slovenj Gradcu, na ogled bo do 8. decembra 
Specifični, a hkrati univerzalni usodi Lužiških Srbov in slovenske manjšine v Avstriji sta izhodišče projekta, 
mednarodne razstave Podobe pokrajine, ki so jo v četrtek odprli v Koroški galeriji likovnih umetnosti 
(KGLU) v Slovenj Gradcu. Avtorji, med njimi so štirje slovenski, štirje avstrijski in štirje nemški, opozarjajo 
tudi na pomen in ohranjanje jezika v smislu identitete. 
 
Skupina Irwin tako denimo predstavlja fotografiji trga v Celovcu, glavnega mesta avstrijske Koroške in 
zgodovinskega področja s slovensko in nemško govorečim prebivalstvom, ki sta skoraj identični, le da so na 
eni originalni napisi v nemščini na trgovinah in lokalih zamenjani s slovenskimi. S takšnim minimalnim 
posegom, ki je na prvi pogled neopazen, želijo gledalca spodbuditi, da razmisli o kompleksni preteklosti in 
sedanjosti območja in tudi o možnosti obstoja neke druge realnosti in zgodovine. 
Projekt so začeli na pobudo Karla Vouka, zamejskega Slovenca iz avstrijske Koroške. Slikar in arhitekt, ki je 
usodo Lužiških Srbov s severovzhoda Nemčije prek družinskih prijateljev spoznal že v otroštvu, je med 
drugim poudaril, da želijo predvsem opozoriti na ogrožene narode, jezike, ki se morajo med sabo povezati. 
Kultura izmenjave je temelj, poudarja in pozdravlja skupne kulturne projekte narodov. Razstavo Podobe 
pokrajine je že gostil Serbski muzej v nemškem mestu Bautzen, po KGLU bo od januarja na ogled še v 
Celovcu, nato se bo vrnila v Nemčijo. 
Lužiški Srbi in nižinski urhi 
Razstava posega tudi v veliko bolj univerzalne teme, nam je pojasnila Andreja Hribernik, direktorica KGLU: 
"Skozi razstavo se vijejo tri zgodbe. Prva je povezana z vprašanjem ekologije - uničevanjem pokrajine, 
narave zaradi ekonomske eksploatacije, kapitala. Druga tema problematizira vpis človekove aktivnosti v 
naravo - s postavljanjem meja, razmejitev ... V tretji pa narava in pokrajina, ki nas obdajata, predstavljata 
matrico za naše projekcije, za našo intimno in notranje doživljanje." 
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Slika: Razstava Podobe pokrajine združila umetnike in ustanove iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. 
Trenutno jo gostijo v KGLU v Slovenj Gradcu, na ogled bo do 8. decembra. Koroška galerija likovnih 
umetnosti, Slovenj Gradec. Foto: Urška Polanc 
 
Ogrožene živali so očitno zaščitene bolj od ogroženih narodov 
 
Onesnaževanju in čezmerni eksploataciji naravnih virov se v svojih delih posvečajo predvsem štirje umetniki 
iz Nemčije, ki obravnavajo lužiško pokrajino. Območje Lužice je namreč bogato z rjavim premogom, dnevni 
kopi pa ne puščajo samo dolgotrajnih sledi na pokrajini, ki ostane nerodovitna več desetletij, ampak tudi na 
kulturi manjšine, ki, že tako ogrožena zaradi razseljevanja, vse bolj izgublja identiteto. 
 
Michael Kruscha je na poetičen način zajel grozilno silo tehnologije za kopanje premoga, podobno kot tudi 
Iris Brankatschk, ki je skozi klasično slikarsko tehniko estetiziral uničeno pokrajino. S temo izginjanja lužiških 
vasi se ukvarja tudi Vouk, ki na razstavi sodeluje z videom o ogroženi vrsti žab, nižinskih urhih, ki so jih 
zaradi degradacije habitata preselili v umetno narejeno jezero. To navezuje na usodo Lužiških Srbov, ki živijo 
pod močnimi asimilacijskimi pritiski nemško govorečega okolja in danes tudi pod vplivom degradacije 
bivalnega okolja zaradi premogovništva. "Zaščita narave velja več kot zaščita naroda. V primerjavi z 
današnjim ekološkim gibanjem vidim velik razkorak v dojemanju pravic manjšine nasproti pravicam, ki jih 
imajo zdaj konkretno ti nižinski urhi, ki so zame simbol za to ponesrečeno politiko," je dejal. 
Pokrajina in politika 
Slovenski umetniki so se ukvarjali z vpisom človeške aktivnosti v pokrajino zaradi političnih okoliščin (meje, 
taborišča, kampi, begunske poti ...). Nika Autor tako sooča estetske podobe Kolpe s statistiko utopljenih 
beguncev, ki so poskušali prestopiti mejo. Žica pa predstavlja simbol, s katerim so tako v preteklosti kot 
danes izvajali politično moč. 
 

 
Slika: Razstava Podobe pokrajine združila umetnike in ustanove iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. 
Trenutno jo gostijo v KGLU v Slovenj Gradcu, na ogled bo do 8. decembra. Koroška galerija likovnih 
umetnosti, Slovenj Gradec. Foto: Urška Polanc  
 
Jošt Franko skozi metaforično podobo priča o tem, kako človeštvo ne sme pasti čez rob, in posredno 
obravnava zgodbe ljudi s socialnega roba, ki še danes, po več kot 20 letih, živijo v nekdanjih kriznih centrih, 
nastalih med jugoslovansko vojno. Na razstavi sodeluje še slovenski umetnik Marko Peljhan. 
 

https://static.vecer.com/images/slike/2019/10/09/6904743.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2019/10/09/6904741.jpg


 
Slika: Razstava Podobe pokrajine združila umetnike in ustanove iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. 
Trenutno jo gostijo v KGLU v Slovenj Gradcu, na ogled bo do 8. decembra. Koroška galerija likovnih 
umetnosti, Slovenj Gradec. Foto: Urška Polanc 
 
Že omenjena skupina Irwin pa razmišlja o alternativni sedanjosti in kompleksnem pojmu države, ki je lahko 
v prihodnosti tudi postteritorialna in ne več vezana na konkretno ozemlje. Na idealiziranih turističnih 
plakatih bivše Jugoslavije, s katerimi so nekdaj vplivali na zavest posameznikov, so prav tako spremenili 
napise, in sicer so Jugoslavijo zamenjali z NSK - državo v času. 
 

 
Slika: Razstava Podobe pokrajine združila umetnike in ustanove iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. 
Trenutno jo gostijo v KGLU v Slovenj Gradcu, na ogled bo do 8. decembra. Koroška galerija likovnih 
umetnosti, Slovenj Gradec. Foto: Urška Polanc 
 
Projekt ima več podpornikov, del projekta so tudi partnerji, ki sodelujejo pri spremljajočih literarnih in 
glasbenih dogodkih, kot je bilo branje na evropski dan jezikov 26. septembra v ljubljanskem Cankarjevem 
domu ali kot bo koncert aprila prihodnje leto v Slovenj Gradcu pod okriljem Društva Hugo Wolf. 

• Dve Nobelovi za književnost, dve zveneči: Petru Handkeju in Olgi Tokarczuk. VČ. Večer, Maribor, 
10.10.2019 

https://www.vecer.com/dve-nobelovi-za-knjizevnost-petru-handkeju-in-olgi-tokarczuk-10075704 
 
Dobesedno v srcu Evrope je Švedska akademija, ki podeljuje Nobelove nagrade, našla nobelovca za 
književnost, oba sta na več načinov zelo znana Slovencem in povezana s temi kraji. Ena je poljska 
pisateljica Olga Tokarczuk (1962), drugi avstrijski literat in dramatik Peter Handke (1942, avstrijska 
Koroška), po materi tudi slovenskih korenin.  
Ker lani nobel za književnost ni bil podeljen, zaradi škandala v komisiji za odločanje, sta zdaj dva, Poljakinja 
za 2018, Handke z letnico 2019. 
Nobelovo nagrado poljska pesnica dobi za "narativno imaginacijo, ki z enciklopedično strastjo predstavlja 
prestopanje meja kot obliko življenja", piše v utemeljitvi. Olga Tokarczuk je bila leta 2013 nagrajena z 
vilenico, nagrado vsakoletnega slovenskega mednarodnega literarnega srečanja pri Sežani. Handke je 
nobelovec za "vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove 
izkušnje".  
Oba sta prevedena v slovenščino. 
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• Nobelovi nagradi čisto blizu nas, ena pa celo malo naša: Peter Handke in Olga Tokarczuk. Petra 
Vidali. Večer, Maribor, 10.10.2019 

https://www.vecer.com/nobelovi-nagradi-cisto-blizu-nas-ena-pa-celo-malo-nasa-peter-handke-in-olga-
tokarczuk-10075758 
 
Oba sta dobila nagrado Vilenica, oba imata v slovenščino prevedenih veliko del, in seveda najbolj bistveno: 
Peter Handke je tudi del slovenske kulture, če že ne slovenske literature 
Letošnja odločitev švedske akademije nas ni spravila v zadrego, oba avtorja v Sloveniji dobro poznamo. 
Gotovo pa bo evropocentričnost - če ne bi bil ravno Handke, ki je rekel, da je Srednja Evropa meteorološki 
pojem, bi rekli, da srednjeevropocentričnost - deležna kritik svetovne javnosti. 
Poljska pisateljica Olga Tokarczuk je bila nazadnje v Sloveniji letos kot gostja novogoriškega festivala Mesto 
knjige, predtem je bila v Sloveniji kot nagrajenka Vilenice, še prej pa je bila gostja prvega festivala Fabula. 
Beremo jo že od leta 2005, ko je pri Literi izšel njen roman Pravek in drugi časi, sledili so Dnevna hiša, nočna 
hiša, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih, Jakobove bukve in Beguni, za katere je dobila tudi nagrado Booker. 
Stara je 57 let, ampak že lep čas najbolj znana in priznana poljska pisateljica. Študirala je klinično psihologijo 
na Varšavski univerzi in delala kot psihoterapevtka, vodila je lastno založbo Ruta in delavnice kreativnega 
pisanja, predvsem pa pisala. Njeni romani in kratke zgodbe so dosegli redko čast, da so cenjeni tako pri 
kritikih kot pri bralcih. Tokarczukova pripoveduje sodobne mite, oprte na domačo in tujo realistično 
tradicijo. 
Pravek iz prvega prevedenega romana je mitična vas, arhetipsko vesolje v malem, kjer so skoncentrirane 
vse žalosti in radosti, ki jih pozna človeštvo. Tragika v romanu izhaja iz nemožnosti intersubjektivnega 
sporazumevanja. V romanu Pelji svoj plug čez kosti mrtvih pa vstopi v pripoved o ruralnem okolju celo 
komunikativni žanr kriminalke, okoljevarstvena sporočilnost pa je začinjena z dobro mero humorja. 
 
Olgi Tokarczuk so podelili nagrado za leto 2018, letošnja pa je pripadla Petru Handkeju, za "vpliven opus, ki 
z jezikovno domiselnostjo raziskuje periferijo in specifičnost človekove izkušnje". Kaj moramo in moremo v 
prvih trenutkih po razglasitvi povedati o njem? Da se je rodil leta 1942 v Grebinju na avstrijskem Koroškem 
in da je bila njegova mati, Marija Sivec, Slovenka. Ja, to je torej tudi prva Nobelova nagrada za literaturo za 
Slovenca, četudi ne za slovensko literaturo. Nazadnje se je k zgodbi o svoji družini vrnil v drami Še vedno 
vihar, ki so jo pred nekaj leti monumentalno uprizorili v ljubljanski Drami. Ustvarjalci uprizoritve ne bodo 
nikoli pozabili gostovanja v Pliberku, ko je z zgodbo dihal cel avditorij, pravijo. Vrnitev v ljubljansko Dramo je 
bila vrnitev po dolgem molku, ki je sledil Zimskemu popotovanju k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini 
oziroma Pravičnosti za Srbijo leta 1996, v katerem je Handke podprl velikosrbske težnje po ohranitvi nekoč 
skupnega za vsako ceno. Seveda pa Handke že od svojih začetkov ni junak in antijunak samo v tem 
prostoru, že prve drame (zlasti znamenito Zmerjanje občinstva iz leta 1996) so mu prinesle evropsko in 
svetovno slavo. Pozneje jo je razširil tudi s sodelovanjem z Wimom Wendersom, ki je po njegovem scenariju 
posnel Nebo nad Berlinom in še nekaj filmov. Ko je leta 2004 dobila Nobelovo nagrado za literaturo 
avstrijska pisateljica Elfriede Jelinek, je marsikdo rekel, da je narejena škoda, ker je torej ne bo dobil 
Handke. No, zdaj jo imata oba, in gotovo oba zasluženo. In če jo je dobil Handke, še ne pomeni, da je ne bo 
še kak slovenski avtor ali avtorica. 
 
Vestnik, Murska Sobota 

• Dvojezično šolstvo v Prekmurju razdvaja, sprožena druga presoja ustavnosti zakona. Ines Baler, 
Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, 5. 10. 2019  

V tiskani verziji Vestnika, Murska Sobota je bil članek objavljen dne 26.9.2019 
https://vestnik.si/clanek/aktualno/dvojezicno-solstvo-razdvaja-734237 
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Slika: Na narodnostno mešanem območju v Prekmurju deluje pet dvojezičnih osnovnih šol in ena srednja. 
Foto: Nataša Juhnov  
 
V 60 letih obstoja dvojezičnega šolstva v Prekmurju je sprožena druga presoja ustavnosti zakona. Mnenje 
pravnikov ne spreminja dejstva, da je dvojezično šolstvo tema, o kateri marsikdo ne želi govoriti javno. Z 
zdajšnjim modelom ni povsem zadovoljen nihče, vendar bolj manjšina kot večinski narod.  
Na narodnostno mešanem območju v Prekmurju deluje pet dvojezičnih osnovnih šol in ena srednja. Starši 
ob vpisu otroka izberejo, ali bo njegov materni jezik pri učenju slovenščina ali madžarščina. Jezika, ki ni 
njegov materni, se potem otrok uči kot tuji jezik, v obeh jezikih pa poteka pouk pri preostalih predmetih. 
Učenci imajo tudi možnost, da pri testih ali spraševanju odgovarjajo v svojem maternem jeziku.  
Dvojezičnost lepa na papirju  
»Pouk je pri večini predmetov potekal večino časa v slovenskem jeziku, razen seveda pri madžarščini, kjer je 
bilo ravno obratno,« nam je povedal nekdanji učenec lendavske osnovne šole Andrej Petek, poučevanje v 
obeh jezikih pa je po njegovem mnenju vplivalo na zbranost. »Nekateri s tem niso imeli težav, saj so tudi 
odraščali v družinah, v katerih so govorili oba jezika. Zame je bilo drugače. Jaz sem imel odpor do 
madžarskega jezika, prav tako starša nista znala madžarsko in mi nista mogla pomagati pri učenju,« 
pojasnjuje, zato pa bi si tudi sam želel drugačne ureditve šolstva. Prednosti dvojezičnega šolstva vidi v tem, 
da se učiš več jezikov, toda bolje bi bilo, če bi se učenci učili angleščino ali nemščino, ki imata večjo 
razsežnost uporabe kot slovenščina in madžarščina. 
 
Več pritiskov za učenje madžarskega jezika je zaznal v nižjih razredih, uporabi madžarskega jezika pa so 
prednost dajali učitelji, ki so odraščali na dvojezičnem območju. Spominja pa se tudi izkušnje, ki jo je imel 
ob vpisu v srednjo šolo. »Pri izbiri srednje šole so močno pritiskali s tem, da je gimnazija v Lendavi prav 
zaradi madžarščine mnogo boljša od gimnazije v Murski Soboti ali Ljutomeru. Je pa gimnazija v Lendavi 
takrat imela problem, ali bo gimnazijski oddelek sploh obstajal ali ne,« je povedal. Po vseh izkušnjah, ki jih 
je imel z dvojezičnim šolstvom, svojih otrok, če bi imel možnost izbire, ne bi vpisal v dvojezično šolo. 
Ruth Hrelja iz okolice Lendave je bila med osnovnošolskim izobraževanjem ena od redkih v razredu, katerih 
materni jezik je bila madžarščina. Po njenem mnenju ima dvojezično šolstvo več prednosti. »Slabosti pa sta 
predvsem teoretična dvojezičnost in tako rekoč dvojna obremenjenost učenca oziroma dijaka,« še pove. 
Kot je dodala, v osnovni šoli pritoževanja čez šolsko ureditev ni bilo veliko, več tega je zaznala v 
srednješolskem izobraževanju. Dvojezični pouk na primer pri matematiki, biologiji, fiziki se je bolj kot v 
praksi izvajal na papirju. »Nekateri učitelji oziroma profesorji madžarščine niso obvladali in so le na tablo 
napisali oziroma prepisali glavne naslove poglavij v madžarskem jeziku,« pove Hreljeva, ki je tudi študirala 
na Madžarskem. 
Jezikovna in družbena funkcija 
Ravnateljica Dvojezične osnovne šole (DOŠ) I Lendava Tatjana Sabo pravi, da ima dvojezično izobraževanje 
dve pomembni funkciji, jezikovno in družbeno. »Jezikovna vodi v ustvarjanje enakopravnih in enakovrednih 
jezikovnih stikov med posamezniki, medtem ko družbena funkcija pomeni ustvarjanje sožitja in tolerance. 
Naši učenci so deležni vzgoje in izobraževanja v dveh jezikih in o dveh kulturah, kar odločilno prispeva k 
temu, da bodo znali sprejeti različnost in v njej živeti v sožitju.« Življenje v sožitju, h kateremu da prispeva 
dvojezično šolstvo, poudarjajo tudi ravnateljice drugih osnovnih šol ter zavračajo idejo, da bi bilo dvojezično 
šolstvo na območju, kjer živi madžarska manjšina, urejeno podobno kot v primeru italijanske manjšine na 
Primorskem. Kljub podpori nekatere opozarjajo tudi na pomanjkljivosti oziroma slabosti. Milena Ivanuša z 
DOŠ Dobrovnik denimo omenja, da izdelava dvojezičnega gradiva za neposredni pouk zaostaja, pristojno 



ministrstvo dokumentov, ki so namenjeni učencem oziroma staršem, ne pošilja prevedenih, nujno pa bi 
bilo, da bi vsaj v nekem deležu za vse dvojezične šole zaposlili prevajalca. Ta bi prevajal dokumente, ki 
zaradi terminologije in pravne ter zakonske vzdržnosti potrebujejo strokovni pristop.  
 
Živeti mirno in v sožitju  
Sogovornik, ki pa ne želi biti imenovan, je bil desetletja neposredno vključen v izvajanje dvojezičnega 
šolstva, zato dobro pozna njegov razvoj. Poudaril je, da čeprav se zdi, da sistem dvojezičnega izobraževanja 
ves čas ostaja v svojih okvirih, se znotraj dogajajo spremembe, vendar te nikakor ne sledijo spremembam v 
strukturi prebivalstva. Veliko je namreč mešanih zakonov in tudi priseljencev, s tem pa se stopnjuje tudi 
nezadovoljstvo z obstoječim dvojezičnim izobraževanjem. »Sistem ne potrebuje drastičnih sprememb, 
ampak takšne, ki se bodo sprejemale postopoma, mirno in predvsem preudarno,« je povedal sogovornik. 
Pogovore je treba začeti predvsem z mislijo na to, da si ne glede na nacionalno pripadnost večina želi živeti 
mirno in v sožitju ter zavrača ekstremiste tako na eni kot na drugi strani. »Zame bi bilo povsem 
sprejemljivo, če bi Madžari imeli svojo šolo. To je lahko samo ena od možnosti, ali je ustrezna, pa je treba 
ugotoviti s pogovori, ne pa da smo vsak na svojem bregu in da se nekdo raje kot z mano, ki tu živim, 
pogovarja z 'Orbanom'. Na tak način to potem ne bo šlo,« je sogovornik opozoril tudi na problem vpliva 
sosednje države. 
In o katerih možnostih naj bi tekli pogovori? Teh je več, pove sobesednik, da se recimo ohrani zdajšnji 
sistem dvojezičnega izobraževanja, ob tem pa se ustanovi še slovenska oziroma madžarska šola. Sam bi tudi 
pričakoval, da bi se o tem odprla javna razprava, pobudnik pa bi lahko bila prav manjšinska krovna 
organizacija. A za ta korak bo treba najprej premagati bojazen spregovoriti o tej temi. Strah je še vedno 
preveč prisoten. Tudi pri ravnateljicah šol, doda. 
Možnost naj bo, ne obveza  
Sogovornik, ki se ne želi izpostavljati, je dvojezično izobraževanje najprej spoznaval sam, zdaj dvojezično 
šolo obiskujejo njegovi otroci. Priznava nekatere prednosti dvojezičnega izobraževalnega sistema, toda vse 
bolj je prepričan, da je na tem področju prišlo do pretiravanja. »Manjšina izraža vedno večje zahteve po 
enakopravnem obravnavanju obeh jezikov, čeprav mi živimo v Sloveniji. Nam, pripadnikom večinskega 
prebivalstva, se vsiljuje nekaj, kar je za manjšino samoumevno, za nas pa ni. Madžarščina na dvojezičnem 
območju je zame možnost in ne potreba, manjšina pa je vse bolj usmerjena k temu, da je madžarščina 
obveza,« je svoje videnje predstavil sogovornik. Z dvojezičnim izobraževalnim sistemom pa je, poudari, 
tesno povezana tudi zahteva po znanju madžarščine na delovnem mestu.  
»Absolutno sem za to, da se sistem dvojezičnega izobraževanja pri nas uredi enako kot za italijansko 
manjšino na Primorskem. Zame tak sistem pomeni možnost izbire in ne obvezo,« je bil jasen sogovornik. Na 
vprašanje, kdo naj bi bil pobudnik spreminjanja veljavnega sistema, ne pozna odgovora, morda pa bi morali 
odločneje nastopiti starši. Toda ti, tako pravi, enako kot sam, svojega mnenja javno ne želijo izraziti. »Če 
povemo mnenje, ki ni v skladu z nekimi pričakovanji, smo obravnavani kot nacionalisti ali kot nekdo, ki 
podžiga nacionalno nestrpnost, ali pa kot nekdo, ki ne sprejema zahtev madžarske narodnosti. To preprosto 
ni res!« je bil odločen. Zdajšnji sistem dvojezičnega izobraževanja ni idealen, kot se morda zdi nekomu, ki ga 
opazuje od daleč, še pove, toda v pripravo strokovnih mnenj o njem so vedno vključeni ljudje, ki vidijo le 
površino in ne bistva problematike. 
Svetnik za ustavno presojo  
Državni svetnik Marjan Maučec je junija vložil pobudo za presojo ustavnosti 48. člena zakona o osnovni šoli 
in 11. člena zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja. Prvi pravi, da imajo starši pravico otroka vpisati v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno 
šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, šola pa je dolžna otroka 
vpisati. V drugo šolo lahko starši otroka vpišejo, če ta šola s tem soglaša. 11. člen pa pravi, da je šolski okoliš 
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezične osnovne šole območje, ki je v statutu lokalne 
skupnosti, na območju katere ima osnovna šola sedež, določeno kot narodnostno mešano območje. Starši 
oziroma skrbniki imajo pravico otroka vpisati v osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom oziroma v 
dvojezično osnovno šolo tudi, če ima otrok stalno oziroma začasno prebivališče zunaj šolskega okoliša te 
šole.  
 



 
Slika: Marjan Maučec. Foto: Nataša Juhnov 
 
Kot nam je povedal Maučec, je odločitev za ustavno presojo nastala zaradi pobude staršev, otrok in v 
zadnjem času tudi zaposlenih. Na zadnje se namreč čedalje bolj pritiska, da morajo imeti čim več znanja 
madžarskega jezika, zaželena pa je tudi formalna izobrazba.  
Svetnik v pobudi piše o tem, da bi veljalo presojati, ali bi lahko tudi v Prekmurju uvedli model šolstva, ki 
velja za italijansko narodno skupnost. Tam namreč obstajajo tudi italijanske šole, starši pa se lahko odločijo, 
ali bodo otroka vpisali v slovensko ali italijansko šolo. Ob tem poudarja, da njegova pobuda ni usmerjena v 
ukinitev dvojezičnosti, ampak temelji na tem, da morajo imeti otroci in starši izbiro.  
Trn v peti že od začetka 
Dvojezično šolstvo v Prekmurju je bilo februarja letos staro 60 let. Zgodovinar Laszlo Göncz opozarja, da je 
treba na status dvojezičnega šolskega modela gledati v širšem ustavnopravnem kontekstu, pri tem pa 
upoštevati tudi zgodovinski vidik nastajanja in uvedbe modela. Pravi, da je bil model dvojezičnega šolstva 
leta 1959 uveden na osnovi »politične direktive«, brez temeljite strokovne analize in s prešibko strokovno 
podlago. Vendar se tedaj to ni zgodilo na zahtevo madžarske skupnosti. »Madžarski jezik je v okviru modela 
v preteklih šestih desetletjih postopno izgubljal veljavo, predvsem poučevanje strokovnih predmetov se je 
pretežno prevesilo v slovenščino, zanimanje za madžarski jezik se je zelo zmanjšalo,« dodaja.  
Kot je še omenil, je bil za nekatere pripadnike večinskega naroda model že od začetka trn v peti, o čemer 
priča že zelo zgodnja ustavna presoja. Leta 1998 je namreč ustavno sodišče odločilo, da dvojezična šola – 
toliko kot zahteva obvezno učenje tudi jezika manjšine – ne pomeni posega v pravico slovenskih otrok do 
uporabe svojega jezika in pisave. Zdaj bo torej opravljena ponovna presoja, Maučec pa že napoveduje, da 
bo v primeru neugodne rešitve postopek nadaljeval na Evropskem sodišču.  
Vprašanje dvojezičnega šolstva spolitizirano 
Poslanec madžarske narodne skupnosti in predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti Ferenc Horvath pravi, da se je vprašanje dvojezičnega šolstva spolitiziralo, kar ni prav. »Mislim, da 
je to v prvi vrsti strokovno vprašanje. Dvojezično šolstvo kakor nič na svetu ni idealno. Ne za pripadnike 
madžarske narodnosti ne za večinski narod. Tako vlada kakor tudi pristojno ministrstvo zagovarjata 
dvojezično šolstvo z morebitnimi spremembami. Tudi svet Pomurske madžarske narodne skupnosti je 
sprejel podoben sklep.« Dodaja, da do pozitivnih sprememb lahko pride le s strpnim dialogom. Po 
njegovem mnenju bo ustavno sodišče pobudo zavrglo.  
 

 
Slika: Ferenc Horvath. Foto: Nataša Juhnov 
 
Spremembe bi bile pogubne  



Göncz še poudarja, da bi se na vseh ravneh moralo ustvarjati vzdušje, ki spodbuja skupaj živeče skupnosti, 
da spoznajo jezik in kulturo drugega. Dodaja, da bi bila morebitna sprememba statusa dvojezičnega modela 
za madžarsko skupnost zelo slaba, morda celo pogubna. »Kajti že sedaj se je število tistih, ki začnejo 
opismenjevanje v madžarskem jeziku (oziroma hkrati v obeh jezikih), v primerjavi s tistimi, ki se odločajo za 
slovenski jezik, zelo zmanjšalo.« O tem, da bi lahko bil tudi v Prekmurju podoben model kot na Primorskem, 
pa pravi, da madžarska skupnost ni v taki kondiciji, da bi lahko šolo z madžarskim učnim jezikom napolnila. 
 

 
Slika: Laszlo Göncz. Foto: Bobo 
 
Dvojezičnost ovira 
Dvojezično šolstvo takšno, kot je, manjšini ne koristi, škoduje pa večinskemu narodu, pa je poudaril 
sogovornik, ki že vrsto let spremlja razvoj dvojezičnega šolstva, čeprav sam vanj ni bil vpet. »Največji 
problem dvojezičnega šolstva je ista zakonodaja za dva povsem različna modela dvojezičnega izobraževanja 
v Sloveniji. Zakonsko nas torej mečejo v isti koš, s tem pa na našem območju povzročajo škodo večinskemu 
narodu,« je prepričan sogovornik. Zdajšnji sistem dvojezičnega šolstva na območju izključuje tudi možnost 
poučevanja in zaposlitve tistih učiteljev, ki ne obvladajo madžarskega jezika na dovolj visoki ravni. »To 
pomeni, da imajo prednost pripadniki manjšine ne glede na strokovnost in da se Slovenci na tak način 
odrivajo,« je še poudaril. Tudi v tem vidi enega od razlogov za tako velik upad prebivalstva v lendavski 
občini v zadnjih petnajstih letih. Jezik je namreč velika ovira predvsem pri zaposlitvi v javnih službah. »To je 
skrb vzbujajoče in zaradi tega bi morala država prižgati rdečo luč,« še opozarja.  
Dr. Mojca Medvešek z Inštituta za narodnostna vprašanja je v raziskavi Percepcije učencev in staršev o 
dvojezični osnovni šoli v Prekmurju leta 2018 ugotavljala percepcije dvojezične šole učencev in njihovih 
staršev. Opravila je anketo med 215 učenci prekmurskih dvojezičnih šol in 170 starši. 51 odstotkov 
učencev je kot materni jezik navedlo slovenščino, 18 madžarščino, 23 pa se jih je izreklo, da imajo dva 
materna jezika. 38 odstotkov vseh staršev se je strinjalo s trditvijo, da se Slovencem ni treba učiti 
madžarskega jezika. 58 odstotkov staršev s slovenskim maternim jezikom se je strinjalo, da bi bilo bolje, 
če bi se njihovi otroci namesto madžarskega učili več tujega jezika, medtem ko se je s tem strinjalo le 17 
odstotkov tistih, ki imajo madžarski materni jezik. Razlike so bile tudi pri trditvi, da je dobro, da so na 
narodnostno mešanem območju vse šole dvojezične. S tem se je strinjalo 88 odstotkov staršev, ki imajo 
madžarski materni jezik, 71 odstotkov staršev z dvema maternima jezikoma in le 49 odstotkov staršev, ki 
imajo slovenski materni jezik. 

• O zgodovini gledališke dejavnosti v Lendavi. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, 5. 10. 2019  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/o-zgodovini-gledaliske-dejavnosti-v-lendav-734210 
 

 
Slika: V Lendavi so odprli razstavo o zgodovini gledališke dejavnosti. Foto: Jože Gabor  
 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/o-zgodovini-gledaliske-dejavnosti-v-lendav-734210


V preddverju lendavske gledališke in koncertne dvorane so odprli razstavo z naslovom Ohranimo sledi – 
Pregled ljubiteljske gledališke dejavnosti.  
Fotografije in drugo dokumentarno gradivo o zgodovini ljubiteljske gledališke dejavnosti v Lendavi so zbrali 
člani Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Lendava, ki so v preteklih letih že 
pripravili razstave o drugih zgodovinskih temah. Razstavo so pripravili skupaj z Knjižnico-kulturnim centrom 
Lendava. Ob otvoritvenem dogodku so izdali bilten, v katerem so objavljeni ob dokumentarnemu gradivu še 
pogovori z nekdanjimi ljubiteljskimi gledališkimi igralci in režiserji, ki so jim na odprtju podelili tudi zahvale. 
 

 
Slika: V Lendavi so odprli razstavo o zgodovini gledališke dejavnosti. Foto: Jože Gabor 
 
Obiskovalce prireditve je najprej nagovoril predsednik Društva upokojencev Lendava Aleksander Marič, ki je 
povedal, da so člani njihove sekcije za ohranjanje kulturne dediščine že izbrskali veliko zanimivega o 
zgodovini Lendave in okolice. V društvu deluje tudi gledališka skupina Kofetarji. Direktor Knjižnice-
kulturnega centra Lendava Albert Halasz pa je poudaril, da je bilo v preteklosti v Lendavi gledališče 
pomemben del kulturne ustvarjalnosti in je tudi danes. Vsem, ki v društvu sodelujejo pri zbiranju 
zgodovinskega gradiva in njegovega predstavljanja javnosti pa se je zahvalila tudi vodja sekcije za 
ohranjanje kulturne dediščine Štefanija Feher. 
 

 
Slika: V Lendavi so odprli razstavo o zgodovini gledališke dejavnosti. Obiskovalce prireditve je najprej 
nagovoril predsednik Društva upokojencev Lendava Aleksander Marič, ki je povedal, da so člani njihove 
sekcije za ohranjanje kulturne dediščine že izbrskali veliko zanimivega o zgodovini Lendave in okolice. 
Foto: Jože Gabor 

 
Slika: V Lendavi so odprli razstavo o zgodovini gledališke dejavnosti. Koordinatorka pri pripravi razstave 
Eva Nađ. Foto: Jože Gabor 



 
Tokrat so se z razstavo osredotočili na lendavski oder in lendavske odrasle ljubiteljske gledališka skupine, je 
povedala koordinatorka pri pripravi razstave Eva Nađ. Najstarejše fotografije o gledališki skupini v Lendavi 
so iz dvajsetih let prejšnjega stoletja. Zgodovinski viri pričajo, da se je v petdesetih in šestdesetih letih zgodil 
prvi razcvet gledališke dejavnosti v Lendavi, v šestdesetih in do sredine sedemdesetih pa je sledil gledališki 
molk. Plodnejša pa je bila spet druga polovica sedemdesetih let in osemdeseta leta. 
 

• V Fokovcih zvenela narečja, nagrajeni tudi dve prekmurski šoli. Damjana Nemeš. Vestnik, Murska 
Sobota, 5. 10. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/zakljucek-vseslovenskega-narecnega-festivala-v-fokovcih-734176 
 

 
Slika: Zaključno prireditev so popestrili učenci Osnovne šole Fokovci. Foto: Damjana Nemeš  
 
Osnovna šola Fokovci je bila letos gostiteljica zaključne prireditve vseslovenskega narečnega festivala, 
katerega pobudnica je bila Majda Marija Lesjak z Osnovne šole Muta.  
Vseslovenski narečni festival Vsaka vas ima svoj glas je tokrat potekal že četrto leto zapored, zaključna 
prireditev festivala, ko tudi razglasijo najboljša dela, pa se vseskozi seli po Sloveniji. Prvo leto je potekala v 
Muti, drugo leto v Sečovljah, lani v Mariboru, letos pa se je preselila v prekmurske konce, na Osnovno šolo 
Fokovce.  
Vsako leto se v razpisu, ki je objavljen v začetku koledarskega leta, izbere eno literarno delo, na osnovi 
katerega nato učenci, pa tudi dijaki in vrtčevski otroci poustvarijo zgodbo v svojem narečnem jeziku. Ideja 
festivala je namreč ohranjati in negovati narečja, da je festival za šole zanimiv, pa govori tudi dejstvo, da se 
nanj že vsa leta prijavlja več kot dvajset šol in vrtcev.  
 
Letos so učenci in dijaki domiselno poustvarjali pravljico Mojca Pokraculja, pri tem pa so izkazali veliko 
ustvarjalnosti. Nekateri so pravljico zgolj prevedli v svoje narečje, spet drugi so po njej poustvarili strip ali 
pesem, ali pa pripravili dramsko uprizoritev.  

 
Slika: Svoja poustvarjena dela v narečju so predstavile nagrajene šole. Foto: Damjana Nemeš 
 
 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/zakljucek-vseslovenskega-narecnega-festivala-v-fokovcih-734176


 
Slika: Svoja poustvarjena dela v narečju so predstavile nagrajene šole. Foto: Damjana Nemeš 
 
Na Osnovni šoli Fokovci so tako na zaključni prireditvi festivala nagradili sedem sodelujočih šol, ki jih je 
štiričlanska strokovna komisija ocenila kot najboljše. Nagrade so tako prejele Osnovna šola Vojke Šmuc 
Izola, Osnovna šola Brezno-Podvelka, Osnovna šola Turnišče, Osnovna šola Grad, Osnovna šola dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica, Osnovna šola Ivanjkovci in izdelki dijakov iz Gorice iz Italije, ki so tudi 
predstavile svoja dela, za razstavo pa je bil izbran izdelek Osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje.  
Prireditev so popestrili učenci osnovne šole Fokovci, in sicer mladi kitaristi ter člani otroškega pevskega 
zbora Grlice.  
 

 
Slika: Zaključno prireditev so popestrili učenci Osnovne šole Fokovci. Foto: Damjana Nemeš 
 
 

 
Slika: Učenci in dijaki, katerih dela so bila ocenjena kot najboljša. Foto: Damjana Nemeš 
 
  



• (FOTO) Po poteh Miška Kranjca čez 300 pohodnikov. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, 5. 10. 
2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/foto-po-poteh-miska-kranjca-cez-300-pohodnikov-734238 
 

 
Slika: Pohod po poteh Miška Kranjca. Foto: Jože Gabor  
 
Med Veliko Polano in Lendavskimi goricami se je vila kolona več kot tristo pohodnikov, udeležencev 23. 
pohoda po poteh pisatelja Miška Kranjca.  
Pohodniki so se zbrali pri pisateljevi domačiji v Veliki Polani, kjer so si lahko ogledali hišo z njegovo delovno 
sobo in dokumentarno gradivo o njem. Najprej so se podali do Copekovega mlina v Mali Polani, kjer je bil 
prvi postanek z okrepčilom. Od tam pa so šli po makadamski poti ob potokoma Črnec in Ledava do Lendave 
in Lendavskih goric. Ustavili so se tudi pri Miškovih goricah, torej vinogradu, za katerega je nekoč skrbel 
pisatelj. Od tam so se povzpeli do najvišje točke tamkajšnjih hribov -Piramide na višini 327 metrov ter 
pohod zaključili v vaškem domu v Lendavskih goricah z druženjem in pogostitvijo. 
 
Pohodniki so lahko šli tudi do stolpa Vinarium, ki je manj kot kilometer oddaljen od vaškega doma. To je 
eden najbolj množičnih pohodov v pokrajini ob Muri. Hodili so po poti, po kateri je nekoč hodil pisatelj od 
svoje domačije v Veliki Polani do zidanice z vinsko kletjo v Lendavskih goricah, po tej poti pa so hodili do 
svojih vinogradov tudi mnogi drugi krajani Velike Polane in okoliških vasi. Pot, dolgo več kot deset 
kilometrov, je tudi opisal v svojih literarnih delih, med drugim v knjigi Strici so mi povedali. 
 
Organizatorja sta bila Planinsko društvo Lendava in Društvo Štrk Slovenija ob sodelovanju občin Velika 
Polana in Lendava ter Zveze društev Lendava vabi. Poskrbeli so tudi za prevoz s cilja poti v Veliko Polano. 

• Ferencovo senje že od leta 1896. J. G. Vestnik, Murska Sobota, 6. 10. 2019  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/ferencovo-senje-ze-od-leta-1896-734367 
 

 
Slika: V Turnišču so organizirali tradicionalno prireditev Ferencovo senje, s katerim se spomnijo časov, ko 
je kraj bil pomembno obrtniško in sejemsko središče. Foto: Jože Gabor 
 
V Turnišču so organizirali tradicionalno prireditev Ferencovo senje, s katerim se spomnijo časov, ko je kraj 
bil pomembno obrtniško in sejemsko središče.  
Pred več kot stoletjem je to bila le sejemska prireditev, danes pa Ferencovo senje vključuje še kulturni in 
zabavni program. Nekoč je sejem bil na dan, ko goduje Franc, danes pa ga pripravijo v nedeljo v tistem tednu, 
ko goduje. Organizator dogodka je občina Turnišče ob sodelovanju Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče. 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/foto-po-poteh-miska-kranjca-cez-300-pohodnikov-734238
https://vestnik.si/clanek/aktualno/ferencovo-senje-ze-od-leta-1896-734367


 

 
Slika: V Turnišču so organizirali tradicionalno prireditev Ferencovo senje, s katerim se spomnijo časov, ko 
je kraj bil pomembno obrtniško in sejemsko središče. Foto: Jože Gabor 
 
Nastopajoči so bili iz Slovenije in Hrvaške, ki so zapeli in zaplesali slovenske, hrvaške, madžarske in ameriške 
ljudske pesmi in plese. Skupine so se v povorki sprehodile skozi središča vasi na prireditveni prostor. Najbolj 
od daleč so v Turnišče prišli člani Kulturno-umetniškega društva Sandor Petöfi iz Laslova pri Osijeku na 
Hrvaškem. Na ameriško country glasbo so zaplesale članice plesne skupine Bizonke iz Litije. Nastopil je tudi 
pihalni orkester iz Mežice. 
 
Z ljudskimi plesi iz Prekmurja so se predstavile folklorne skupine: KD Štefan Raj Turnišče, KD Miško Kranjec 
Velika Polana in KUD Goričko Gornjih Petrovci. Štajerske ljudske plese pa so zaplesali člani folklorne skupine 
Klasje KUD Štefan Romih iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici. Kako so nekoč turniški čevljarji izdelovali čevlje 
so prikazali člani Kolesarskega kluba Varaški šujstri iz Turnišča. 
 

 
Slika: V Turnišču so organizirali tradicionalno prireditev Ferencovo senje, s katerim se spomnijo časov, ko 
je kraj bil pomembno obrtniško in sejemsko središče. Foto: Jože Gabor 
 
Sejemska prireditev Ferencovo senje se v zgodovinskih virih omenja že leta 1896. Oblasti prejšnje države so 
ga sicer leta 1952 ukinile, organizirajo pa ga spet od osamosvojitve Slovenije. Pred stoletjem so na sejmu 
ponujali predvsem zimsko obutev in oblačila ter kmečko orodje in pridelke. 
 

 
Slika: V Turnišču so organizirali tradicionalno prireditev Ferencovo senje, s katerim se spomnijo časov, ko 
je kraj bil pomembno obrtniško in sejemsko središče. Foto: Jože Gabor 



• KZ Lendava prodala stavbo madžarskemu ministrstvu. M.H. Vestnik, Murska Sobota, 10. 10. 2019  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/kz-lendava-prodala-stavbo-madzarskemu-ministrstvu-735152 
 

 
Slika: KZ Lendava zapušča meščansko hišo. Kupilo jo je madžarsko zunanje ministrstvo. Foto: Majda 
Horvat  
 
Meščanska hiša bo za manjšinsko krovno organizacijo in tri njene zavode. Zadruga se seli v na Kolodvorsko 
ulico v objekt nekdanje žage.  
Ministrstvo za zunanje zadeve in zunanjo trgovino Madžarske je oktobra poravnalo celotno kupnino za 
poslovno stavbo Kmetijske zadruge (KZ) Lendava. Gre za zgodovinsko mestno hišo ter stavbo na njenem 
dvorišču skupaj s pripadajočim zemljiščem. Silvo Lutar, direktor zadruge, zneska kupnine ni razkril, je pa 
povedal, da je bila ta sprejemljiva za obe strani.  
Kot smo že napovedovali marca letos, naj bi tu prostore dobila Pomurska madžarska samoupravna narodna 
skupnost, torej krovna manjšinska organizacija, in vsi trije njeni zavodi, torej zavod za informativno 
dejavnost, ki je izdajatelj časopisa Nepujsag, zavod za kulturo in zavod za regionalni razvoj madžarske 
narodnosti Lendava. Ti so zdaj v stavbi nekdanjega zdravstvenega doma, ki pa je precej odmaknjena od 
mesta. Kmetijska zadruga se bo preselila na novo lokacijo, in sicer v objekt nekdanje žage na Kolodvorski 
ulici 6 v Lendavi, zdajšnje prostore pa mora zapustiti novembra.  
Pogovori o prodaji so z zdajšnjim kupcem potekali od decembra lani do septembra letos, ko so tudi sklenili 
pogodbo, KZ Lendava pa je prostore prodajala že štiri leta. In to iz več razlogov. Dostop do dvorišča zadruga 
je možen le po enosmerni cesti, ki je tudi neprimerna za tovorni promet, dvorišče pa je tudi premajhno za 
dejavnost. Prodaji pa so botrovali tudi načrti nove ureditev mesta v povezavi z EPK 2025, kamor dejavnost 
zadruge več ne sodi. 
 
Primorske novice, Koper 

• Nagrajenca primorske Vilenice sta dobila Nobelovo nagrado. Andraž Gombač. Primorske novice, 
Koper, 10. 10. 2019 

https://www.primorske.si/kultura/od-vilenice-do-nobelove-dvakrat  
Lansko in letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo bosta decembra v Stockholmu prejela kar dva 
pisatelja, ki sta v kraški jami Vilenica že prejela istoimensko mednarodno literarno nagrado: poljska 
pisateljica Olga Tokarczuk in njen avstrijski kolega Peter Handke.  
 
Stockholm. “To sta pa kar dve krasni novici!” se je danes nekaj minut po 13. uri veselil pesnik Veno Taufer, 
ki neposrednega prenosa iz Stockholma sicer ni spremljal. Leta 1987 je bil kot soustanovitelj Vilenice na 
odru v kraški jami, kjer je Petru Handkeju nagrado izročil tedanji predsednik Društva slovenskih pisateljev 
Rudi Šeligo, pred šestimi leti pa je Olgi Tokarczuk srednjeevropsko literarno nagrado kot predsednik 
pisateljskega društva izročil v družbi tedanje odgovorne urednice Primorskih novic Vesne Humar. “Za oba 
sem vesel. Veseli smo lahko vsi, Nobelovi nagradi sta potrditev vileniških odločitev. To naj nam utrjuje 
samozavest in krepi odločnost, pa tudi kritičnost tako do sebe kakor do avtorjev. Vilenica, ki je po svetu že 
zelo znana, bo poslej samo še bolj ugledna.” 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/kz-lendava-prodala-stavbo-madzarskemu-ministrstvu-735152
https://www.primorske.si/avtor?a=Andraž%20Gombač
https://www.primorske.si/kultura/od-vilenice-do-nobelove-dvakrat


Lani uradne Nobelove nagrade za književnost niso podelili zaradi škandala, v katerega so se zapletli nekateri 
člani akademije. Zamujeno skušajo letos nadoknaditi s podelitvijo tako lanske kakor letošnje nagrade.  
Avstrijec slovenskih korenin  
Olga Tokarczuk (1962) Nobelovo nagrado prejme za “pripovedno imaginacijo, ki z enciklopedično strastjo 
predstavlja prestopanje meja kot obliko življenja”. Bila je že med favoriti za nagrado, presenečenje pa je 
Peter Handke, ki se je leta 1942 v Grebinju na Koroškem rodil Slovenki in avstrijskemu Korošcu. Pisatelj, 
nagrajen za “vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človeške 
izkušenjski”, je v devetdesetih letih pri marsikom izgubil ugled zaradi svoje naklonjenosti srbski oblasti; leta 
2006 je bil tudi govorec na Miloševićevem pogrebu. “Dokler sem bil bolj aktiven, sem bil s Handkejem v 
dobrih, prijateljskih odnosih,” pravi Taufer. “Takrat sem mu tudi povedal, kaj si mislim o njegovih stališčih. 
Do take drže pa je imel vso pravico, navsezadnje niti mi nismo iz čistega zlata. Veseli me, da dobi Nobelovo 
nagrado.” 
Preberite intervju iz leta 2013, ki ga je naša novinarka Tina Milostnik Valenčič opravila s Tokarczukovo: 
Nismo imeli Jane Austen. Zato pa smo imeli Kafko 
Handke, ki od leta 1990 živi v Chavillu pri Parizu, je napisal dolgo vrsto romanov, esejev, dram, scenarijev, v 
nemščino je prevajal slovenske avtorje, denimo Florjana Lipuša in Gustava Januša. V slovenskih prevodih 
imamo njegove romane Kratko pismo, dolgo slovo, Pisateljev popoldan, Žalost onkraj sanj in druge ter 
drame Zmerjanje občinstva, Kaspar, Še vedno vihar ... Januarja lani so na malem odru Slovenskega stalnega 
gledališča Trst uprizorili njegov dialog Lepi dnevi v Aranjuezu v režiji Igorja Pisona z igralcema Natašo 
Barbaro Gračner in Ivom Banom.  
Pisateljica nas je letos spet obiskala  
Olga Tokraczuk je lani prejela slovito Bookerjevo nagrado za svoj popotniški roman Beguni, preveden tudi v 
angleščino, marca letos pa je bila gostja Društva humanistov Goriške na festivalu Mesto knjige. “Želela sem 
napisati roman o gibanju in o človeku, ki potuje,” je ena najbolj cenjenih in prevajanih evropskih pisateljic 
pripovedovala na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. “A noben uveljavljen način 
opisa potovanja ni bil ustrezen, ker se danes nihče več ne usede v kočijo in potuje skozi pokrajino. 
Potovanje sodobnega človeka je kot hitro preklapljanje televizijskih kanalov. Gremo na letališče in kmalu se 
znajdemo na nekem drugem letališču. Konstelacijski roman temelji na metafori zvezdnatega neba. Ko 
pogledamo vanj, racionalno vemo, da so svetle pike kaotično razpršene, a naši možgani v tem kaosu iščejo 
vzorec - konstelacijo. V raztreščenem, fragmentiranem sodobnem svetu se mi zdi ta postopek osmišljanja 
kaosa zelo uporaben. Fragmentiranost je še posebej pomembna izkušnja srednje Evrope.” 
Pojasnila je tudi, zakaj nenehno potuje: “Če se ustavimo na enem mestu, nas lahko napadejo demoni 
nacionalizma in šovinizma. Vsi smo nomadi, to je naša civilizacijska dediščina. Potovati, se sporazumevati z 
nekom, ki nam je tuj, pa je temeljna potreba.” 
Poleg Begunov imamo v slovenščini še njene romane Pravek in drugi časi, Dnevna hiša, nočna hiša, Pelji svoj 
plug čez kosti mrtvih in Jakobove bukve.  
Vsak nagrajenec bo prejel devet milijonov švedskih kron, torej približno 830.000 evrov.  
 
MMC RTV SLO  
 

• Raznolikost bogati, če jo znamo sprejeti. S. B. L., Vesna Hrdlička Bergelj, naglas@rtvslo.si Jesenice 
- MMC RTV SLO. 5. oktober 2019  

Ljudska univerza povezala vse javne zavode na Jesenicah in nudi pomoč pri komunikaciji s priseljenci. 
Organizirajo tudi praktčne jezikovne tečaje. 
https://www.rtvslo.si/zunanje-vsebine/naglas/raznolikost-bogati-ce-jo-znamo-sprejeti/501300  
Na območje Jesenic se priseljujejo ljudje iz BiH-a, Srbije, Makedonije, Albanije, pa tudi iz Dominikanske 
republike, Filipinov, Kolumbije. Z večjo kulturno raznolikostjo in pluralizmom se odpirajo tudi nove 
priložnosti za družbene inovacije in razvoj.  
V oddaji NaGlas! (video najdete pod novico) si lahko ogledate pogovor s strokovnjakinjo za migracije 
Martino Lukšič Hacin. Nov NaGlas! bo znova na sporedu prihodnjo soboto ob 12.40 na TV SLO 1. 
 

http://www.primorske.si/2013/09/10/nismo-imeli-jane-austen-zato-pa-smo-imeli-kafko
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Slika: Direktorica Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič Hajdič vodi proaktivno politiko vključevanja 
priseljencev v družbo. Nudi pomoč vsem javnim zavodom na Jesenicah. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj  
 
Območje Alp se srečuje z novimi modeli priseljevanja. Na Ljudski univerzi Jesenice se zavedajo, da 
raznolikost bogati, samo če se priseljenci integrirajo v okolje. Da bi jim po prihodu pomagali, imajo 
zaposleno osebo, ki albansko, makedonsko in bosansko govorečim priseljencem pomaga pri vsakodnevnih 
opravilih, dokler se v novem okolju ne znajdejo sami. Po besedah direktorice Ljudske univerze Jesenice 
Maje Radinovič Hajdič je takšna pomoč neprecenljiva: "Povezali smo vse javne zavode na Jesenicah in tam 
naša sodelavka nudi pomoč. Ko pride priseljenska družina na Jesenice in želi vpisati otroka v vrtec ali v 
osnovno šolo ali morajo starši iti na roditeljski sestanek in ne znajo jezika, ne še, ker so ravno prišli, in v 
takšnem primeru mi nudimo pomoč pri sporazumevanju. Pomagamo, denimo, v bolnišnici Jesenice pri 
porodu, ko pride Albanka, ki ne zna slovensko. Včasih ni tako enostavno, zato naša sodelavka pride in 
pomaga. Ali recimo, ko pride priseljenec v lekarno, tam pa mu morajo razložiti, kako naj uporablja zdravila. 
Takrat pokličejo našo sodelavko." 
Priseljenci si močno želijo naučiti slovenskega jezika, ampak od danes na jutri ne gre, pa samo po 
klasičnih metodah tudi ne gre. Če hočemo, da se socialno vključijo, jih moramo učiti slovenskega jezika 
na drugi način. To pomeni, da jih učimo tako, da se z jezikom srečujejo v praksi in predvsem da se 
srečujejo z večinskim prebivalstvom, ker to pomeni socialna vključenost. Maja Radinovič Hajdič 
Program učenja slovenščine na razgiban način 
Po priselitvi je na vrsti socializacija. Na Ljudski univerzi Jesenice v sklopu projekta PlurAlps izvajajo 
delavnice, katerih osnovni cilj je, da se priseljenci naučijo slovenski jezik. Od njih se po navadi pričakuje, da 
čez noč spregovorijo slovensko, to pa ne gre. Majo Radinovič Hajdič jezi predsodek, da se priseljenci ne 
želijo naučiti slovenščine: "Priseljenci si močno želijo naučiti slovenskega jezika, ampak od danes na jutri ne 
gre, pa samo po klasičnih metodah tudi ne gre. Če hočemo, da se socialno vključijo, jih moramo učiti 
slovenskega jezika na drugi način. To pomeni, da jih učimo tako, da se z jezikom srečujejo v praksi in 
predvsem da se srečujejo z večinskim prebivalstvom, ker to pomeni socialna vključenost." 
In kaj priseljencem najbolj dela preglavice? Po navadi so to vsakdanja opravila, s katerimi se spopadajo iz 
dneva v dan ‒ odhod v trgovino, banko, lekarno … Zato so metode učenja na delavnicah drugačne, kot so jih 
vajeni. Po opravljenem klasičnem tečaju odhajajo udeleženci na teren in v trgovinah kupujejo živila, v 
lekarnah zdravila, v kavarni naročajo kavo, naročajo se pri zdravniku, v restavracijah naročajo hrano. 
 

 
Slika: Do boljše komunikacije tudi z ustvarjalnimi delavnicami v okviru projekta Dom gradi spomine. Foto: 
Vesna Hrdlička Bergelj  
 

https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/10/04/65615529.jpg
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Organizatorka izobraževanja odraslih, Majda Suljanović Hodžić je s tem pristopom poučevanju zelo 
zadovoljna: "Ko jih enkrat spodbudiš k temu, da se učijo slovenščine, imajo to željo. Spodbudimo jih na malo 
drugačen način, tako da jih odpeljemo na teren in vse gre veliko lažje. Same osnove so sicer spoznavali v 
učilnici, večji del učenja pa je potekal na terenu. Učiteljica jih je na primer odpeljala v trgovino, kjer so morali 
vzpostaviti dialog s prodajalkami, enako so v restavraciji sami izvedli naročilo. Učiteljica jih je vedno sproti 
popravljala. To učenje na terenu se je izkazalo za zelo dobro, tudi zato ker se lažje vzpostavi prijateljski 
odnos." Lea Zlodej kot vodja pogovornih uric poudarja, da udeleženci tečaja slovensko razumejo, ampak se 
ne upajo spregovoriti: "Vsakič smo izbrali eno temo in smo se o tej temi pogovarjali. To so bile čisto 
vsakdanje stvari, otroci, kuhinja, potem smo besedišče prilagajali vsakič sproti. Vadili smo različne situacije, 
recimo da se pokvari avto ali da avto dobimo na rent a car in povemo, kakšnega želimo. Tako da jih 
spodbujamo, da res govorijo slovensko." 
 
Prijateljstva v novem okolju 
Na delavnicah so se sklepala tudi prijateljstva in prijateljstva so prav tisto, kar običajno priseljencem v tuji 
sredini manjka. Na delavnicah so večinoma ženske, katerih možje so v službah. Emsada Šehić se je preselila 
iz Bosne in Hercegovine prav zaradi združitve družine: "Ko sem prišla na Jesenice, sem bila vedno zaprta v 
stanovanju, nikamor nisem mogla, ker nisem poznala nikogar, bila sem sama. Zelo je bilo težko. Zdaj je 
lažje, zdaj smo se dosti naučili pogovarjati. Najhujša težava je jezik. Ko gremo k zdravniku, ne razumeš. 
Sprva je bilo zelo težko. Na delavnice grem, da bi se bolje pogovarjala slovensko." 
Dobre volje udeleženkam projekta PlurAlps in delavnic Dom gradi spomine ne manjka. In če smo včasih 
kritični do njihovega znanja slovenščine, je poudarila direktorica Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič 
Hajdič, se lahko spomnimo, koliko časa smo se denimo učili angleško. 

• Erasmus+ Šport program za večjo telesno in športno aktivnost. Slovenija, Italija, Hrvaška Euranet 
Plus. MMC RTV SLO. 05. oktober 2019  

https://www.rtvslo.si/radiosi/euranet-plus/erasmus-sport-program-za-vecjo-telesno-in-sportno-
aktivnost/501347 
 

 
Slika: Erasmus+ Šport program za večjo telesno in športno aktivnost. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.  
 
Slovenija, Hrvaška in Italija so združile moči v skupnem projektu, ki promovira košarko, šport nasploh, 
telesno dejavnost in zdrav način življenja. To pa je le eden od ciljev, ki so si ga zadale partnerske 
organizacije. Projekt BASKET 4 ALL je prejel podporo Evropskega programa Erasmus+Šport.  
Številne raziskave kažejo, da Slovenci neizmerno cenimo svoje zdravje, pa vendar mu ne posvečamo dovolj 
pozornosti. Na splošno velja, da za svoje zdravje skrbimo z zdravo prehrano, zadostno količino spanja in z 
redno telesno aktivnostjo, zlasti v naravi. 
Na velik pomen telesne aktivnosti za zdravje so želeli opozoriti tudi sodelujoči v projektu BASKET 4 ALL, v 
prevodu Košarka za vse. 
Koordinator projekta je ljubljanski Zavod Didona, ki je k sodelovanju povabil slovensko Športno društvo 
Šentvid, hrvaški ŽKK Vindi in italijanski GeaBasketball. 
,,Vsak od partnerjev je v svojem lokalnem okolju organiziral dogodek, na katerem so sodelovali vsi trije 
partnerski klubi. Tudi lokalno prebivalstvo se je lahko udeležilo različnih športnih aktivnosti. Cilj je bil 
promovirati gibanje in zdrav način življenja, pa tudi evropsko sodelovanje ter izmenjavo praks in znanja med 
klubi,'' pove vodja projekta Ana Vučković, ki poudari, da so se pri tem osredotočili na mlade športnike, ki so 
spoznali svoje vrstnike iz drugih držav in se z njimi družili. 
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Po besedah Vučkovićeve so bile osrednjim dogodkom enakega formata skupne tri komponente: ,,Šlo je za 
mednarodni turnir mladih košarkarjev in košarkaric iz vseh treh partnerskih klubov, sestanke trenerjev 
vsakič na drugo temo in športne aktivnosti za lokalno prebivalstvo. Odzivi pa so bili odlični. Vsak od 
partnerskih klubov se je dogodkov udeležil z veseljem, celo z večjim številom udeležencev od predvidenega. 
Izmenjave med trenerji so bile zelo plodovite, saj se običajno ne pogovarjajo tako med seboj odkrito in 
izčrpno. Lokalno prebivalstvo je takšno iniciativo povsod pozdravilo.''  
Sodelujoči klubi iz treh omenjenih držav nameravajo podpisati tudi Memorandum o sodelovanju, kar jim bo 
pomagalo ustanoviti mrežo evropskih košarkarskih klubov, ki bo služila nadaljnjemu sodelovanju in 
prizadevanju za izboljšanje razmer v tem športu. V primerjavi s Hrvaško in Italijo pa pri nas razmere 
vendarle niso tako slabe, ugotavljajo, pojasnjuje Vučkovićeva: ,,Šport za mlade je financiran s strani države 
in občin na različne načine. Prav zato je udeležba v športnih dejavnostih pri nas statistično najvišja izmed 
vseh teh treh držav. Dejstvo je, da šport postaja vedno bolj profesionaliziran, veliko poudarka je na 
doseganju vrhunskih rezultatov. Zato v vseh treh državah pogrešamo financiranje in spodbujanje 
rekreativnega športa, kot smo ga imeli včasih, ko je bil smisel treningov le to, da so otroci in mladi športno 
aktivni, in nismo samo iskali naslednjega Dončića ali Dragića.''  
Enoletni projekt BASKET 4 ALL se uradno zaključi konec tega leta. Po besedah Vučkovićeve, partnerske 
organizacije sedaj čaka še priprava poročil, oblikovanje smernic za spodbujanje športa in videa: ,,Predlogi 
bodo šli predvsem v smeri spodbujanja rekreativnih oblik športa, torej športa za vse. Oblikovali bomo tudi 
predloge za starše, na predlog italijanskega kluba, saj so starši tisti, ki najbolj vplivajo na odnos otrok do 
športa ter na otrokova pričakovanja. Vse prevečkrat se namreč zgodi, da se mladi zaradi nedoseganja 
vrhunskih rezultatov, potem v celoti nehajo ukvarjati s športom.''  
Vrednost projekta, ki je v celoti financiran s strani EU preko programa Erasmus+Šport, znaša skoraj 60.000 
evrov.  
Projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope@euranetplusslovenija#EuranetPlus  

• Oroslan. Denis Valič, 3. program Radia Slovenija – Ars Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija. 
6. oktober 2019  

Znova smo priča tisti čudežni moči filma, da nam kaže tisto, česar ni moč videti 
Zdi se, da Matjaža Ivanišina skoraj obsesivno privlači tisto, kar se skriva pred njegovim pogledom, kar se 
mu na neki način izmika. 
https://www.rtvslo.si/kultura/recenzije/oroslan/501467  
 

 
Slika: Svetovno premiero je Oroslan doživel na festivalu v Locarnu. Foto: Gregor Božič / Staragara  
 
In čeprav bi mu zaradi tega mnogi morda celo namignili, naj začne razmišljati o zamenjavi poklica, saj je kot 
cineast usodno odvisen prav od tistega, kar se bo znašlo pred objektivom njegove kamere, pa se sam ne da 
in ne da. No, vsaj sam sem mu za to njegovo vztrajnost neskončno hvaležen, saj me že vrsto let vedno znova 
preseneti z domiselnim iskanjem načinov, kako pripovedovati o tistem, česar ni moč videti. Je kot nekakšen 
astronom, ki zgodbe o najbolj nepredstavljivih rečeh, na primer črnih luknjah, pripoveduje z opazovanjem 
posrednih dokazov o njihovem obstoju. 
In o čem nam pripoveduje njegovo zadnje delo? Pravzaprav o pripovedovanju samem, o našem spominu, o 
tem, kako se lahko skozi spomin in besede doseže nesmrtnost. Na videz težke, globoke teme, o katerih pa 
nam spregovori na osupljivo preprost način. 
Spomnimo se samo njegovega Šentilja, v času snemanja zapuščenega, od vseh skoraj že pozabljenega 
mejnega prehoda, ki pa ga je s svojo pripovedjo pred našimi očmi znova oživil. Ali pa Karpopotnika, v 
katerem je brez osrednjega protagonista rekonstruiral njegovo pot po Vojvodini; celo tako, da smo znova 
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zaznali bitje njenega obujenega srca! In reči moramo, da mu je tudi tokrat, z njegovim zadnjim delom 
Oroslanom, ta mali čudež uspelo ponoviti, saj je oživil tisto, česar več ni. No, morda bo kdo rekel, da je imel 
tokrat lažjo nalogo, saj je prestopil v vode igranega filma, medtem ko so bila vsa prej našteta dela 
dokumentarna. 
 
Toda tisti, ki si bo delo ogledal, bo lahko videl – pravzaprav bi morali reči znova videl –, da v njegovem 
filmskem vesolju tako jasne ločnice med igranim in dokumentarnim sploh ni. Eno se preliva v drugega, saj v 
svojih dokumentarnih delih uporablja elemente igranega filma, v Oroslanu pa na primer uporabi številne 
elemente dokumentarnega filma, od tiste bolj grobe podobe, ki jo prinese osvobojena 16 mm kamera, do 
vključitve naturščikov, neprofesionalnih igralcev, ki tej porabski zgodbi dajo izrazit pečat pristnosti. Pa 
čeprav je bila izhodiščna zgodba, tista Zdravka Duše, ki si jo je Ivanišin "prilastil", umeščena na Tolminsko. 
In o čem nam pripoveduje njegovo zadnje delo? Pravzaprav o pripovedovanju samem, o našem spominu, o 
tem, kako se lahko skozi spomin in besede doseže nesmrtnost. Na videz težke, globoke teme, o katerih pa 
nam spregovori na osupljivo preprost način: skozi motiv smrti enega izmed vaščanov, naslovnega Oroslana, 
in nato obujanje spominov ostalih vaščanov nanj. In prav to obujanje spominov gledalcu omogoči, da si 
ustvari nekakšen "portret" te osebe, ki je ni nikoli srečal in je nikoli niti ne bo, pa se mu bo po koncu filma 
vendarle zdelo, kakor da jo je poznal. Tako smo lahko z Oroslanom znova priča tisti čudežni moči filma, da 
nam kaže tisto, česar ni moč videti in pripoveduje o tistem, česar (več) ni. In z Ivanišinom je to videti res 
preprosto. 

• Prioritete mandatarja Kurza: gospodarstvo, migracije, podnebje. A. P. J. Dunaj - MMC RTV SLO, 
STA. 7. oktober 2019  

S katero stranko bo vladal ÖVP? 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/prioritete-mandatarja-kurza-gospodarstvo-migracije-
podnebje/501547  
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je vodji ljudske stranke (ÖVP) Sebastianu Kurzu podelil 
mandat za sestavo nove vlade.  
 
Kot je pojasnil Van der Bellen, je po pogovorih z vodji strank v preteklih dneh dobil občutek, da bo ÖVP 
lahko sestavil novo vlado. 
Kurz bo zdaj imel koalicijske pogovore s predsedniki preostalih parlamentarnih strank. Po pogovorih s 
predsednikom Van der Bellnom je vodja ljudske stranke kot prednostne naloge nove vlade omenil 
gospodarstvo in migracije. "Po mojem mnenju je trenutno največji izziv, kako se soočiti s tveganjem 
upadanja gospodarstva," je dejal novinarjem. Pri tem je izpostavil napetosti v trgovinskih odnosih z ZDA, 
brexit in pesimistične napovedi za nemško gospodarstvo. 
Med najpomembnejšimi temami nove vlade je Kurz omenil tudi podnebje, ki bi ga sicer Van der Bellen, kot 
je dejal, uvrstil na sam vrh prioritet. Kurz je poudaril, da morajo vse rešitve za zaščito podnebja koristiti tako 
okolju kot gospodarstvu, podnebje pa je uvrstil na četrto mesto med prednostnimi nalogami. 
 

 
Slika: Ljudska stranka je na nedavnih parlamentarnih volitvah zanesljivo slavila. Foto: Reuters  
 
Bo šel v koalicijo z Zelenimi? 
Vodja ÖVP-ja lahko oblikuje tri različne koalicije iz dveh strank, ki bi v parlamentu imeli trdno večino. 
Njegova stranka se lahko poveže s socialdemokrati (SPÖ), Zelenimi ali znova s svobodnjaki (FPÖ). Neos pa je 
lahko kvečjemu tretja koalicijska stranka. 
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33-letni Kurz je tako že drugič prejel mandat za sestavo vlade. Avstrijski kancler je bil namreč že med 
decembrom 2017 in majem letos, ko je njegovo vlado odnesla afera Ibiza. 
Kurz je že pred dnevi napovedal, da se bo o oblikovanju koalicije pogovoril z vsemi strankami, a se pojavljajo 
ugibanja, da bo najverjetneje sodeloval z Zelenimi. 
Predsednik: Želim si rdeče-belo-rdečo vlado 
Van der Bellen je dejal, da mediji pogosto poročajo o tem, kakšno vlado bi si želel. "Zagotovo imam eno 
željo: ne glede na strankarske barve si želim rdeče-belo-rdečo vlado. Torej močno Avstrijo v okrepljeni 
Evropi," je poudaril. Dodal je, da zanj ni pomembno, kdo vlada s kom, temveč s kakšnimi cilji vlada. Dejal je 
še, da si želi vlado, v kateri bi bili moški in ženske zastopani enakovredno. 
Na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra je ljudska stranka osvojila 37,5 odstotka glasov, 
Zeleni pa so s 13,8-odstotno podporo znova vstopili v parlament. Največji poraz so utrpeli socialdemokrati 
(SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). SPÖ je podprlo 21,2 odstotka volivcev, FPÖ pa 16,2 odstotka. Pred dvema 
letoma je SPÖ dobil okoli 27 odstotkov glasov, FPÖ pa okoli 26 odstotkov. Vstop v parlament je uspel še 
liberalni stranki Neos z 8,1 odstotka glasov. 

• Matjaž Ivanišin: "Porabje doživljam kot poetičen svet, zame to ni socialni realizem". Intervju: 
Matjaž Ivanišin. Pogovarjala se je: Ana Jurc. Ljubljana - MMC RTV SLO. 8. oktober 2019  

Intervju z režiserjem Matjažem Ivanišinom 
https://www.rtvslo.si/kultura/intervju/matjaz-ivanisin-porabje-dozivljam-kot-poeticen-svet-zame-to-ni-
socialni-realizem/501589  
Matjaž Ivanišin, eden najopaznejših dokumentaristov mlajše generacije, se tokrat v kinematografe vrača 
z enigmatičnim igranim filmom Oroslan – portretom moža, ki se pred kamero nikoli ne pojavi, moža, ki je 
umrl, preden smo ga sploh lahko spoznali.  
 

 
Slika: Matjaž Ivanišin (1981) je leta 2014 opozoril nase z dokumentarnim filmom Karpopotnik, ki ga je 
predstavil v Rotterdamu in nato še na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku ter na festivalu Traverse 
City. Film je bil večkrat nagrajen, tudi na zagrebškem filmskem festivalu, kjer je bil izbran za najboljši 
dokumentarni film. Foto: BoBo/Manca Rozman  
 
Ivanišin, ki ostaja zvest snemanju na filmski trak, svojo postmodernistično premiso o zabrisanosti meje med 
fikcijo in resničnostjo podaja na svoj redkobesedni, razmišljujoči način. Postopoma razpira zgodbo majhne 
vasi za madžarsko mejo, po kateri se razširi vest o smrti lokalnega mesarja. Vidimo le še nosila, ki jih naložijo 
v mrtvaški voz. 
Svet Oroslana doživljam kot skrajno poetičen svet, zame osebno to ni socialni realizem. V kadrih 
pokrajine razmišljam bolj o notranjem stanju filmskih likov kot pa o predstavitvi kraja, kjer snemamo. 
Matjaž Ivanišin 
Ker Oroslan ni bil poročen, se domov vrne njegov brat (Milivoj Miki Roš), da bi uredil vse za pogreb. Čustva, 
za katera se je zdelo, da so pokopana nekje globoko, počasi priplavajo na površje v obliki nepovezanih misli, 
anekdot, asociacij na pokojnika. "Dober človek je bil, delaven," se spominja eden od vaščanov. "Je pa rad 
izginil ravno takrat, ko sem ga najbolj potreboval. V bližini je bila krčma, on pa žejen." Nekdo drug pristavi: 
"Vedno je govoril: Bolje je iti v gostilno kot v cerkev. V cerkvi pije le duhovnik, v krčmi pa vsi." 
Ivanišinov pripovedni način, ki razkriva prisotnost ljudi v njihovi odsotnosti, s počasnim dodajanjem 
elementov tvori vodilno misel: nihče zares ne umre, dokler še obstaja v spominih in besedah svojih bližnjih. 
Ali, z Ivanišinovimi besedami: "Kako je tisti, ki je umrl, še prisoten na obrazih tistih, ki živijo?" 
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Režiserjev celovečerni igrani prvenec je letos poleti svetovno premiero doživel na mednarodnem festivalu v 
Locarnu, kjer se je uvrstil v tekmovalni program. Sledil je domači krst na Festivalu slovenskega filma, v teh 
dneh pa film lahko ujamete v ljubljanskem Kinodvoru. Več o filmu in njegovem nastanku pa v spodnjem 
intervjuju.  
 
Oroslan 
Po treh dokumentarnih je Oroslan vaš prvi celovečerni igrani film. Zdi se, kot da z njim namerno 
ohranjate dvoumnost – s pomočjo resničnih ljudi iz Porabja in prek njihovih zgodb ustvarjate portret 
fiktivnega človeka. Ste želeli za gledalca ustvariti iluzijo dokumentarizma? 
Nisem skušal spodbujati ugibanja gledalcev, ali gre za igrani ali za dokumentarni film. Bolj sem si želel doseči 
nekakšno prisotnost, živost v filmu, pokazati, kako dejanja, ki smo jim priča na začetku filma, počasi 
postanejo zgodbe. Hotel sem, da bi ljudje pred kamero na koncu dosegli mero verjetnosti, ki je lastna 
dokumentarnemu filmu. Gibljemo se torej v polju fikcije, skušamo pa črpati iz realnih situacij in realnih 
dogodkov. Že zgodba Zdravka Duše, na kateri temelji film, je pisana po resničnih dogodkih. 
Strukturo zgodbe sem skušal zastaviti tako, da bi bila podobna ritualu bedenja ob mrliču. 
Matjaž Ivanišin 
Se strinjate z oceno, da po zaslugi vaših prejšnjih filmov, Družine Roka Bička in še nekaterih del mlajše 
generacije dokumentarizem v zadnjih letih zaseda vse pomembnejše mesto v pozornosti javnosti oz. da 
se percepcija dokumentarnega filma pri ljudeh spreminja? 
Igrani celovečerni film ostaja paradni konj filmske industrije, a obenem se pozicionira in išče svoj prostor 
tudi dokumentarec. Ne bi si upal trditi, da smo z dokumentarcem Slovenci že tam, kjer bi morali biti, počasi 
pa je le začel pridobivati svoj prostor – tudi pri gledalcih. Dostopne so različne vrste dokumentarnih filmov, 
od observacijskih do esejističnih. Dokumentarec torej postaja panoga zase, ločena od reportaže, neomejena 
na golo informativnost. 
 
Film Oroslan ste še pred ljubljansko premiero predstavili v vasi Gornji Senik na Madžarskem, torej v 
skupnosti, kjer je nastajal. Kako tamkajšnji prebivalci dojemajo film, so ga vzeli za "svojega"? 
Delati v tem okolju in s temi ljudmi je bilo zelo prijetna izkušnja. Za Gornji Senik sem se odločil, ker mi po 
ogledu lokacij ni šel iz glave; pokrajina in obrazi ljudi so na neki način odzvanjali v meni. Je pa res, da bodo 
ljudje, ki s tistim okoljem nimajo nobene zveze, film gledali na en način, tisti, ki poznajo nastopajoče, vsako 
hišo in vsako ulico, pa na drug način. Zavedajo pa se, da so njihovo okolje – in oni sami, ko so pred kamero – 
postavljeni v polje fikcije, da ne predstavljajo samih sebe in da tudi pokrajina govori v polju zgodbe. 
Ne bi si upal trditi, da smo z dokumentarcem Slovenci že tam, kjer bi morali biti, počasi pa je le začel 
pridobivati nek svoj prostor – tudi pri gledalcih. 
Matjaž Ivanišin 
Vzgib za nastanek scenarija je bila kratka zgodba Zdravka Duše, Pa ravno tako je bilo, ki jo je navdahnila 
drama Jez Connorja McPhearsona. Že po premieri v Portorožu ste povedali, da vas je zgodba tako 
očarala, da niste mogli pozabiti nanjo. Kaj v njej vas je tako zelo nagovorilo? 
Potem ko sem zgodbo prvič prebral, sem se k njej vedno znova vračal – popolnoma me je presunila že na 
ravni zgodbe, tako kot jo je napisal Zdravko Duša. Postopoma pa se je v meni začela mešati tudi z osebno 
izkušnjo. Podoba lika, o katerem piše Duša, se je prepletla s podobo nekoga, ki sem ga zelo dobro poznal. Ta 
človek je začel v meni sobivati z literarnim likom – na neki način je bil on in hkrati ni bil on. To se mi je zdelo 
dovolj zanimivo, da sem začel razmišljati, na kak način bi lahko isto temo načel še v filmu. 
 
Koliko ste se z igralsko ekipo pogovarjali o samem možaku Oroslanu, ki ga v filmu nikoli ne spoznamo? 
Ste predebatirali njegovo življenjsko zgodbo in povezave z drugimi liki? Ali pa je bilo zgodbe približno 
toliko, kot je izvemo v filmu? 
Njihovi odnosi so bili razmeroma preprosti in na predzgodbi nismo delali veliko. Bolj smo se posvetili 
perspektivam posameznih likov – na kakšen način je pokojnika poznal njegov brat? Kako so ga poznali 
sovaščani, npr. mizar ali soseda? Moje glavno vodilo je bilo že od začetka priprav vprašanje, na kakšen način 
človeško življenje, ko se enkrat konča, ostane z živimi. Kako posameznik živi še po smrti skozi spomine, 
anekdote in bežne utrinke bližnjih? Kako je tisti, ki je umrl, še prisoten na obrazih tistih, ki živijo? 
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V esejističnem dokumentarcu Playing Men ste pod drobnogled vzeli sredozemske moške in njihove 
rituale, igre. Je Oroslan na neki način njegovo duhovno nadaljevanje? Kakšno vlogo ima po vašem 
mnenju pripovedovanje zgodb pri povezovanju skupnosti? 
Morda, čeprav ne gre za zavestno odločitev. Oba filma se ukvarjata s človekom, Playing Men ga opazuje 
tukaj in zdaj, Oroslan pa išče njegovo prisotnost v njegovi skrajni odsotnosti. Če pomislim, sem že pri filmu 
Playing Men opazil, kako v vsaki igri obstajajo posamezniki, ki se jih ljudje spominjajo kot skorajda 
mitološke junake. Nekaj časa sem celo razmišljal, da bi ena sekvenca v filmu govorila o tem, nato pa sem o 
nečem podobnem razmišljal skozi pripoved Petra Musevskega o Goranu Ivaniševiću in njegovi vrnitvi v Split 
po osvojenem Wimbledonu 2001. V Oroslanu sem se želel osredotočiti prav na vprašanje, kako lahko 
posameznik v skupnosti živi zgolj v zgodbi, kako je lahko med nami, čeprav ga sploh ne vidimo. Kako živi v 
pripovedovanju drugega oziroma drugih. 
Ali vidite v Oroslanu v kontekstu svojega filmskega opusa določeno ironijo? Filma Karpopotnik in Playing 
Men sta svoji zgodbi pripovedovala prek drugih sredstev, ne nujno predvsem z besedami. Pa tudi v tem 
filmu, kjer vas zanima moč pripovedovanja zgodb, ogromno povedo tišine in premolki. Kakšen je sploh 
vaš odnos do govorjene besede v filmu? 
Zdi se mi, da ima tišina enako vlogo kot beseda, dialog, atmosfera – odmerjam jim poponoma enako težo. V 
primeru Oroslana sem strukturo skušal zastaviti tako, da bi bila podobna ritualu bedenja ob mrliču. Najprej 
se zgodijo sam dogodek smrti in obveščanja, potem pa se ljudje zberejo ob parah in začnejo pripovedovati 
zgodbe. Prvi del filma je tako dokument dogodka, kot se je odvijal, počasi, skozi časovni odmik, pa dejanja 
postajajo besede, besede postajajo zgodbe. 
Odločitev za 16-mm filmski trak in specifičen način snemanja z minimalno snemalno ekipo ima lahko tudi 
prednosti. Gre za vprašanje, kaj želiš doseči in predvsem kako ustvariti pogoje, da boš to lahko dosegel. 
Matjaž Ivanišin 
V zvezi s Playing Men se je marsikomu zapisalo, da gre za "moški film", saj ste v njem preizpraševali 
različne vloge moškega. Tokrat so pred kamero prisotne tudi ženske, ki delijo svoje spomine in zgodbe, a 
meni se je na neki način še vedno zdelo, da gre za razmislek o moških. Tradicionalno moški pač veljajo za 
tiste, ki redkeje ubesedijo svoja čustva, in ravno s to prepreko se skozi zgodbo spopadata oba glavna lika. 
Morda res. Pri Playing Men je bil spol že del izhodiščnega koncepta: ko sem se v slovenski Istri prvič srečal z 
igro, ki se ji reče móra, sem bil med drugim fasciniran tudi nad tem, da jo igrajo samo moški. Vprašal sem 
se, zakaj je tako, oziroma začel opažati podobne elemente tudi pri drugih tipih iger. Pri Oroslanu sta 
protagonista moška, ker že zgodbo Zdravka Duše pripoveduje pokojnikov brat. Dodal sem mu zgolj 
poslušalca. Najbrž sem se s perspektivo moškega lahko lažje tudi sam nekoliko identificiral. Najbrž. 
 

 
Slika: "Zdi se mi, da ima tišina enako vlogo kot beseda, dialog, atmosfera – odmerjam jim poponoma 
enako težo." Foto: Staragara  
 
Zgodba je bila izvirno umeščena v tolminsko okolje in šele pri kastingu se je izoblikovala odločitev, da jo 
boste preselili v Porabje. Je bilo to zato, da bi Milivoja Roša, ki ste ga izbrali za glavno vlogo, postavili v 
njegovo avtentično okolje? 
Celo nastajanje filma je bilo nekakšno potovanje, serija različnih srečevanj. Najprej je šlo za moje srečanje z 
zgodbo Zdravka Duše, takrat še v tolminskem okolju. Na neki točki se mi je zazdelo, da potrebujem malo 
več distance, da bi me tolminsko okolje preveč vezalo na konkretno predlogo. Morda to zveni kot paradoks, 
a šele prek odmika, prek ovinka sem zgodbi lahko prišel bližje. Od konkretnih krajev, o katerih piše Duša, 
smo se počasi umikali proti Mariboru, kjer sem našel osebno sidrišče in motivacijo. Sočasno s tem, ko sem 
se odločil za Mikija Roša in si ogledal več snemalnih lokacij, je padla odločitev za Porabje. Kadar se odločam 
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za snemalno lokacijo, skušam ostati buden in pozoren na to, kaj ostaja z mano po ogledu – takrat, ko se 
peljem proti domu, mogoče naslednji dan … V Porabju se mi je zazdelo, da je zgodba nenadoma začela 
dobivati svojo pokrajino, svoje obraze – in svoj jezik. 
Je snemanje v krajih, ki niso vaše matično okolje, vsaj do neke mere večji izziv? Konec koncev je prvi 
pogoj za izpovedovanje lirike vsakodnevnega življenja, ki zaznamuje vaše filme, popolna vpetost v okolje, 
ki ga dokumentirate. Vsaka distanciranost bi lahko izzvenela pokroviteljsko, pavšalno. 
Seveda se zavedam, da sem tujec in da temu okolju ne pripadam. Lokacije in okolje, kot jih vidimo v filmu, 
zame obstajajo in živijo znotraj filmske zgodbe. Cel film je rezultat postopne redukcije, odvzemanja 
elementov, kar je omogočilo, da smo lahko natančno spregovorili o popolnoma enostavnih stvareh, da smo 
poiskali poetičnost znotraj vsakdanjega. Svet Oroslana doživljam kot skrajno poetičen svet, zame osebno to 
ni socialni realizem. V kadrih pokrajine razmišljam bolj o notranjem stanju filmskih likov kot pa o 
predstavitvi kraja, kjer snemamo. 
 

 
Slika: "Opazili smo, da v tej vasi poteka vsakodnevna dostava hrane na kmetije, ki so zelo odročne ali pa 
na njih živijo ljudje, ki ne morejo več sami v celoti skrbeti zase. Zdelo se mi je, kot da bi izhajalo iz naše 
zgodbe." Foto: Staragara  
 
Med iskanjem lokacije je vašo pozornost pritegnil sistem dostave hrane na odročne kmetije, ki ga tudi 
zabeležite v prvih prizorih filma. 
Moj način dela je tak, da vedno skušam pustiti ena vrata odprta. Zavedal sem se, da zgodbe, prestavljene iz 
Tolmina v Porabje, ne moremo kar neposredno preslikati. Prisluhniti je bilo treba elementom, vezanim na 
okolje, kjer smo zgodbo snemali – in to je lahko tudi čisto konkreten običaj. Opazili smo, da v tej vasi poteka 
vsakodnevna dostava hrane na kmetije, ki so zelo odročne ali pa na njih živijo ljudje, ki ne morejo več sami v 
celoti skrbeti zase. Zdelo se mi je, kot da bi izhajalo iz naše zgodbe. 
Kdaj ste ob iskanju glavnega igralca pomislili na Milivoja Roša? Spomnimo se ga iz filma Oča Vlada 
Škafarja, potem pa dolgo iz nobenega filma – in zdaj se v kina vrača v kar dveh, Oroslanu in Košarkar naj 
bo 2. 
Seveda sem ga opazil v filmu Oča, spominjam pa se ga tudi iz prvenca režiserja Jožeta Baše, filma Voda v 
očeh. Nanj sem pomislil, ko sem se začel nagibati k temu, da bi film postavil v to okolje. Odločitev se mi je 
zdela za ta film primerna tudi zato, ker Miki živi v vasi blizu Murske Sobote, v Porabje pa rad zahaja in ga 
dobro pozna. Pomembno se mi je zdelo, da je lik brata nekdo, ki je šel iz teh krajev – obenem je njihov, a 
tudi ni v celoti njihov. Tudi narečje sem hotel ohraniti avtentično, torej z uporabo igralcev iz teh vasi. 
Narečje bo mnogim ljubljanščine navajenim gledalcem tuje. Ste želeli z Oroslanom ustvariti tudi 
svojevrsten lingvistični dokument ali pa vsaj vrata slovenskega filma odpreti za narečje, ki v njem ne 
gostuje pogosto? 
Narečje nikoli ni bilo zamišljeno kot osrednja ideja filma. Če pa lahko film dojemamo tudi kot dokument 
nekega jezika oz. narečja, sem takega razširjenega konteksta zelo vesel. Tako kot lahko umre človek, kar se 
zgodi v našem filmu, lahko umre tudi jezik ali narečje. 
V polju fikcije pa se je Mikiju in meni zdelo pomembno, da Mikijev lik z likom Dejana Spasića, torej 
Ljubljančana, govori z manj izrazitim narečjem – v življenju se vedno prilagajamo sogovorcu in okoliščinam. 
Ko pa v pripovedi pride nazaj v svoje kraje, se njegovo narečje malce okrepi. Prav tako se krepi, ko se 
govorec močneje čustveno vpleta v zgodbo, ko je pripovedovano vezano na njegovo intimo. In mislim, da 
Miki v filmu to sijajno počne. 
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Hotel sem, da bi ljudje pred kamero na koncu dosegli mero verjetnosti, ki je lastna dokumentarnemu 
filmu. 
Matjaž Ivanišin 
Kako pa je bil zamišljen lik avtsajderja, ki ga igra Dejan Spasić? Ali je del zgodbe le kot kimajoče uho, kot 
nekdo, ki posluša brez obsojanja? Okrog hodi s kamero, kar ima že samo po sebi določeno simbolično 
težo. 
Zdelo se mi je, da v zgodbi potrebujemo nekoga, ki pokojnika nikoli ni poznal. Na kakšen način se lahko 
Oroslan naseli v nekoga, ki zanj sliši prvič, ki se mu lahko približa le prek svoje domišljije? Brat nosi umrlega 
s seboj po svoje, njegovi sovaščani spet po svoje, zunanji poslušalec pa v tej dinamiki zavzema podobno 
mesto kot gledalec filma. To, da Spasićev lik dela v vizualnem mediju, da se ukvarja s poljem filma oz. 
televizije, pomeni, da se ukvarja s podobami. Prek njegove imaginacije lahko vzpostavljam svet precej 
subjektivno. 
Film je bil posnet na 16-milimetrski filmski trak. Kaj vam je dal film, česar v digitalnem mediju ne bi mogli 
ustvariti? Je rahlo zrnata slika način, kako zgodbi vdahniti brezčasnost? 
O tem sva se z direktorjem fotografije Gregorjem Božičem veliko pogovarjala. Nisva si želela, da bi film 
deloval "retro" – hotela sva ustvariti čas, ki je težje določljiv, iz konkretnih situacij ustvariti malce 
privzdignjeno realnost. Uporaba filmskega traku se nama je zdela prava izbira za doseganje teh ciljev. 
Je snemanje na film veliko večje finančno breme kot digitalni pristop? Verjetno ste morali tudi bolj 
racionalno in premišljeno pristopati k temu, kaj vse in kolikokrat posneti. 
To bi bilo bolj vprašanje za producenta. Ne bi rekel, da je uporaba filmskega traku v našem primeru 
bistveno podražila proces. Odločitev za 16-milimetrski filmski trak in specifičen način snemanja z minimalno 
snemalno ekipo ima lahko tudi prednosti. Gre za vprašanje, kaj želiš doseči in predvsem kako ustvariti 
možmosti, da boš to lahko dosegel. Ne verjamem pa v en »pravi« postopek. Če bi snemal drugačen film, bi 
bil tudi pristop drugačen. Za film Oroslan se nam je zdelo tako najbolje. 
Sicer pa imam zelo rad različne omejitve, tudi tiste, ki jih s seboj prinese varčevanje materiala. Tako se lahko 
samo še bolj osredotočam na stvari, ki so mi pomembne. Za Playing Men, ki je bil na koncu dolg približno 
eno uro, smo vsega skupaj posneli samo šest ali sedem ur materiala. Ne verjamem, da bi bil film z več 
posnetimi urami boljši. Tokrat smo delali na podoben način. Seveda se pozneje izkaže, da kak kader 
pogrešaš ali pa da bi kaj lahko posnel bolje, ampak tako je zmeraj. 
Film ima zanimiv način kadriranja, ki še posebej pride do izraza na začetku. Kamera se osredotoči na 
posamezne telesne dele, na roke ali čevlje akterjev, šele pozneje ali pa sploh ne uzremo njihovo celo 
pojavo. Film tako gledalca drži na razdalji, ne spusti ga takoj blizu. 
Celo podobo o Oroslanu, ki si jo skozi film ustvari gledalec, smo skušali vzpostaviti skozi serijo fragmentov. V 
prvem delu filma del govori za celoto, posamezni delčki sestavljajo sliko, ki je nikoli ne vidimo v celoti, tako 
kot ne vidimo Oroslana. 
Ne verjamem pa, da bi obstajal en sam pravi način gledanja filma. Rad bi samo ustvaril poligon za gledalca, 
ki lahko nato gleda film skozi svojo lastno izkušnjo in si ustvari podobo Oroslana, vezano na njegovo 
senzibilnost in občutke. 
 
Zakaj ste se odločili za vključitev črno-belih fotografij, ki pripomorejo k iluziji dokumentarnosti? 
V celem filmu je kar nekaj elementov, ki ne ustrezajo "pravilom“ scenaristike, potrebam igranega filma itd. 
A tudi če je nekaj po učbeniku napačno, je lahko v določenem kontekstu pravilno in pomembno. 
Oroslan in Zgodbe iz kostanjevih gozdov sta bila med najbolj opaženimi filmi letošnjega Festivala 
slovenskega filma. Z Zgodbami se je Gregor Božič predstavil kot režiser celovečerca, ampak obenem je 
tudi direktor fotografije pri zdaj že dveh vaših filmih. Kako veliko vlogo imata v ustvarjalnem procesu 
drug drugega? Težko je spregledati, da sta letos oba v slovenski film pripeljala zamejski regiji. 
Predvsem sva dobra prijatelja in kreativna sodelavca. Zdi se nama, da se stvari razvijajo organsko, ko se česa 
lotiva. Če določeni osebi precej časa preživita skupaj, se njune ideje zagotovo tudi sooplajajo. In to je lepo. 
  



• Na postopek izbire izvajalca za gradnjo karavanškega predora prispeli dve pritožbi. La. Da. 
Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, Televizija Slovenija. 8. oktober 2019  

Iztekel se je rok za oddajo pritožb za gradnjo druge cevi predora Karavanke  
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/na-postopek-izbire-izvajalca-za-gradnjo-karavanskega-predora-
prispeli-dve-pritozbi/501634  
Iztekel se je rok za oddajo pritožb na postopek izbire izvajalca za gradnjo druge cevi karavanškega 
predora. Dars je prejel dve pritožbi, oddala sta ju Kolektor CPG in Gorenjska gradbena družba.  
 
Dars je izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora začel iskati že decembra 2017, a so pritožbe 
oddajo naročila močno zavlekle. S tem se je zamaknila tudi gradnja, katere začetek je bil predviden sredi 
lanskega leta. Medtem ko je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani, slovenska stran 
nima še niti izbranega izvajalca. 
A nekateri strokovnjaki kljub temu menijo, da še lahko ujamemo rok in zgradimo drugo cev predora v petih 
letih, kot je zastavljeno, saj naj bi bil ta rok precej prenapihnjen. Pet let so namreč izvajalci potrebovali za 
gradnjo prve cevi pred 30 leti, od takrat pa je tehnologija napredovala. Hkrati so mnogi spremljevalni 
objekti, kot je npr. vhodni plato, že zgrajeni. Predvsem pa izvajalci, v nasprotju s tistimi izpred tridesetih let, 
zdaj vedo, da jih čakajo težke geološke in hidrološke razmere, je poročala Alenka Terlep za Radio Slovenija.  
Dars je sredi septembra za izbor izvajalca druge cevi predora Karavanke povabil tri od petih ponudnikov. 
Kot je poročala Televizija Slovenija, naj bi se Dars pogajal s turškim Cengizom, ki je oddal najnižjo ponudbo, 
vredno 99,6 milijona evrov, konzorcijem podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov 
evrov) in s konzorcijem podjetij Implenia Österreich, Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona 
evrov). Zunaj boja za gradnjo predorske cevi sta tako ostala grški J&P Avax, ki je dela ocenil na 115 milijonov 
evrov, in Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom s ponudbo, vredno 122,2 milijona evrov. 
Kot je poročala Terlepova, skušajo domači gradbinci turško podjetje Cengiz izriniti. A ker nimajo zadostnih 
referenc, se povezujejo s tujimi izvajalci. "Domača podjetja so v povezavi s tujimi podjetji sposobna narediti 
marsikaj. Mislim, da je to zmagovalna pot," je za radio povedal Dušan Zorko iz 2TDK-ja. Da bi predor gradila 
slovenska podjetja, se zdi pomembno tudi Gospodarski zbornici Slovenije. "Gradbeništvo je delovno 
intenzivna panoga, kar pomeni veliko delovnih mest, vsa ta podjetja pa plačujejo prispevke za pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje," je povedal Jože Renar z GZS-ja. 
Ker ima gradbeništvo večstranske učinke, bi bili posel blagodejen ne samo za proračun, ampak za celotno 
industrijo gradbenega materiala, še dodaja. Ne glede na to, kdo bo gradil karavanški predor, zastojem ne bo 
konca vse do leta 2026. Ko bo drugi predor končan, bo Dars namreč zaprl prvo cev in jo začel obnavljati, je 
še poročal Radio Slovenija 

• Ustavni sodniki naj bi razveljavili sporni člen zakona o tujcih. Al. Ma. Ljubljana - MMC RTV SLO, 
STA. 10. oktober 2019  

Ustavno sodišče: Postopki še niso končani 
https://www.rtvslo.si/slovenija/ustavni-sodniki-naj-bi-razveljavili-sporni-clen-zakona-o-tujcih/501855  
Po neuradnih informacijah tednika Mladina so ustavni sodniki razveljavili člen 10. b zakona o tujcih, ki v 
primeru zaostrenih migracijskih razmer predvideva omejevanje vstopa tujcev v državo oziroma dopušča 
zavračanje tujcev brez individualne obravnave.  
 
Za del javnosti sporno novelo zakona o tujcih je državni zbor sprejel januarja 2017, veljati je začela 4. 
februarja. Nove določbe so predvidele možnost sprožitve posebnega ukrepa, ki bi ob zaostrenih 
migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo. Da so razmere zaostrene, bi sicer ugotovil DZ z 
absolutno večino in tako aktiviral 10. b člen. 
Skrajni ukrep za skrajne razmere 
Posebni ukrep iz omenjenega člena predvideva, da policija tujcu, ki ne bo izpolnjeval pogojev za vstop v 
Slovenijo, ne bo dovolila vstopa v državo, tujca, ki je nezakonito vstopil v državo in se na območju izvajanja 
ukrepov zadržuje nezakonito, pa bo privedla do državne meje in ga napotila v državo, iz katere je 
nezakonito vstopil. 
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Če bo tujec, ki bo poskušal nezakonito vstopiti na mejnem prehodu ali je že nezakonito vstopil na ozemlje 
Slovenije iz sosednje države članice EU-ja, izrazil namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, bo policija 
izvedla identifikacijski postopek in ugotavljala njegovo identiteto, še predvideva besedilo novele. 
Ne glede na določbe zakona, ki ureja mednarodno zaščito, pa policija to namero zavrže kot nedopustno, če 
v sosednji državi članici EU-ja, iz katere je tujec vstopil, ni sistemskih pomanjkljivosti glede azilnega 
postopka in pogojev za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja, nečloveškega ali 
poniževalnega ravnanja, in tujca napoti v to državo. O pritožbah bi odločalo ministrstvo za notranje zadeve, 
a pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve, še predvideva novela. 
Tedanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je ob predstavitvi novele v DZ-ju zagotavljala, 
da je pisana kot skrajni ukrep, če Slovenija zaradi preobremenjenosti ne bi mogla več izvajati zakona o 
mednarodni zaščiti. Primer bi bila ponovitev množičnih migracij ali če bi Slovenija postala žariščna točka, t. i. 
hotspot. Skrb za varnost so kot argument navajali tudi drugi podporniki zakona. 
Nasprotniki: Člen krši mednarodno pravo 
Njegovi nasprotniki pa so sledili argumentom nevladnih organizacij, Sveta Evrope in Visokega komisariata 
Združenih narodov za begunce (UNHCR), da zakon krši mednarodne pogodbe. Tedanji komisar Sveta Evrope 
za človekove pravice Nils Muižnieks je opozarjal na skrbi, da zakon krši mednarodno pravo s področja 
človekovih pravic. 
 

 
Slika: Obravnavo je sprožila prejšnja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Foto: BoBo  
 
Pred obravnavo predloga novele v državnem zboru je več kot 20 nevladnih organizacij, ki delujejo na 
področju zaščite beguncev in varstva človekovih pravic, pozvalo k zavrnitvi zakona. Takratna varuhinja 
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa je nato aprila vložila zahtevo za oceno ustavnosti 10.b člena. Med 
drugim je ob predstavitvi zahteve presodila, da omenjeni člen predstavlja "oblastno ravnanje", v katerem 
varuh vidi števila neskladja s slovensko ustavo, med drugim tudi glede prepovedi diskriminacije, enakega 
varstva pravic, načela nevračanja ter načela jasnosti in določnosti predpisov. 
Po neuradnih informacijah Mladine naj bi ustavni sodniki opisani sporni člen razveljavili. Za naj bi glasovalo 
osem ustavnih sodnikov, eden pa naj bi glasoval proti. 
Kot dodaja Mladina na spletni strani, naj bi ustavni sodniki presodili, da so v izrednih razmerah sicer 
mogoče izredne omejitve človekovih pravic, a bi državni zbor dejansko moral razglasiti izredne razmere, 
omejitev človekovih pravic pa mora biti sorazmerna. Tudi izredne razmere pa naj ne bi opravičevale 
popolne prepovedi sprejemanja prošenj za azil, poroča Mladina. 
Ustavno sodišče: Postopki niso končani 
Z ustavnega sodišča so za Slovensko tiskovno agencijo sporočili, da postopki na ustavnem sodišču v tej 
zadevi še niso končani. "Vse dokler odločitev ustavnega sodišča ni objavljena, velja, kot da je še ni. Do tega 
trenutka je vsako zadevo vedno mogoče ponovno odpreti in o njej še razpravljati," so zapisali. 
Tudi pri varuhu človekovih pravic z odločitvijo še niso seznanjeni, je pa varuh Peter Svetina ob tem dejal, da 
če je ustavno sodišče res razveljavilo sporni člen, to pozdravljajo. Na informacije o precej enotnem 
glasovanju na sodišču pa je Svetina dodal, da so to sicer "težke teme, ki polarizirajo", a če je bila odločitev 
tako jasna, potem ni vprašljivo, da je določba dejansko v neskladju z ustavo. Poudaril je še, da je država 
suverena pri varovanju svojih meja, a opozoril, da k nam prihajajo ljudje in tem osnovne pravice do azila ne 
moremo vzeti ad hoc in po lastni presoji. 

• Nobelova nagrajenca sta Olga Tokarczuk in Peter Handke. M. K. Stockholm - MMC RTV SLO, STA. 
10. oktober 2019  
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Kljub napovedanemu "oziranju po svetu" obe nagradi ostali v Evropi 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nobelova-nagrajenca-sta-olga-tokarczuk-in-peter-handke/501816  
Nobelovo nagrado za književnost za lansko in letošnje leto prejmeta pisateljica Olga Tokarczuk in pisatelj 
Peter Handke. Poljska pisateljica je Nobelova nagrajenka leta 2018, njen avstrijski kolega pa je letošnji 
lavreat.  
 
57-letna Olga Tokarczuk, ki jo je novica o nagradi doletela na literarni turneji po Nemčiji, je nagrajena za 
pripoved, polno domišljije, ki z enciklopedično strastjo slika prestopanje meja kot obliko življenja. 76-letni 
Peter Handke pa je, kot so zapisali v utemeljitvi, nagrajen za vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo 
raziskuje obrobje in specifičnost človeške izkušnje.  
 

 
Slika: Olga Tokarczuk je že v mladosti prebrala domala vse knjige, na katere je naletela,. Približala pa sta 
ji jih mama, ki je bila učiteljica, in oče, ki je deloval tudi kot knjižničar. Foto: EPA  
 
"V času revolucije se vzdržijo zatiranja žensk. Potem pa so ponovno odrinjene iz vlade." 
Osrednje ime sodobne poljske literature 
Olga Tokarczuk se je rodila leta 1962 v poljskem kraju Sulechów. Diplomirala je iz psihologije na univerzi v 
Varšavi in nekaj časa delala kot psihoterapevtka, kmalu pa se posvetila pisanju. 
Leta 1979 so v reviji Na przelaj izšle njene kratke zgodbe, romaneskni prvenec Potovanje ljudi knjige pa je 
izšel leta 1993 – zanj je prejela nagrado Zveze poljskih založnikov. Pravi prodor je doživela tri leta pozneje s 
tretjim romanom Pravek in drugi časi. Vse odtlej se Olga Tokarczuk uvršča v sam vrh moderne poljske 
proze. 
Podpisala je devet romanov, dve zbirki kratkih zgodb in dve esejistični knjigi, dejavna pa je tudi kot 
scenaristka. Obliko romana, ki ji je blizu, imenuje konstelacijski roman. 
 

 
Slika: Olga Tokarczuk s slikanjem kompleksne zgodovinske freske razmišlja o frankizmu kot o preživetveni 
strategiji v prostoru, pritlehno pregnetenem s sovraštvom do prišlekov in tujcev. Foto: emka.si 
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Olga Tokarczuk: Jakobove bukve 
Lavreatka za leto 2018 v svojih stvaritvah veliko pozornosti namenja sanjam in mitom, pri čemer obravnava 
psihološke resničnosti. Črpa iz lokalnega življenja, obenem pa opazuje človeka s premišljujočo distanco. 
"Olgo Tokarczuk navdihuje pogled od zgoraj, zaradi česar je njen mikrokozmos ogledalo makrokozmosa," so 
zapisali podeljevalci nagrade. Pogosto se loteva tabuiziranih tem, kot sta smrt in umiranje, nagovarjajo pa jo 
tudi feministične vsebine, pri čemer izhaja iz prepričanja, da gre pri spolih za vloge, ki jih lahko presežemo. 
Slovenski bralci jo dobro poznajo – dvakrat, leta 1997 in 2006, je bila gostja festivala Vilenica, leta 2013 pa 
je tam dobila veliko vileniško nagrado. Lani se je v Sloveniji ustavila na vabilo festivala Mesto knjige in 
založbe KUD Pólice Dubove, pri kateri je izšel njen zadnji roman v slovenščini – zgodovinski roman Jakobove 
bukve, ki so ga podeljevalci Nobelove nagrade označili za njen "magnum opus". "Impresivno je, kako nas 
pisateljica v tej 1000 strani dolgi knjigi spusti v misli več oseb, da nam poda portret glavnega junaka, ki je 
opisan zgolj z zunanje perspektive," so zapisali. 
V slovenskem jeziku lahko beremo še njene romane Pravek in drugi časi , Dnevna hiša, nočna hiša, Beguni in 
Pelji svoj plug čez kosti mrtvi. 
 

 
Slika: Iz Švedske akademije so sporočili, da je bilo za nagrado za leto 2018 v igri 194 kandidatov, za leto 
2019 pa 189. Nominiranci za določeno leto ostanejo javnosti neznani naslednjih 50 let. Foto: EPA  
 
Je strastna borka za pravice živali, kar se kaže v njenem romanu Pelji svoj plug čez kosti mrtvih. V domovini 
je dvignila precej prahu z odpiranjem temačnih poglavij poljske zgodovine, ki ne ustrezajo narativi vladajoče 
poljske stranke PiS. 
Prejela je številne nagrade tako doma kot na mednarodnem prizorišču - poleg mednarodnega bookerja in 
vilenice tudi dvakrat prestižno poljsko nagrado nike in petkrat nike po izboru bralcev, nemško nagrado 
mostovi, švedsko kulturhuset in švicarsko Jana Michalskega.  
 
Iskalec novega izraza kot vezi med notranjim in zunanjim svetom 
Peter Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na avstrijskem Koroškem. Od leta 1944 do 1948 je živel v 
Vzhodnem Berlinu, med letoma 1961 in 1965 pa se vrnil v Avstrijo, kjer je v Gradcu študiral pravo. Študij je 
opustil po izidu romanesknega prvenca Sršeni. Sklenil je, da bo pisatelj. 
Njegova mati, koroška Slovenka, je leta 1971 naredila samomor, njeno življenje je Handke opisal v svojem 
delu Žalost onkraj sanj.  
Eden najpomembnejših piscev te generacije je leta 1966 izjavil, da je sodobna književnost "opisno 
impotentna" in v slogu, polnem nenavadnih obratov in razbijanja jezikovnih konvencij, začel v zgodnejših 
delih raziskovati možnosti novega izraza kot vezi med človekovim notranjim svetom in svetom, ki ga obdaja. 
Kot so zapisali pri Švedski akademiji, je književno sceno istega leta dodobra zaznamoval tudi z igro 
Zmerjanje občinstva, katere glavni koncept je, da igralci užalijo občinstvo zgolj zaradi udeležbe. 
"Poskrbel je, da se je oddaljil od prevladujočih zahtev po skupnostno usmerjenih in političnih stališčih in 
namesto tega našel svoj literarni navdih znotraj gibanja novi roman v francoski literaturi," so še zapisali. 
Handkejeva dela prežema močna želja po odkrivanju in po ubeseditvi teh odkritij z novimi literarnimi izrazi. 
"Sam pisatelj je dejal: 'Biti sprejemljiv, je vse.' S tem ciljem mu uspe tudi najmanjše podrobnosti v 
vsakodnevnem obstoju napolniti z eksplozivnim pomenom. Za njegova dela so značilna tako močan 
pustolovski duh kot tudi nagnjenje k nostalgiji, kar je prvič opaziti v začetku 80. let v drami Preko vasi in 
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predvsem v romanu Ponovitev, v katerem se protagonist Georg Kobal vrne k pisateljevim slovenskim 
koreninam po materini strani." 
Kot še pišejo, je Handke izgnanstvo izbral za produktivno življenjsko pot, kjer nastopijo izkušnje prestopanja 
pragov in geografskih meja. "Če ga lahko opišemo kot pisca kraja, njegove pozornosti ne pritegnejo 
predvsem metropole, temveč predmestja in pokrajina. Ponovno ujame nevidno in nas naredi del tega." To je 
še zlasti vidno v nekaterih njegovih najmočnejših pripovedih, kot je roman Moje leto v nikogaršnjem zalivu. 
"Handke podre naše ideje o centralno vodeni državi in nam daje vedeti, da je središče povsod," še beremo v 
utemeljitvi. 
Handke, ki se je po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših pisateljev v Evropi, podpisuje 
obsežen opus del v različnih žanrih. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. 
Napisal je tudi več filmskih scenarijev, skupaj z Wimom Wendersom denimo za kultni film Nebo nad 
Berlinom. Piše pa tudi aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem. Handkeju gre 
zasluga tudi, da lahko dela nekaterih slovenskih pisateljev beremo v nemščini. Za svoje pisanje je prejel več 
nagrad. Od leta 1990 živi v Franciji v Chavillu pri Parizu. 
 
Med njegova glavna dela spadajo še romani Vratarjev strah pri enajstmetrovki, Kratko pismo, dolgo slovo, 
Moje leto v nikogaršnjem zalivu ter drame Zmerjanje občinstva, Kaspar in Še vedno vihar. 
Po letu premora dobimo dva nagrajenca 
Švedska akademija se je lani odločila za preložitev nagrade, potem ko so njen ugled zamajali spolni škandal 
in domnevne kršitve pravil o navzkrižju interesov, ki so povzročili globok razkol v tej ugledni instituciji. Po 
škandalu je akademija doživela prevetritev. 
Vrzel v podelitvi najuglednejše med literarnimi priznanji na svetu, ki lavreatu prinese tudi devet milijonov 
švedskih kron, je lani zapolnila podelitev alternativne Nobelove nagrade. Namenili so jo francoski avtorici 
Maryse Conde z otoka Guadeloupe v Karibskem morju. 
Maryse Conde je bila tudi ena od pisateljic, ki so visoko kotirale na spletnih stavnicah ob letošnji podelitvi 
nagrad, ob njej pa še kanadska pesnica in pisateljica Anne Carson in njena rojakinja Margaret Atwood, 
Kitajka Can Šue, ruska pisateljica Ljudmila Ulicko, omenjala pa se je tudi Olga Tokarczuk. Med kandidati za 
nagrado so se omenjali Kenijec Ngugiha wa Thiong'oja, Japonec Haruki Murakami, madžarski pisatelj Peter 
Nadas in sirski pesnik Adonis. 
Vodstvo odbora za nagrado želi, da bi se po lanskem letu premoru Nobelova nagrada za književnost vrnila z 
novim zagonom. Zdajšnji predsednik odbora Anders Olsson je pred podelitvijo omenil, da v iskanju 
nagrajenca širijo perspektivo. "Na književnost smo gledali z bolj evropocentrične perspektive, zdaj se 
oziramo po svetu," je dejal. Pritrdil je tudi, da je bila nagrada v preteklosti usmerjena bolj k pisateljem, in 
opomnil, da v današnjem času vendarle delujejo tudi številne velike pisateljice. Medtem ko je akademija 
prisluhnila navijanjem, da bi šla vsaj ena od obeh nagrad v ženske roke, pa se se ni uresničilo napovedana 
neevropocentrična usmerjenost.  
Nagradi bodo podelili v Stockholmu in Oslu 10. decembra, na obletnico smrti izumitelja dinamita Alfreda 
Nobela (1833‒1896). 

• Na Poljskem in v Avstriji proslavljajo, v svetu mnogi kritični do Handkeja. A. J. Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA  

 10. oktober 2019  
Navdušeni odzivi političnega vrha na Poljskem in v Avstriji 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-poljskem-in-v-avstriji-proslavljajo-v-svetu-mnogi-kriticni-do-
handkeja/501883  
Novica, da Nobelovo nagrado za književnost prejme avstrijski pisatelj Peter Handke, je našim severnim 
sosedom prinesla veliko veselje. Drugje po svetu so mnogi intelektualci kritični do odločitve za poklon 
pisatelju s spornimi političnimi stališči. 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je vest iz Švedske pospremil z besedami: "Presrečen dan – 
vsekakor za avstrijsko književnost in za književnost na splošno." Na Poljskem pa se danes prav tako veselijo 
Nobelove nagrade za Olgo Tokarczuk. 
 
Tisti, ki je opravičeval vojne zločine, je dobil Nobelovo nagrado, medtem ko je država sodelovala pri 
popolni diskreditaciji resničnega junaka našega časa, Juliana Assangea 
Slavoj Žižek 
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Handke pohvalil pogum "dobrih ljudi" v Akademiji 
Po Van der Bellnovih besedah je Nobelovo nagrado prejel "avtor, čigar tihi in prodorni glas že desetletja 
odslikuje svetove, kraje in ljudi, ki ne bi mogli biti bolj fascinantni", kot je njegove besede povzela avstrijska 
tiskovna agencija APA. 
Handke "osvetljuje vmesne prostore bivanja in subtilno opisuje občutke in mišljenje svojih likov. V 
preprostem, a vendar edinstvenem tonu dovoljuje bralkam in bralcem, da vstopijo v njegov svet in jezik," je 
poudaril Van der Bellen in dodal, da so lahko Handkeju zelo hvaležni. 
 
Nobelova nagrajenca sta Olga Tokarczuk in Peter Handke 
 
Handke, ki živi na obrobju Pariza, je v prvem odzivu na ugledno priznanje dejal, da je "po vseh prepirih" v 
zvezi z njegovim delom presenečen, da ga je švedska akademija izbrala. Dodal je še, da gre za "pogumno 
potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 
Za avstrijskega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga, ki je pristojen tudi za EU, umetnost, kulturo in 
medije, ter avstrijsko kanclerko Brigite Bierlein je Nobelova nagrada za Handkeja "zelo zasluženo in cenjeno 
priznanje za izjemen literarni talent". "Handke se je dotaknil več generacij bralk in bralcev," sta sporočila v 
izjavi za javnost. 
Prva avstrijska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Elfriede Jelinek se je na novico, da je Nobelovo 
nagrado za književnost prejel njen pisateljski kolega, odzvala z navdušenjem. "Čudovito! Vsekakor bi jo 
lahko dobil že pred menoj," je povedala za agencijo APA. Po njenem mnenju je bil skrajni čas, da je Handke 
dobil Nobelovo nagrado. Veseli jo tudi, da je nagrado prejel nekdo, "na katerega bodo v Avstriji končno 
ponosni". 
"Bolj kot kadar koli prej potrebujemo javne intelektualce, ki so sposobni pokončno stopiti v bran 
človekovim pravicam v boju proti brezbrižnosti in cinizmu naših političnih vodij. Handke ni tak človek. 
Hari Kuzru 
Novica je razveselila tudi celovškega založnika Lojzeta Wieserja. Handkeja je označil kot "največjega 
prenovitelja jezika iz protislovja te dežele". Kot je še povedal, je nenavadno naključje, da je dvojezični avtor 
nagrado dobil prav na dan spomina na obletnico plebiscita, 10. oktober, kot tudi to, da bo v Mestnem 
gledališču Celovec ravno nocoj premiera njegove drame Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem. Pri 
založbi Wieser je sicer izšlo več Handkejevih del. 
Sporna podpora Miloševiću 
Nobelova nagrada Handkeju danes sproža veliko pozitivnih odzivov, medtem ko se je pisatelj, dramatik, 
pesnik in esejist tako z deli kot tudi s svojimi dejanji v preteklosti večkrat izkazal za spornega. Zaradi svojih 
prosrbskih stališč med vojno v nekdanji Jugoslaviji in zagovarjanja nekdanjega srbskega voditelja Slobodana 
Miloševića je ostal tudi brez kakšne od literarnih nagrad. Njegova stališča so naletela na neodobravanje in 
kritiko tudi v Sloveniji. 
 
Prah je dvigovala predvsem reportaža, ki jo je o svojem potovanju v Srbijo za Süddeutsche Zeitung Handke 
spisal leta 1996. V njej je pod vprašaj postavil medijsko prikazovanje Srbije kot agresorja v vojni na Balkanu. 
"V želji, da bi vojno približali svojim strankam, tuji časopisi od Tima do Nouvel Observateurja neprestano 
slikajo Srbe kot zlikovce in muslimane kot klasične pozitivce," je med drugim zapisal. Reportaža je izšla po 
pokolu v Srebrenici. 
Po Natovem bombardiranju leta 1999 je Handke zopet stopil v obrambo Srbiji. V nastopu na srbski televiziji 
je komentiral, da bi si "želel biti srbski ortodoksni menih v boju za Kosovo", nato pa tegobe Srbov primerjal 
s preganjanjem Judov (pozneje se je sicer opravičil za primerjavo s holokavstom). Leta 2006 se je udeležil 
Miloševićevega pogreba in v svojem nagovoru poudaril, da je "bil blizu Jugoslaviji, blizu Srbiji, blizu 
Slobodanu Miloševiću". 
Peter Handke wins the 2019 Nobel Prize in Literature 
— Nermin Tulic (@NerminTulic) 10. oktober 2019 
Še podpira ukinitev nagrade? 
Mimogrede, Peter Handke je še leta 2014 pozival k ukinitvi Nobelove nagrade za književnost, češ da gre pri 
vsem skupaj za "lažno kanonizacijo" književnosti. "Nobelovo nagrado bi bilo končno enkrat treba ukiniti," je 
izjavil v pogovoru za avstrijski časopis Die Presse, češ da ne ceni odločitev švedske akademije – pa čeprav 
nagrada človeku prinese "trenutek pozornosti, kakih šest strani v časopisih". Je šlo morda takrat še za rahlo 
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grenkobo spregledanega nominiranca? "Seveda to človeka moti, greš si na živce, ker razmišljaš o tem. Tako 
zelo nevredno je tega, in hkrati tudi sam nisi vreden tega." 
Where were you in 1996? Peter Handke was doing his slumming in Serbia tour, making the pilgrimage to 
Radovan Karadzic, fake newsing avant la lettre, reciting the prose and poetry of genocide denial in 
Kosovo.  
Today is a good day to be done with that garbage—tell your stories! pic.twitter.com/l7c3qdPIJ4 
— Edin Hajdarpasic (@_edinh) 10. oktober 2019 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu za 
britanski časnik The Guardian je spomnil na zgoraj navedeno izjavo o "lažni kanonizaciji književnosti" in 
poudaril, da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav". 
"To je Švedska danes," je nadaljeval Žižek. "Tisti, ki je opravičeval vojne zločine, je dobil Nobelovo nagrado, 
medtem ko je država sodelovala pri popolni diskreditaciji resničnega junaka našega časa, Juliana 
Assangea," je dodal. Ob tem je ocenil, da bi se morali v odzivu zavzeti za to, da Handke ne dobi Nobelove 
nagrade za književnost in da Assange dobi Nobelovo nagrado za mir. 
Jezni odziv ameriškega PEN-a 
"Globoko obžalovanje" nad izbiro Handkeja za Nobelovo nagrado je v izjavi za javnost izrazila celo ameriška 
veja pisateljskega združenja PEN. "Osupli smo ob izbiri pisatelja, ki je svoj glas uporabil za izpodbijanje 
zgodovinskih resnic in javno podporo povzročiteljem genocida, kakršna sta bila nekdanji srbski predsednik 
Slobodan Milošević in vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić," je zapisala predsednica Jennifer Egan. 
"Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o temeljito dokumentiranih vojnih zločinih, 
zasluži nagrado za svojo "jezikovno iznajdljivost". V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih 
voditeljev in vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si svet književnosti zasluži kaj boljšega. Globoko 
obžalujemo sklep Nobelovega odbora za književnost." 
 

 
Slika: Ameriški PEN: "Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o temeljito 
dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži nagrado za svojo "jezikovno iznajdljivost". V času naraščajočega 
nacionalizma, avtokratskih voditeljev in vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si svet književnosti 
zasluži kaj boljšega." Foto: Reuters  
 
Odločitev švedske akademije, da nagrado podeli Handkeju, je na neodobravanje naletela predvsem v Bosni 
in Hercegovini in na Kosovu. Bosanski igralec Nermin Tulić, ki so ga med obleganjem Sarajeva med vojno v 
BiH-u huje ranili bosanski Srbi, je na Twitterju objavil smeška, ki bruha. 
"Miloševićev občudovalec in negativec je dobil Nobelovo nagrado za književnost ... Kakšni časi ...," pa je v 
odzivu zapisal profesor mednarodnih odnosov v Sarajevu Emir Suljagić, ki je preživel pokol v Srebrenici. 
Podoben je tudi naslov članka v kosovskem dnevniku Koha Ditore: "Oboževalec Miloševića, dvojnik 
negativca, prejme Nobelovo nagrado za književnost." 
"To je skrajno žaljiva izbira," je tvitnil nekdanji zunanji minister Kosova Petrit Selimi. "Kaj sledi? Nobelova 
nagrada za mir Asadu?" 
Med znanimi imeni, ki so obsodila dodelitev nagrade Handkeju, je med drugim romanopisec Salman 
Rushdie; kritike se vrstijo tudi v svetovnem tisku. 
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Slika: Leta 1999 je Salman Rushdie v Guardianu Handkeja razglasil za drugouvrščenega v bitki za naslov 
"mednarodnega bebca leta". Nominacijo so mu prinesle "strastne apologije genocidnega režima 
Slobodana Miloševića". (Na prvo mesto lestvice se je uvrstil igralec Charlton Heston, ki je bil glasen 
podpornik orožarskega lobija.) Danes je Rushdie izjavil, da nima komentarja, da pa "stoji za tem, kar je 
takrat napisal." Foto: Reuters  
 
Britansko-indijski pisatelj Hari Kunzru verjame, da je Handke izjemen pisatelj, ki pa "združuje globok uvid in 
šokantno etično slepoto". "Bolj kot kdaj koli prej potrebujemo javne intelektualce, ki so sposobni pokončno 
stopiti v bran človekovim pravicam v boju proti brezbrižnosti in cinizmu naših političnih vodij. Handke ni tak 
človek." 
Sicer pa se je Handkeju v preteklosti zaradi političnih stališč odreklo že več njegovih nekdanjih prijateljev in 
kolegov. Leta 2008 je pisatelj Jonathan Littell pripomnil: "Že mogoče, da je fantastičen pisatelj, kot človek pa 
je moj sovražnik ... kreten je." Alain Finkielkraut ga je označil za "ideološko pošast", Susan Sontag pa je 
komentirala, da je Handke zaradi svojih izjav o vojni na Balkanu "opravil" pri svojih nekdanjih prijateljih v 
New Yorku. 
 
Poljska pisateljica še v šoku 
Olga Tokarczuk je ob novici, da prejme prestižno priznanje, doslej povedala le: "Tega še nisem čisto dojela." 
Dodala je, da je zadovoljna, da je Handke, ki ga še posebej ceni, prejel nagrado sočasno kot ona. "Čudovito 
je, da švedska akademija ceni srednjeevropsko književnost," je po poročanju AFP-ja še povedala za poljski 
časnik Gazeta Wyborcza. 
 

 
Slika: Dela Olge Tokarczuk v izložbi njene matične založbe – Wydawnictwo Lliterackie – v Krakovu. Foto: 
AP  
 
Pisateljici so se na Poljskem poklonili tudi predstavniki oblasti. Poljski predsednik Andrzej Duda je po 
pisanju poljske tiskovne agencije PAP ob razglasitvi Olge Tokarczuk za Nobelovo nagrajenko dejal, da je 
danes velik dan za poljsko književnost. Spomnil je, da gre za drugo poljsko avtorico, ki je prejela to prestižno 
nagrado. Pred njo je to namreč leta 1996 že uspelo pesnici Wislawi Szymborski. 
Prav tako je nagrajenki čestital poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je izrazil navdušenje nad tem, da je 
poljska književnost tako visoko cenjena v svetu. Poljski kulturni minister Piotr Glinski pa je poudaril, da je 
Olga Tokarczuk dokaz, da ima poljska kultura pomembno mesto v svetu. Na Twitterju je čestital pisateljici za 
uspeh in dodal, da se čuti v tem trenutku obvezan vse njene knjige ponovno prebrati. 
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• Skrajno desni svobodnjaki odstopili od koalicijskih pogajanj s Kurzem. B. V. Dunaj - MMC RTV 
SLO, STA. 10. oktober 2019  

Svobodnjaki so na volitvah prejeli 16,2 odstotka glasov 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/skrajno-desni-svobodnjaki-odstopili-od-koalicijskih-pogajanj-s-
kurzem/501841  
Skrajno desna Svobodnjaška stranka Avstrije (FPÖ) je po prvih pogovorih o oblikovanju prihodnje vlade, 
ki jih vodi predsednik Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz, v sredo odstopila od nadaljnjih 
koalicijskih pogajanj.  
 
Vodja FPÖ-ja Norbert Hofer je po pogovorih s Kurzem ponovil, da zaradi slabega volilnega izida ni 
pričakovati, da bi lahko svobodnjaki sodelovali pri sestavi vlade. Je pa povedal tudi, da bodo v stranki na 
novo proučili stanje, če oblikovanje vlade ne bo uspešno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Kurz je medtem ocenil, da so prvi pogovori z vodji svobodnjakov, socialdemokratov (SPÖ), stranke Neos in 
Zelenih potekali zelo dobro. "Izkoristili smo priložnost za izmenjavo mnenj o pomembnih vprašanjih, ki 
zadevajo prihodnost Avstrije," je povedal mandatar. 
"FPÖ je že dal jasno vedeti, da mu njegov izid na volitvah ne daje mandata za vladanje in gre zato v smeri 
opozicije, kjer se bo postavil na novo. Drugi trije voditelji strank pa so nakazali pripravljenost za morebitno 
sodelovanje in sestavo prihodnje vlade," je še povedal Kurz. 
Potek nadaljnjih koalicijskih pogajanj namerava mandatar predstaviti v prihodnjih dneh. V stiku namerava 
ostati z vsemi predsedniki strank in prihodnji teden nadaljevati pogovore, splošno mnenje pa je, da bo ÖVP 
k intenzivnejšim pogajanjem povabil Zelene in socialdemokrate, morda pa tudi Neos. 
Analitiki menijo, da so za oblikovanje vlade za Kurza trenutno prva izbira Zeleni. Večino v parlamentu bi 
imel tudi s koalicijo s SPÖ-jem ali s svobodnjaki, medtem ko s stranko Neos to ni mogoče in bi ta lahko 
sodelovala le v tristranski vladi. 
Poraz doživeli socialdemokrati in svobodnjaki 
Kurz, ki je bil avstrijski kancler že med decembrom 2017 in majem letos, je v ponedeljek dobil mandat za 
sestavo nove vlade. Na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra je njegov ÖVP osvojil 37,5 
odstotka glasov, Zeleni pa so s 13,8-odstotno podporo spet vstopili v parlament. 
Največji poraz so doživeli socialdemokrati in svobodnjaki. SPÖ je podprlo 21,2 odstotka volivcev, FPÖ pa 
16,2 odstotka. Vstop v parlament je uspel še liberalni stranki Neos z 8,1 odstotka glasov. 
 

 

• Slovenci na Hrvaškem so se družili v Istrskih toplicah. Tjaša Lotrič. Radio Koper. 7. oktober 2019  
Med izzivi društev bo tudi v prihodnje vključevanje mladih ter povezovanje obeh držav z različnimi 
dogodki in projekti. 
https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/slovenci-na-hrvaskem-so-se-druzili-v-istrskih-toplicah/501578  
Srečanje slovenskih društev na Hrvaškem je namenjeno povezovanju slovenske narodne skupnosti, 
izmenjavi izkušenj, pa tudi težav, s katerimi se soočajo. 
 

 
Slika: V Istrskih toplicah so se družili člani petnajstih slovenskih društev na Hrvaškem. Foto: Radio 
Koper/Tjaša Lotrič  
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Slovenska pesem v izvedbi pevskega zbora Encijan iz Pulja je odmevala na srečanju vseh slovenskih društev 
na Hrvaškem. Že šestnajsto leto je to priložnost za spoznavanje, izmenjavo mnenj in tudi krepitev 
sodelovanj, pravi predsednica Zveze slovenskih društev, Barbara Riman: 
"Hrvaška je razvejana država in zato je izjemno težko intenzivno sodelovati med društvi v Istri z društvom v 
Osijeku, Dubrovniku ali Splitu. To je za nas posebna priložnost, da se zberemo." 
Skupno je dejavnih petnajst slovenskih društev, lani so zaprli društvo v Šibeniku: 
"Žal zaradi premajhnega števila članov. Vsa slovenska društva se financirajo predvsem iz hrvaškega in 
slovenskega proračuna, denarna sredstva pa so bila premajhna, da bi društvo lahko nadaljevalo svoje 
delovanje." 
Za člane je srečanje izjemno pomembno, pravi Silvester Kmetič iz Slovenskega doma iz Zagreba, kjer se 
pripravljajo na praznovanje 90-letnice društva: 
"Razen uradnih sestankov, ki jih imamo in dogajanj, to je ena neuradna priložnost, ko se lahko združimo." 
Cveto Šušmelj iz društva Triglav v Splitu: 
"Dobimo novo energijo za naše delovanje, za naše poslanstvo slovenstva na Hrvaškem." 
Veleposlanik Slovenije na Hrvaškem Vojislav Šuc je poudaril povezanost društev in pomen, ki ga imajo pri 
ohranjanju slovenskega jezika in kulture: 
"Po prevzemu funkcije veleposlanika je nekako tudi simbolično, da sem prav to mojo prvo aktivnost pričel s 
tem srečanjem slovenskih kulturnih društev. To ni le priložnost, da spoznam težave in probleme ter način 
delovanja, temveč tudi ljudi, ki to vodijo." 
Med izzivi društev bo tudi v prihodnje vključevanje mladih ter povezovanje obeh držav z različnimi dogodki 
in projekti. Med temi je tudi razstava Slovenci na Hrvaškem. 
 
Mladina, Ljubljana 

• Protihrvaška čustva : Hrvaška pred vstopom v schengensko območje /Borut Mekina. – št. 40, 
04.10.2019, str. 10 

• Ne ravno strpna Slovenija : kakšen odnos imamo Slovenci do pripadnikov skupnosti LGBT+? /Izak 
Košir. – št. 40, 04.10.2019, str. 11 

• Karierni ples : zasedanje ZN, nov pohod centralizacije in kadrovanje vlade /Bernard Nežmah. – št. 
40, 04.10.2019, str. 16 

• Na prelomnici : politika, zahtevna, nehvaležna, škodljiva /Janko Lorenci. – št. 40, 04.10.2019, str. 17 

• Kako si drznete! Sprijaznite se. Ta deklica ima prav. Tako ne moremo več živeti : podnebne 
spremembe /Grega Repovž. – št. 40, 04.10.2019, str. 19-25 

  



• Protihrvaška čustva : Hrvaška pred vstopom v schengensko območje /Borut Mekina. – št. 40, 
04.10.2019, str. 10 

 

 
  



 

• Kaj imata letošnja Nobelova nagrajenca za književnost s Slovenijo? Lara Paukovič. Mladina, 
Ljubljana, 10. 10. 2019  

https://www.mladina.si/193490/kaj-imata-letosnja-nobelova-nagrajenca-za-knjizevnost-s-slovenijo  
Najprestižnejša nagrada za literaturo ima letos dva lavreata, Olgo Tokarczuk in Petra Handkeja 
 
Ko je Švedsko akademijo lani pretresel spolni in finančni škandal, zaradi katerega je izstopilo več članov, so 
se odločili Nobelovo nagrado za književnost za eno leto zamrzniti in v tem času ponovno vzpostaviti ugled 
ter kredibilnost akademije. Po daljšem zatišju so torej letos podelili dve Nobelovi nagradi za književnost: 
lavreatka za leto 2018 je poljska pisateljica Olga Tokarczuk (1962), letošnji lavreat pa avstrijski pisatelj Peter 
Handke (1942). 
Poleg vrhunskosti imata novopečena nagrajenca skupno še eno stvar: oba sta prejemnika slovenske 
mednarodne nagrade za književnost Vilenica, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje avtorjem iz 
Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju književnosti. Tokarczuk jo je prejela pred kratkim, leta 
2013, Handke pa 1987, eno leto po njeni ustanovitvi. Tokarczuk, lansko leto tudi prejemnica mednarodnega 
Bookerja, je bila sicer že pred tem dvakratna gostja festivala Vilenica, v Sloveniji pa je kot gostja 
novogoriškega festivala Mesto knjige gostovala še letos spomladi. 
Peter Handke, sicer kontroverzen avtor zaradi svojih preteklih političnih stališč (npr. odkrita podpora 
Miloševićevemu režimu), zaradi česar so se že pojavili negativni odzivi na nagrado, je s Slovenijo še tesneje 
povezan, njegova mati Maria Handke, rojena Sivec, je bila namreč koroška Slovenka. Ker je bila okolica 
Grebinja na Koroškem, kjer je odraščal, v njegovem otroštvu še slovenska, je takrat govoril slovensko, danes 
pa v stiku z jezikom ostaja skozi prevajanje. Pred časom je v nemščino prevedel delo Florjana Lipuša Zmote 
dijaka Tjaža. »Ko sem se vrnil v Avstrijo, sem hotel izpopolniti svojo slabo slovenščino. Tega nisem želel 
storiti preko časopisov in gledanja televizije, ampak z literarnim delom. Pravzaprav sem se želel le naučiti 
slovenščine, a sem po dveh straneh, skozi kateri sem se prebil s težavo, spoznal, da gre za nekaj velikega,« 
je povedal lansko leto, ko je Lipuš prejel avstrijsko državno nagrado. 
Peter Handke je s Slovenijo tesno povezan, njegova mati Maria Handke, rojena Sivec, je bila namreč 
koroška Slovenka. 
Zanimanje za slovenstvo, predvsem za slovenski položaj med nemško govorečimi Avstrijci, je Handkeja 
spremljalo tudi na literarni poti. Esej Sanjačevo slovo od devete dežele celo nosi podnaslov »Spomin na 
Slovenijo«. »V njegovi literaturi so številni in globoki sledovi slovenstva,« je Peter Kolšek o njegovem opusu 
pred časom pisal v Delu, svoj roman Ponovitev pa je Handke sam označil kot »jezikovni spomenik za 
razkropljeno, preganjano, zatirano, brezdržavno slovensko ljudstvo«.  
Je tudi dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti od 23. aprila 1987.  
V slovenščini lahko beremo kar nekaj del obeh nagrajencev: Olga Tokarczuk ima prevedena dela Dnevna 
hiša, nočna hiša (Društvo Apokalipsa, 2005), Pravek in drugi časi (Litera, 2005), Beguni (Modrijan, 2010), 
Pelji svoj plug čez kosti mrtvih (Modrijan, 2010) in Jakobove bukve (Kulturno-umetniško društvo Police 
Dubove, 2017), Peter Handke pa dela Kratko pismo, dolgo slovo (DZS, 1973), Žalost onkraj sanj 
(Cankarjeva založba, 1977), Napačna kretnja; Levičnica (Prešernova družba, 1983), Pesem trajanju 
(Ljudska pravica, 1987), Ponovitev (Kočevski tisk, 1988), Pisateljev popoldan (Ljudska pravica, 1989), 
Poskus o utrujenosti (Kočevski tisk, 1990), Otroška zgodba (Ljudska pravica, 1991), Sanjačevo slovo od 
devete dežele: resničnost, ki je minila: spomin na Slovenijo (Wieser, 1991), Nauk gore Sainte-Victoire 
(Drava, 1994), Zimsko popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini ali Pravičnost za Srbijo (Wieser, 
1996), Lucie v gozdu z oneti (Mohorjeva, 2002), Don Juan (pripoveduje sam) (Cankarjeva založba, 2005), 
Še vedno vihar (Wieser, 2011) in Poskus o norem gobarju: zgodba zase (Mohorjeva, 2014).  
 
Reporter, Ljubljana 

• Ujeti v rumene jopiče : globoke krize slovenske desnice, ki ji na volitvah uspe osvojiti samo še trtjino 
glasov, gotovo ne bodo rešili protesti in zborovanja / Silvester Šurla. – št. 40, 07.10.2019, str. 3 

• Turkizni Kurz in zeleni buržuji : Avstrijcem, ki jih skrbijo migracije in islamizem, se je Kurz ponudil 
kot mehkejša in sprejemljivejša različica svobodnjakov /Aleš Žužek. – št. 40, 07.10.2019, str. 22 

• Evropejci brez barve, vonja in okusa? : velik del evropske levice se danes ponaša z zanikanjem, da 
ne rečem sovraštvom, do evropske civilizacije /Drago Karl Ocvirk. – št. 40, 07.10.2019, str. 27 
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• Škoti zahtevali neodvisnost. STA. Reporter, Ljubljana, 06. okt. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/skoti-zahtevali-neodvisnost-734314 
 
V škotski prestolnici Edinburgh se je včeraj zbralo na desettisoče ljudi, ki so se zavzeli za neodvisnost 
Škotske od Združenega kraljestva. Po navedbah poslanke Škotske nacionalne stranke (SNP) Joanne Cherry 
se je pohoda udeležilo kar četrt milijona ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Škotska premierka in vodja SNP Nicola Sturgeon, ki se protestnikom tokrat ni osebno pridružila, je sporočila, 
da je z njimi "v duhu". Kot je še tvitnila, "ni dvoma - neodvisnost prihaja". 
Sturgeonova je že večkrat napovedala, da bodo v primeru izstopa Velike Britanije iz EU v roku dveh let na 
Škotskem organizirali referendum o neodvisnosti. Škotska premierka je sicer izrazila bojazen, da si britanski 
premier Boris Johnson želi brexit brez dogovora. 
Med Londonom in Brusljem trenutno potekajo intenzivna pogajanja o morebitnem novem ločitvenem 
sporazumu. Najbolj sporno ostaja irsko varovalo. London je ta teden predstavil alternativni predlog za 
ureditev meje na irskem otoku, ki pa zaenkrat ni naletel na razumevanje. 
Ta konec tedna so pogovori med predstavniki EU in Velike Britanije prekinjeni in naj bi se nadaljevali v 
ponedeljek, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska komisija medtem vztraja, da trenutni 
predlogi Londona "ne predstavljajo podlage za dosego dogovora", dodaja AFP. 

• Kosovu bo morda prvič zavladala ženska. STA. Reporter, Ljubljana, 06. okt. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/na-kosovu-danes-nove-predcasne-parlamentarne-volitve-734307 
 

 
Slika: Predčasne parlamentarne volitve na Kosovu. Foto: vszi  
 
Na Kosovu bodo danes nove predčasne parlamentarne volitve. Gre sicer za četrte parlamentarne volitve od 
razglasitve kosovske neodvisnosti leta 2008. Glede na javnomnenjske raziskave se po volitvah v vladi 
obetajo spremembe, premierski položaj pa bi lahko prvič v zgodovini države zasedla ženska, Vjosa Osmani. 
Skupno 1060 kandidatov se poteguje za 120 poslanskih mandatov, od katerih jih je 20 rezerviranih za 
narodne manjšine. Na volitvah bo sodelovalo 20 strank, štiri volilne koalicije in neodvisni kandidat iz vrst 
Bošnjakov. 
Volilnih upravičencev je po zadnjih podatkih približno 1,94 milijona, kar presega število prebivalcev Kosova 
za več deset tisoč. Na Kosovu imajo namreč volilno pravico vsi, ki so se tam rodili, torej tudi tisti, ki živijo v 
tujini in se na Kosovu niso nikoli registrirali kot volivci. Doslej se je iz tujine za tokratne volitve registriralo 
rekordnih 35.000 ljudi. Lani jih je bilo 15.000. 
Glede na zadnje javnomnenjske raziskave naj bi največ glasov dobila Demokratska liga Kosova (LDK) Ise 
Mustafe in nacionalistično gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija. LDK napovedujejo 
približno 27 odstotkov glasov, Samoopredelitvi 22 odstotkov. Če bo LDK osvojila največ glasov, ima pravnica 
Vjosa Osmani dobre možnosti, da kot prva ženska prevzame vodenje kosovske vlade. 
Tudi Demokratska stranka Kosova (PDK) predsednika kosovskega parlamenta Kadrija Veselija naj bi sicer 
osvojila približno 22 odstotkov glasov. Haradinajevo Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK), ki na volitvah 
nastopa skupaj z manjšo socialdemokratsko stranko (SDP), naj bi dobilo okoli 20 odstotkov. 
Socialdemokratska pobuda, znana tudi kot Nisma, podpredsednika vlade Fatmirja Limaja in Zavezništvo za 
novo Kosovo (AKR) zunanjega ministra Behgjeta Pacollija naj bi dobila vsak po devet odstotkov glasov. 
Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Nekaj ur po zaprtju volišč je pričakovati prve začasne izide. 
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• Turkizni Kurz in zeleni buržuji : Avstrijcem, ki jih skrbijo migracije in islamizem, se je Kurz ponudil 
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• Kurz prejel mandat za sestavo vlade: bo šel v koalicijo s socialdemokrati, Zelenimi ali znova s 
svobodnjaki? STA. Reporter, Ljubljana, 07. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/kurz-prejel-mandat-za-sestavo-vlade-bo-sel-v-koalicijo-s-
socialdemokrati-zelenimi-ali-znova-s-svobodnjaki-734517 
 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je vodji ljudske stranke (ÖVP) Sebastianu Kurzu danes 
podelil mandat za sestavo nove avstrijske vlade. Kot je pojasnil Van der Bellen, je po pogovorih z vodji 
strank v minulih dneh dobil občutek, da bo ÖVP lahko sestavila novo vlado, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
Kurz bo zdaj imel koalicijske pogovore s predsedniki ostalih parlamentarnih strank. 
Kot navaja APA, vodja ÖVP lahko oblikuje tri različne koalicije iz dveh strank, ki bi v parlamentu imele trdno 
večino. Njegova stranka se lahko poveže bodisi s socialdemokrati (SPÖ), Zelenimi ali znova s svobodnjaki 
(FPÖ). Neos pa je lahko kvečjemu tretja koalicijska stranka. 
33-letni Kurz je tako danes že drugič prejel mandat za sestavo vlade. Avstrijski kancler je bil namreč že med 
decembrom 2017 in majem letos, ko je njegovo vlado odnesla afera Ibiza. 
Kurz je že pred dnevi napovedal, da se bo o oblikovanju koalicije pogovoril z vsemi strankami, a se pojavljajo 
ugibanja, da bo najverjetneje sodeloval z Zelenimi. 
Na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra je ÖVP osvojila 37,5 odstotka glasov, Zeleni pa so s 
13,8-odstotno podporo ponovno vstopili v parlament. 
Največji poraz so utrpeli socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). SPÖ je podprlo 21,2 odstotka volivcev, 
FPÖ pa 16,2 odstotka. Pred dvema letoma je SPÖ dobila okoli 27 odstotkov glasov, FPÖ pa okoli 26 
odstotkov. Vstop v parlament je uspel še liberalni stranki Neos z 8,1 odstotka glasov. 
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• Seehofer: Če ne pomagamo Turčiji, bomo dobili še večji begunski val kot leta 2015. STA. Reporter, 
Ljubljana, 07. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/seehofer-ce-ne-pomagamo-turciji-bomo-dobili-se-vecji-begunski-val-kot-
leta-2015-734438 
 

 
Slika: Horst Seehofer. Foto: Reuters  
 
Nemški notranji minister Horst Seehofer je pozval EU, naj bolje podpre Turčijo in se s tem izogne morebitni 
novi begunski krizi. Če ne bo storila ničesar, bi bil lahko begunski val, ki bi pljusknil v Evropo, še večji kot 
pred štirimi leti, je posvaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. 
"Turčija opravlja veliko delo pri sprejemanju beguncev," je poudaril Seehofer za nemški časnik Welt am 
Sonntag. "Bolje moramo pomagati našim partnerjem pri nadzoru zunanjih meja EU. Predolgo smo jih 
puščali same," je dejal. "Če tega ne bomo storili, bomo priča begunskemu valu, kakršnega smo doživeli leta 
2015, morda pa celo večjemu," je posvaril. 
Seehofer se je za evropsko solidarnost na področju migracij zavzel že med nedavnima obiskoma v Ankari in 
Atenah, saj to po njegovem prepričanju koristi vsem, ne le Grčiji in Turčiji. 
Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je ta teden sporočil, da se je v septembru število migrantov, ki so 
v Grčijo iz Turčije prispeli po morju, povečalo na 10.258. To je največja mesečna številka od leta 2016 
sklenjenega dogovora med Turčijo in Evropsko unijo o omejitvi toka migrantov. 

• Na Kosovu v vodstvu Samoopredelitev. STA. Reporter, Ljubljana, 07. okt. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/na-kosovu-v-vodstvu-samoopredelitev-734448 
 

 
Slika: Vodja gibanja Vetëvendosje Albin Kurti. Foto: Reuters  
 
Največ glasov na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je po preštetju 93,7 odstotka 
glasov osvojilo gibanje Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija, in sicer 25,8 odstotka glasov. Na 
drugem mestu je Demokratska liga Kosova (LDK) Ise Mustafe s 25 odstotki. Sledi Demokratska stranka 
Kosova (PDK) predsednika Hashima Thacija. 
PDK je prejela 21,2 odstotka glasov podpore. Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) dosedanjega 
premierja Ramusha Haradinaja je dobilo 11,6 odstotka glasov podpore. Volilna udeležba je bila na 
nedeljskih volitvah 44 odstotkov in tako za 2,5 odstotne točke večja kot na volitvah leta 2017. 
Kurti je okrog polnoči skupaj s svojimi privrženci v središču Prištine že slavil zmago. "Republiko smo rešili 
ujetništva politike. Danes smo končali to dramo," je pred tem dejal za televizijsko postajo T7 in se zavzel za 
čimprejšnjo sestavo nove vlade, povzema nemška tiskovna agencija dpa. 
Vjosa Osmami, ki je bila premierska kandidatka LDK, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP 
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izrazila prepričanje, da bodo stranke sedle za mizo in se pogovorile o koaliciji. 
Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh letih in 
pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. 
Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne 
vojske Kosova. 

• Notranji ministri EU o začasnem mehanizmu za premeščanje migrantov. STA. Reporter, Ljubljana, 
08. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/notranji-ministri-eu-o-zacasnem-mehanizmu-za-premescanje-migrantov-
734624 
 

 
Slika: Kamp Vučjak v Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters  
 
Notranji ministri EU bodo danes v Luksemburgu razpravljali o septembrskem dogovoru štirih članic EU o 
začasnem mehanizmu za premeščanje migrantov, rešenih v Sredozemlju. Četverica želi pridobiti čim več 
podpore preostalih članic. Začasni dogovor je pomemben kot most do kompromisa o azilni reformi in za 
vrnitev k normalnemu delovanju schengna. 
Nemčija, Francija, Italija in Malta so septembra na Malti ob navzočnosti finskega predsedstva po več 
mesecih pogajanj dosegle dogovor o začasnem solidarnostnem mehanizmu, ki naj bi zagotovil 
dostojanstveno izkrcanje migrantov, rešenih v Sredozemlju. 
Ta pilotni projekt, ki naj bi trajal najmanj šest mesecev z možnostjo podaljšanja, predvideva premeščanje 
prosilcev za azil, pri čemer proces premeščanja naj ne bi trajal dlje kot štiri tedne. Upravičenost za azil naj bi 
se preverjala po njihovi premestitvi. Pri izkrcanju naj bi opravili zgolj preverjanje na prvi pogled (prima 
facie). 
Četverica bo poskušala danes zbrati čim več podpore med preostalimi članicami, pri čemer se po neuradnih 
informacijah pričakuje zlasti finančna sredstva ter tehnično in operativno pomoč. 
Ta začasni dogovor je pomemben kot most do azilne reforme, ki je zaradi nesoglasij glede obveznih 
begunskih kvot že dolgo v slepi ulici. Pomemben je tudi za vrnitev k normalnemu delovanju schengna, torej 
odpravi nadzora na notranjih mejah. 
Slovenijo bo na zasedanju zastopal notranji minister Boštjan Poklukar, ki naj bi to točko izkoristil tudi za 
informiranje kolegov o razmerah na zahodnobalkanski migracijski poti. 
Slovenija se strinja, da je trenutno stanje, ko ladje z migranti več dni čakajo na vplutje v pristanišče, 
nevzdržno in v nasprotju z mednarodnimi standardi, zato podpira dogovor o solidarnostnih ukrepih, a pod 
določenimi pogoji. 
Ti pogoji so: da gre za pomoč državam, ki so pod nesorazmernim migracijskim pritiskom, da gre za 
prerazporeditev oseb, ki očitno potrebujejo zaščito, ter da gre za prostovoljno odločitev članice o tem, kdaj 
bo sprejela prosilce in koliko jih bo sprejela. 
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Slika: Kamp Vučjak v Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters 
 

• Na grških otokih v Egejskem morju trenutno približno 30.000 migrantov. STA. Reporter, Ljubljana, 
08. okt. 2019  
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734631 
 

 
Slika: Na grških otokih v Egejskem morju trenutno približno 30.000 migrantov. Foto: Reuters  
 
Grške oblasti so včeraj z otokov v Egejskem morju na celino premestile več sto prosilcev za azil, s čimer 
skušajo po porastu prihodov migrantov razbremeniti tamkajšnje prenaseljene begunske centre, poroča 
nemška tiskovna agencija dpa. 
Po poročanju grške televizije ERT so iz zbirnega centra Moria na otoku Lezbos v pristanišče Pirej danes 
prepeljali 500 ljudi, v naslednjih dneh naj bi jih na celino premestili še več sto. 
Grška vlada načrtuje, da bodo do konca leta z otokov premestili 10.000 migrantov - družin, otrok, najbolj 
ranljivih skupin in predvsem tistih, ki imajo realno možnost za pridobitev azila, poroča dpa. 
Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno približno 
30.000 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. 
Samo v septembru je na grške otoke pribežalo 10.258 migrantov, skupaj pa v prvih letošnjih devetih 
mesecih 35.848, poroča dpa. 
 

• Petru Handkeju nobelova nagrada za literaturo 2019. STA. Reporter, Ljubljana, 10. okt. 2019  
https://reporter.si/clanek/magazin/petru-handkeju-nobelova-nagrada-za-literaturo-2019-735155 
 
Nobelov nagrajenec za literaturo za leto 2019 je avstrijski pisatelj Peter Handke. Švedska akademija mu jo je 
namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove 
izkušnje", je zapisala v utemeljitvi. 
Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca. V letih 1961-
65 je v Gradcu študiral pravo, vendar je študij opustil, ko je leta 1966 izdal romaneskni prvenec Sršeni, 
eksperimentalno "dvojno fikcijo", v kateri glavni junak spominja na drobce drugega, za bralca neznanega 
romana. 
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Leta 1966 je izjavil, da je sodobna nemška književnost "opisno impotentna" in v slogu, polnem nenavadnih 
obratov in razbijanja jezikovnih konvencij, začel v zgodnejših delih raziskovati možnosti novega izraza kot 
vezi med človekovim notranjim svetom in svetom, ki ga obdaja. Kot so zapisali pri Švedski akademiji, je 
književno sceno istega leta dodobra zaznamoval tudi z igro Zmerjanje občinstva, katere glavni koncept je, 
da igralci užalijo občinstvo zgolj zaradi udeležbe. 
"Poskrbel je, da se je oddaljil od prevladujočih zahtev po skupnostno usmerjenih in političnih stališčih in 
namesto tega našel svoj literarni navdih znotraj gibanja novi roman v francoski literaturi," je zapisala 
akademija. 
Več kot 50 let kasneje je ustvaril obsežen opus del v različnih žanrih in se uveljavil kot eden najvplivnejših 
pisateljev v Evropi po drugi svetovni vojni. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in 
scenarije. Piše tudi aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je 
prevedel dela slovenskih pisateljev v nemščino. Veliko in pogosto potuje po svetu. Od leta 1990 živi v 
Franciji v Chavillu pri Parizu. 
Kot je zapisala akademija, njegova dela prežema močna želja po odkrivanju in po ubeseditvi teh odkritij z 
novimi literarnimi izrazi. "Sam pisatelj je dejal: 'Biti sprejemljiv, je vse.' S tem ciljem mu uspe tudi najmanjše 
podrobnosti v vsakodnevnem obstoju napolniti z eksplozivnim pomenom. Za njegova dela so značilna tako 
močan pustolovski duh kot tudi nagnjenje k nostalgiji, kar je prvič opaziti v začetku 80. let v drami Preko 
vasi in predvsem v romanu Ponovitev, v katerem se protagonist Georg Kobal vrne k pisateljevim slovenskim 
koreninam po materini strani." 
"Posebnost Handkejeve umetnosti je izjemna pozornost do pokrajin in materialne prisotnosti sveta, zaradi 
česar sta kinematografija in slikarstvo postala dva njegova največja vira navdiha. Hkrati njegovo pisanje 
kaže na neomejeno iskanje eksistencialnega pomena. Zato so potepanje in selitve njegov osnovni način 
delovanja, cesta pa je kraj tega, kar je imenoval svoj 'epski korak'," je zapisala akademija. 
In še: "Handke je izgnanstvo izbral za produktivno življenjsko pot, kjer nastopijo izkušnje prestopanja pragov 
in geografskih meja. Če ga lahko opišemo kot pisca kraja, njegove pozornosti ne pritegnejo predvsem 
metropole, temveč predmestja in pokrajina. Ponovno ujame nevidno in nas naredi del tega." Kot so še 
utemeljili podeljevalci, je to še zlasti vidno v nekaterih njegovih najmočnejših pripovedih, kot je roman 
Moje leto v nikogaršnjem zalivu. "Handke podre naše ideje o centralno vodeni državi in nam daje vedeti, da 
je središče povsod." 
Med njegovimi deli so tudi romani Vratarjev strah pri enajstmetrovki, Kratko pismo, dolgo slovo, Žalost 
onkraj sanj, Napačna kretnja, Otroška zgodba, Pisateljev popoldan, Don Juan (pripoveduje sam) ter drame 
Kaspar, Še vedno vihar in Podzemni bluz. Med drugim je napisal tudi scenarij za film Nebo nad Berlinom 
Wima Wendersa. 
Prejel je številne nagrade, med njimi nagrado Georga Büchnerja (1973), vilenico (1987), veliko avstrijsko 
državno nagrado za literaturo (1987) in nagrado Franza Kafke (2009). 
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